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И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У  

 

УПРАВНОГ ОДБОРА КМСЗТС ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД МАЈА ДО 

ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА  

2009. ГОДИНЕ 
 

 

 

Управни одбор КМСЗТС је у наведеном временском периоду одржао 3 редовне седнице 

и 1 седницу телефонским путем.  

  

XXII редовна седница Управног одбора КМСЗТС одржана је дана 09.07.2009. 

године. На овој седници су донете следеће одлуке:  

• Одлука – Усваја се записник са XXI седнице УО КМСЗТС одржане дана 23.04.2009. 

године; 

• Препорука Извршним одборима свих Огранака КМСЗТС да донесу одлуку за 

набавку опреме за рад - лап топова члановима УО-а из свог Огранка, а у складу са 

финансијским могућностима сваког Огранка. Набавка наведене техничке опреме мора 

да буде предвиђена у Финансијском плану Огранка за 2009. годину.   

• Одлука – Ставља се ван снаге Одлука УО КМСЗТС донета на XX седници УО 

КМСЗТС одржаној дана 05.03.2009. године којом се одобрава извођење радова на 

адаптацији – спуштање плафона и уградња квалитетније расвете у закупљеном 

пословном простору у ул. Добрачина бр. 3/II, стан бр. 6, у Београду, ради уштеде 

финансијских средстава КМСЗТС. 

• Одлука – Овлашћује се председница Управног одбора КМСЗТС да може потписати 

сваки путни налог за одлазак Директора КМСЗТС на службени пут у иностранство 

ради присуства састанцима органа, тела и радних група ФЕПИ-а, а директор КМСЗТС 

се обавезује да, на првој наредној седници УО КМСЗТС, поднесе извештај са сваког 

службеног пута у иностранство где је  учествовао у раду  органа, тела и радних група 

ФЕПИ-а. 

• Одлука – Одобрава се куповина једног лап топа за потребе неометаног рада 

председнице Надзорног одбора КМСЗТС.  

 

XXIII седница Управног одбора КМСЗТС одржана, телефонским путем, дана 

09.08.2009. године. На овој седници су донета је следећа одлука:  

• Одлука – Усваја се предлог одлуке о делимичној допуни Одлуке Управног одбора 

донетој на првој седници-наставак, дана 15.11.2006. године, и то у погледу допуне 

садржине трећег карактера идентификационог броја чланова КМСЗТС, који се 

односи на стручну спрему чланова, тако што се наведени трећи карактер ИД броја 

допуњује бројевима (од 3 до 8) којима се обележавају дипломе стечене у 

високошколским установама и сада гласи: 

• средњи ниво образовања обележава се бројем - 1; 

• виши ниво образовања обележава се бројем – 2; 
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• високи ниво образовања: 

– основне струковне студије обележавају се бројем – 3; 

– специјалистичке струковне студије обележавају се бројем – 4; 

– основне академске студије обележавају се бројем – 5; 

– специјалистичке академске студије обележавају се бројем – 6; 

– дипломске академске студије - мастер обележавају се бројем – 7; 

 докторске, односно академске студије трећег степена обележавају  се бројем 

– 8. 

 

XXIV редовна седница Управног одбора КМСЗТС одржана је дана 30.09.2009. 

године. Донесене су следеће одлуке: 

• Одлука – Усваја се записник са XXII седнице УО КМСЗТС, од 09.07.2009. 

године.  

• Закључак - Управни одбор упозорава све органе и тела Коморе и све чланове УО 

КМСЗТС да морају, у сваком тренутку када наступају на званичним састанцима 

као представници Коморе, да воде рачуна о интегритету професије, интегритету 

Коморе као целине и интегритету сваког њеног члана појединачно, да не могу 

давати неовлашћено изјаве о раду органа и тела Коморе, да морају поштовати 

процедуру давања информација и заштите интереса Коморе и заштите података 

који се налазе на дневном реду седнице неког органа, да само овлашћено лице, у 

име тог колегијалног органа, може давати информације о раду органа, или лице 

које то овлашћено лице овласти.  

• Одлука – Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању КМСЗТС за 

период од јануара до јуна месеца 2009. године.   

• Одлука – Одобравају се финансијска средстава за штампање Националног 

делокруга рада Профилских одбора КМСЗТС фармацеутских, лабораторијских, 

радиолошких техничара и физио и радних терапеута. Исплата наведених 

финансијских средстава вршиће се са рачуна КМСЗТС. 

• Одлука – Одобравају се финансијска средстава у висини од 50.000,00 динара, 

проф. сц. Слободанки Манојловић, као помоћ за штампање књиге 

''Стандардизоване активности медицинских сестара у ендокринологији и 

ендокрини, водич добре праксе, након испуњења услова које је поставио Управни 

одбор КМСЗТС и добијене сагласности на предметни Водич од стране Одбора за 

образовање КМСЗТС. 

• Одлука – Одобрава се да Комора медицинских сестара и здравствених техничара 

Србије буде покровитељ организације V Европског конгреса медицинских сестара 

интензивних нега који ће се одржати 2014. године. 

• Одлука – Одобрава се покретање поступка јавне набавке мале вредности 

пословног простора за пресељења седишта Централе КМСЗТС. Постојећи 

пословни простор не поседује довољан број просторија за чување архивске 

документације КМСЗТС.  

• Одлука - Да се Стручној служби Коморе доставе, у писаној форми, примедбе на 

предлоге Правилника о расподели средстава за континуирану едукацију и 

Правилника о расподели средстава за  формално образовање, у року од 7 дана, од 

дана одржавања данашње седнице, односно до 07.10.2009. год. 
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• Одлука – Одобравају се финансијска средстава Савезу удружења медицинских 

сестара предшколских установа за штампање првог издања Збирке едукативних 

садржаја за реализацију здравствено - васпитних активности под називом '' Мали 

подсетник за оне који расту'', у тиражу од 1000 комада. Исплата финансијских 

средстава за штампање првог издања Збирке вршиће се са рачуна КМСЗТС. 

• Одлука - ОДОБРАВАЈУ СЕ финансијска средства за покриће трошкова посете 

чланова делегације Коморе медицинских сестара и бабица Ирске, у временском 

периоду од 23. до 25. октобра 2009. године. 

• Одлука - Да Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије упути 

Колегијуму главних сестара Клиничког центра Србије и г-ђи Тањи Ракић, главној 

сестри КЦС, одговор, предложен од стране Стручне службе КМСЗТС, на допис 

Колегијума, од 23.07.2009. године, дел. бр. 16704. 

 

XXV редовна седница Управног одбора КМСЗТС одржана је дана 18.11.2009. 

године. Донесене су следеће одлуке: 

• Одлука - Усваја се записник са XXIV седнице УО КМСЗТС, од 30.09.2009. 

године.  

• Одлука – Формира Радна група, чији су чланови председници Извршних одбора 

свих Огранака КМСЗТС и  председница Управног одбора КМСЗТС, са задатком 

да сагледају финансијске могућности Коморе за финансирање накнада за рад 

чланова свих органа  КМСЗТС. 

• Одлука – Усваја се предлог да поднесени захтев Верице Ћорлуке, вмс дипл. инг. 

орг. рада, Зоре Петровић, вмс, Зорице Милошевић, вмс и Добриле Пејовић, вмс, 

бр. 1232/09, од 12.10.2009. год., за одобравање исплате новчане накнаде за 

ангажовање на изради допуњеног издања Националног делокруга рада 

медицинских сестара и бабица буде поткрепљен доказним материјалом и да се 

образложи предложена висина новчане накнаде за израду допуњеног издања 

наведеног Националног делокруга рада.  

• Одлука – Одобрава се да КМСЗТС покрене поступак јавне набавке мале 

вредности за израду значки и рекламних трака за ИД картице са знаком КМСЗТС.

  

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Управног одбора КМСЗТС   

              Љубица Чешљар с.р. 
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