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О Б А В Е ШТ Е Њ Е
У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД - ЛИЦЕНЦЕ
ЧЛАНОВА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ КОЈИМА ИСТИЧЕ ЛИЦЕНЦА У ПЕРИОДУ ОД
01.05.2016 ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ
I
Захтев за обнављање лиценце члан Коморе подноси Огранку коморе којем припада,
уредно попуњен са свим траженим подацима и доказима који су на Захтеву наведени.
II
Уз Захтев за обнављање лиценце подноси се *Потврда-е да је члан Коморе најмање
50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу.
*Потврду попуњава и издаје послодавац члана Коморе – образац потврде се налази
на сајту Коморе (члан 9. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање
лиценце члановима комора здравствених радника (Сл.гласник Републике Србије, бр.119/2007, 23/2009,
40/2010 и 102/2015).
НАПОМЕНА: Уколико је члан Коморе у току важења лиценце мењао послодавце,
прилаже Потврду-е издате од свих послодаваца код којих је био у радном односу.
III
Потврду о спроведеном поступку континуиране едукације у складу са чланом 196. став
2. Закона о здравственој заштити и чланом 8. и 9. Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (Сл.гласник Републике
Србије, бр.119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015), односно да је за седам година важења лиценце стекао
потребан број бодова (120 бодова-односно 140 бодова с тим да се за прву лиценцну годину 2009-2010
признаје 20 бодова, независно од стварно стечених бодова), ИЗДАЈЕ ОГРАНАК КОМОРЕ НА ОСНОВУ
ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКЕ БАЗЕ КОМОРЕ. Уколико, у електронској бази СКС нису евидентирани сви
стечени бодови потребно је доставити фотокопију потврде/а као доказ да су стечени бодови који нису
евидентирани.
IV
Уз Захтев за обнављање лиценце подноси се и Захтев за продужење рока за
подношење Захтева за обнављање одобрења за самостални рад – лиценце како би се регулисало
кашњење у предаји документације за обнављање лиценце до кога је дошло из објективних разлога.
V
Уз Захтев за обнављање лиценце подноси се доказ о уплати надокнаде за
обнављање лиценце – ***уплатница.
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НАПОМЕНА: ***надокнада износи 1000 динара и уплаћује се на т.р. Коморе бр.10551034-90 сврха уплате: обнављање лиценце, позив на бр: број Лиценце).

VI
Подносиоци Захтева за обнављање лиценце који су у току важења лиценце сагласно
члану 13. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима
комора здравствених радника (Сл.гласник Републике Србије, бр.119/2007, 23/2009, 40/2010 И 102/2015)
били одсутни са рада по основу мировање радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради
неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета или привремена спреченост за рад у периоду,
незапослености,
ПОДНОСЕ уз Захтев за обнављање лиценце, доказе – исправе издате од стране послодавца или
надлежног органа којима се то потврђује.

VII

У ВЕЗИ ПОЛАГАЊЕ ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА
Чланови Коморе који не испуњавају услове за обнављање лиценце , дужни су да полажу
ЛИЦЕНЦНИ ИСПИТ сагласно члану 10. и 12. Правилника и то у случају:
Ако здравствени радник по истеку лиценцног периода од седам година није стекао укупно
120 бодова, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у
року од 60 дана пре истека лиценцног периода.
Процедура везана за полагање лиценцног испита и потребна документација биће накандано
објављени на сајту Коморе.
VIII
ЧЛАНОВИ КОМОРЕ У СЛУЧАЈУ ДА НЕ ДОБИЈУ, ОДНОСНО НЕ ОБНОВЕ ЛИЦЕНЦУ
Здравствени радник који не добије, односно не обнови лиценцу, под условима прописаним овим
законом и прописима донетим за спровођење овог закона, не може обављати здравствену делатност у
здравственој установи, односно приватној пракси и другом правном лицу у складу са Законом о
здравственој заштити.

