П ОСТУПАК
Издавања дозволе за обављање традиционалне медицине

Захтев за издавање дозволе за обављање метода и поступака
традиционалне медицине могу поднети здравствени радници, здравствене
установе и оснивачи приватне праксе.
Захтев се подноси Министарству здравља – Сектору за
организацију здравствене службе и здравствену инспекцију - Комисији за
процену и давање мишљења о примени метода и поступака традиционалне
медицине, у Београду, Немањина 22-26.
На основу мишљења Комисије, Министарство здравља издаје
дозволу здравственим радницима за обављање традиционалне медицине и даје
сагласност здравственим установама и приватној пракси да могу примењивати
методе и поступке традиционалне медицине.
Здравствене установе и приватна пракса могу обављати методе и
поступке традиционалне медицине, ако поред прописно утврђених услова за
обављање здравствене делатности имају и најмање једног здравственог радника
који има дозволу Министарства здравља за обављање традиционалне медицине.
Здравствени радник који има дозволу за обављање традиционалне
медицине може обављати методе и поступке традиционалне медицине само у
прописно регистрованој здравственој установи и приватној пракси.
Оснивач приватне праксе је дужан да у просторијама на видном
месту истакне, поред података који се односе на упис у регистар, података о
оснивачу и о делатности приватне праксе, и следеће:
- дозволу Министарства здравља издате оснивачу приватне
праксе, за обављање традиционалне медицине,
- дозволу Министарства здравља за обављање традиционалне
медицине, издате здравственом раднику, са којим је оснивач закључио уговор о
раду, ради обављања традиционалне медицине.
I Здравствени радници уз захтев за издавање дозволе
достављају следеће:
1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
здравствене струке, односно диплому одговарајуће школе здравствене струке,
уверење о положеном стручном испиту, а за специјалисте и диплому о
пложеном специјалистичком испиту.
2. Решење о упису у Именик надлежне коморе здравствених
радника.
3. Доказ о обучености - оспособљености за обављање
одговарајућих метода и поступака традиционалне медицине.
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4. Потврду да је уписан у регистар одговарајућег стручног
удружења традиционалне медицине или одговарајуће секције Српског
лекарског друштва.
5. Уверење о здравственој способности.
6. Оверену фотокопију личне карте.
7. Доказ да правоснажном судском одлуком није изречена
кривична санкција - мера безбедности забране обављања здравствене
делатности, односно да одлуком надлежног органа коморе није изречена једна
од дисциплинских мера забране самосталног рада, у складу са законом којим се
уређује рад комора здравствених радника.
8. Потврда о извршеној уплати у износу од 2200,00 динара,
издавање дозволе за традиционалну медицину и уплати у износу 200,00 динара,
за административну таксу, све на жиро рачун буџета Републике Србије, број
840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016.
II Здравствене установе и оснивачи приватне праксе уз захтев
за давање сагласности достављају следеће:
1. Решење о упису у Регистар надлежног органа.
2. Решење Министарства здравља о испуњености прописно
утврђених услова за обављање здравствене делатности.
3. Доказ да има обезбеђеног најмање једног здравственог радника
са дозволом Министарства здравља Републике Србије за обављање
традиционалне медицине.
4. Доказ да има обезбеђене просторне услове, прописно утврђену
опрему и одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава за
обављање одговарајућих метода и поступака традиционалне медицине.
Све информације у вези издавања дозволе за обављање
традицоналне медицине могу се добити у Министарству здравља, V спрат, соба
25 – код секретара Комисије, Србиславе Лазин Илић, тел. 363-11-67 и 2656-290.

4353010.0024.46.Doc/1

