РАДНА ВЕРЗИЈА
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА
Члан 1.
У Закону о коморама здравствених радника (,,Службени гласник РСˮ, бр. 107/05
и 99/10), у члану 1. став 1. после речи: ,, оснивају се коморе здравствених радника, каоˮ
додају се речи: ,,самосталне иˮ.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
,,Коморе здравствених радника су самосталне и независне професионалне
организације здравствених радника основане у складу са законом, које су надлежне за
вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег интереса, у складу са овим
законом и својим статутима.ˮ
Члан 2.
У члану 3. став 2. после речи: ,,рачунˮ додају се речи: ,,и, по потреби, посебне
подрачунеˮ.
Члан 3.
У члану 4. став 1. речи: ,,и у другим облицима здравствене службеˮ замењују се
речима: ,,чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и локална
самоуправа средствима у државној својини (у даљем тексту: здравствена установа) и у
здравственим установама основаним средствима у приватној својиниˮ.
Члан 4.
Наслов изнад члана 7. мења се и гласи: ,,Јавна овлашћењаˮ.
Члан 5.
Наслов изнад члана 8. мења се и гласи: ,,Послови комореˮ.
Члан 6.
У члану 9. став 2. брише се.
Члан 7.
У члану 16. став 1. тачка 10) мења се и гласи:
,,10) друга тела утврђена законом, статутом коморе и правилима већа
скупштине.
Члан 8.
У члану 19. став 1. после речи: ,,комореˮ додаје се запета и речи: ,,коју чине Веће
здравствених радника у здравственим установама и Веће здравствених радника у
приватној праксиˮ.
У ставу 2. после речи: ,,Скупштинаˮ додаје се запета и речи: ,,на заједничкој
седници већа из става 1. овог чланаˮ.
У тачки 1. после речи: ,,опште актеˮ додају се речи: ,,из надлежности
скупштинеˮ.
Тачка 6) мења се и гласи:
,,6) бира и разрешава директора Коморе из реда својих чланова;ˮ
Тачка 8) мења се и гласи:

,,8) бира и разрешава чланове судова части првог степена, суда части другог
степена и чланове комисије за вештачење при суду части на предлог већа Скупштине;ˮ
Тач. 9), 10), 12) и 13) бришу се.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
,,Поступак избора, опозива и састава скупштине уређује се статутом коморе.ˮ
Члан 9.
После члана 19. додаје се члан 19а који гласи:
,,19а
Већа Скупштине из члана 19. став 1. овог закона:
1) доносе пословник о свом раду;
2) доносе годишњи програм рада већа;
3) доносе правила већа;
4) бирају и разрешавају председника већа, из реда својих чланова;
5) бирају и разрешавају председника сектора и чланове сектора при управном и
надзорном одбору коморе, из реда својих чланова;
6) предлажу избор и разрашење чланова комисије за вештачење при суду части
из реда својих чланова;
7) разматрају извештаје о раду већа и сектора при управном и надзорном одбору
коморе и огранака коморе;
8) усвајају извештај о раду и финансијском пословању већа и сектора при
управном и надзорном одбору коморе са годишњим обрачуном, као и друге извештаје
које доставља сектор при управном и надзорном одбору коморе;
9) обављају и друге послове утврђене законом, статутом коморе и правилима
већа.
Поступак избора, трајање мандата, опозив и делокруг рада и састав већа и
сектора из става 1. овог члана уређује се правилима већа.ˮ
Члан 10.
У члану 21. став 1. речи: ,,скупштинска већаˮ бришу се.
У ставу 2. речи: ,,скупштинска већаˮ бришу се.
Члан 11.
У члану 22. додаје се нови став 1. који гласи:
,,Управни одбор чине Сектор здравствених радника у здравственим установама
и Сектор здравствених радника у приватној пракси.ˮ
У досадашњем ставу 1. који постаје став 2. после речи: ,, Управни одборˮ додаје
се запета и речи: ,,на заједничкој седници сектора из става 1. овог чланаˮ.
У тачки 2) после речи: ,,комореˮ додају се речи: ,,из надлежности управног
одбораˮ.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
,,Поступак избора, опозив и састав управног одбора уређује се статутом коморе.ˮ
Члан 12.
После члана 22. додаје се члан 22а који гласи:
Сектори Управног одбора из члана 22 став 1. овог закона:
1) доносе пословник о раду сектора;
2) доносе годишњи програм рада сектора;

3) утврђују предлог правила већа и других општих аката из надлежности већа
скупштине из члана 19а. овог закона;
4) спроводе одлуке већа скупштине из члана 19а. овог закона;
5) бирају и разрешавају председника сектора из реда својих чланова;
6) утврђују план прихода и расхода сектора и стара се о његовом извршењу;
7) доносе извештаје о раду и финансијском пословању сектора, као и друге
извештаје из надлежности сектора;
8) утврђују висину чланарине за чланове комора из члана 4. овог закона;
9) утврђују износ надокнада за упис у именик чланова коморе, надокнада за
издавање и обнављање лиценце, као и износ других надокнада за издавање извода,
уверења и потврда из евиденција које води комора;
10) обављају и друге послове утврђене законом, статутом коморе и правилима
већа.ˮ
Члан 13.
Члан 23. брише се.
Члан 14.
У члану 24. став 2. мења се и гласи:
,, Надзорни одбор чине Сектор здравствених радника у здравственим установама
и Сектор здравствених радника у приватној пракси.ˮ
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
,,Поступак избора, опозив и састав надзорног одбора уређује се статутом
коморе.ˮ
Члан 15.
После члана 24. додаје се члан 24а који гласи:
,,Члан 24а
Сектори Надзорног одбора из члана 24. став 3. овог закона:
1) доносе пословник о раду сектора;
2) доносе годишњи програм рада сектора;
3) бирају и разрешавају председника сектора из реда својих чланова;
4) доносе извештаје о раду сектора, као и друге извештаје из надлежности
сектора;
5) обављају и друге послове утврђене законом, статутом коморе и правилима
већа.ˮ
Члан 16.
Члан 25. мења се и гласи:
,, Председник већа скупштине из члана 19. став 1. овог закона:
1) руководи већем, представља и заступа веће пред органима коморе и трећим
лицима;
2) припрема годишњи извештај рада већа;
3) извршава одлуке већа;
4) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у стручној
служби сектора при управном и надзорном одбору коморе;
5) даје смернице директору коморе у смислу члана 25а. овог закона;

6) доноси правилник о систематизацији радних места у стручној служби сектора
при управном и надзорном одбору коморе;
7) обавља и друге послове утврђене законом, статутом коморе и правилима већа.
Поступак избора, трајање мандата, опозив и делокруг рада председника већа из
става 1. овог члана уређује се правилима већа.ˮ
Члан 17.
После члана 25. додаје се члан 25а који гласи:
,,Члан 25а
Директор коморе:
1) руководи комором, представља и заступа комору, на основу смерница рада
претходно датих од председника већа скупштине из члана 25. овог закона;
2) одговара за законитост рада и пословања коморе;
3) припрема годишњи програм рада коморе;
4) подноси управном одбору извештаје о извршењу годишњег програма рада и
плана прихода и расхода коморе;
5) решењем издаје, обнавља и одузима лиценцу, а након прибављене
сагласности сектора при управном одбору коморе којем припада члан коморе за кога се
доноси решење;
6) извршава одлуке скупштине и управног одбора;
7) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у стручној
служби коморе;
8) утврђује правилник о систематизацији радних места у стручној служби
коморе;
9) обавља друге послове одређене законом и статутом.ˮ
Члан 18.
У члану 26. став 1. брише се.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 1. после речи: ,,директораˮ додају се
речи: ,,и председника већаˮ.
Члан 19.
Члан 27а мења се и гласи:
,,Председник скупштине коморе дужан је да у року од 90 дана пре истека
мандата скупштине или у року од 30 дана од дана подношења захтева најмање 1/3
чланова распише изборе за чланове нове скупштине коморе.
Избор чланова нове скупштине коморе мора се окончати у року од 60 дана од
дана расписивања избора.
Избор чланова нове скупштине се спроводи одвојено за свако веће скупштине из
члана 19.став 1. овог закона, које бирају чланови коморе из реда здравствених радника
у здравственим установама, односно у приватној пракси.
Избор председника скупштине коморе, директора и чланова управног и
надзорног одбора коморе врши се у року од 15 дана од дана конституисања скупштине
коморе.
Избор председника и чланова етичког одбора коморе, судова части првог
степена, судова части другог степена, као и других органа коморе из члана 16. став 1.
овог закона врши се у року од 90 дана од дана конституисања скупштине коморе.ˮ

Члан 20.
У члану 27б став 1. мења се и гласи:
,, Ако се до истека мандата скупштине коморе не конституише нова скупштина
коморе или се у року из члана 27а став 1. овог закона не распишу избору, министар
надлежан за послове здравља, најкасније у року од 15 дана од истека мандата чланова
скупштине коморе, односно протека рока из члана 27а став 1. овог члана, на предлог
постојећих удружења здравствених радника, именује одбор за расписивање избора за
чланове скупштине коморе, односно конституисање скупштине коморе (у даљем
тексту: Одбор) од представника чланова сваког огранка одговарајуће коморе.ˮ
Став 3. мења се и гласи:
,,Одбор има девет чланова, од којих се по четири члана именују из реда
запослених у здравствених установама, односно приватне праксе, а један члан се
именује из реда министарства надлежног за послове здравља.ˮ
У ставу 5. речи: ,,30 данаˮ замењују се речима: ,,15 данаˮ.
Члан 21.
У члану 29. став 1. после речи: ,,статутˮ додаје се запета и речи: ,,правила већаˮ.
Члан 22.
После члана 29. додаје се члан 29а који гласи:
,,Члан 29а
,,Правилима већа ближе се уређују: послови које веће скупштине коморе из
члана 19 став 1. овог закона обавља у оквиру законских овлашћења, начин обављања
послова већа, састав, начин и поступак избора и надлежност председника већа и
сектора при органима коморе, број чланова сектора при органима коморе, начин избора
и опозива чланова сектора при органима коморе, као и друга питања од значаја за рад и
организацију већа, председника већа и сектора при органима коморе.ˮ
Члан 23.
Члану 32. мења се и гласи:
Члан 32.
Комора за вршење послова из члана 7. овог закона, као јавних овлашћења стиче
средства за рад од:
1) чланарине коју плаћају чланови коморе;
2) надокнаде за упис у именик чланова коморе;
3) надокнаде за издавање и обнављање лиценце;
4) надоканде за издавање извода, уверења и потврда;
За вршење послова Коморе из члана 8. овог закона, Комора стиче средства од:
1) донација;
2) поклона;
3) легата;
4) добровољном чланарином;
5) других извора, у складу са законом.
Чланови коморе дужни су да уредно плаћају чланарину, надокнаду за упис у
именике, као и друге надокнаде за рад коморе, у складу са законом.ˮ

Члан 24.
У члану 33. став 1. после речи: ,,на рачунуˮ додају се речи: ,,и посебним
подрачунима за већа скупштине коморе из члана 19 став 1. овог закона.ˮ
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
,,Актом сектора Управног одбора коморе уређује се износ средстава из члана 32.
овог закона који се уплаћује на рачун коморе, подрачун већа скупштине коморе и део
средстава који се уплаћује на подрачун огранка.
Средства из члана 32. став 1. тачка 3) овог закона уплаћују се на подрачун већа
Скупштине коморе за чијег члана се издаје решење из члана 9. овог закона.ˮ
После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
,,Наредбодавац за упутребу средстава већа скупштине коморе јесте председник
већа.ˮ
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9.
Члан 25.
У члану 40. став 1. тачка 3) тачка и запета на крају замењују се запетом и додају
се речи: ,,претходно утврђено у поступку пред комисијом за вештачење при Суду части
из члана 42а. овог закона;ˮ
Члан 26.
После члана 42. додаје се члан 42а који гласи:
,,Члан 42а
За утврђивање нестручног обављања делатности, односно обављања делатности
супротно савременим достигнућима медицинске, стоматолошке, односно фармацеутске
науке и праксе, односно постојања стручне грешке у циљу спровођења у смислу члана
40 став 1. тачка 3. овог закона, формира се Комисија за вештачење.
Комисија за вештачење је стручно тело при Суду части, састављено од пет
чланова, од којих се по два члана бира из реда чланова сваког од Већа скупштине из
члана 19.став 1. овог закона односно струковних удржења, док се пети члан комисије
бира из реда чланова Већа скупштине из члана 19. став 1. овог закона, односно
струковног удржења којем припада и члан чији је рад и поступање предмет поступка
пред комисијом.
Избор чланова Комисије за вештачење је јаван.
Чланови комисије за вештачење морају бити са звањем здравственог радника из
области медицине, стоматологије, односно фармације најмање у степену звања као и
члан чији је рад и поступање предмет поступка пред комисијом.
Поступак рада комисије за вештачење уређује се посебним правилником који
доноси скупштина коморе.ˮ
Члан 27.
Наслов изнад члана и члан 48. мењају се и гласе:
,,IХ СТРУЧНА СЛУЖБА У КОМОРИ
Члан 48
Ради обављања стручних, административних и других послова у коморама,
већима скупштине комора и секторима при органима комора образују се стручне
службе.

У погледу права, обавеза и одговорности по основу рада запослених у стручним
службама у коморама примењују се прописи којима се уређује рад.
Организација, рад и надлежност стручне службе коморе уређује се статутом
коморе и правилима већа.ˮ
Члан 28.
У члану 49. став 1. после речи: ,,здрављаˮ додаје се запета и речи: ,,најмање
једном годишњеˮ.
Члан 29.
У члану 50. после речи: ,,средстава комореˮ додају се речи: ,,већа Скупштине
коморе,ˮ.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Министарство надлежно за послове здравља именоваће најкасније у року од 15
дана од дана ступања на снагу измена и допуна овог закона одборе за припрему избора
органа комора из члана 2. овог закона ради усклађивања организације и рада органа
коморе са одредбама измена и допуна овог закона.
Одбори из става 1. овог члана имају по девет чланова које именује министар
надлежан за послове здравља, на предлог постојећих удружења здравствених радника,
од представника чланова сваког огранка одговарајуће коморе, од којих се по четири
члана именују из реда запослених у здравствених установама, односно у приватној
пракси, а један члан се именује из реда министарства надлежног за послове здравља.
Чланови одбора бирају председника одбора из својих чланова.
Одбор доноси одлуку о расписивању избора за чланове већа скупштине коморе
у року од 15 дана од дана именовања чланова одбора.
Одбор доноси одлуку о броју, критеријумима, начину и поступку избора
чланова већа скупштине коморе у року од 15 дана од дана именовања чланова одбора.
Одбор одлуке доноси већином гласова чланова одбора.
Поступак кандидовања и избора за чланове већа скупштине комора из члана 2.
овог закона обавиће се у року од 60 дана од дана доношења одлуке из става 4. овог
члана.
Члан 31.
Средства за рад Одбора из члана 30. став 1. овог закона обезбеђују коморе
основне у складу са чланом 2. овог закона.
Министарство надлежно за послове здравља у случају потребе обезбедиће
додатна средства за рад одбора иа става 1. овог члана.
Након спроведених избора, Одбори подносе Извештај о финансијском
пословању Министарству надлежном за послове здравља.
Пренета средства за рад Одбора, Министарство надлежно за послове здравља
рефундираће од стране комора у року од 30 дана од почетка рада комора у складу са
овим законом.
Члан 32
Конституисање органа коморе извршиће се у року од 30 дана од дана избора
чланова већа скупштине.

Члан 33
Комора је дужна да изврши усаглашавање статута и других општих аката са
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана избора чланова већа скупштине
комора из члана 2. овог закона.
Члан 34.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србијеˮ.

