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Ч Л А Н О В И М А КМСЗТС

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије обавештава чланство и
здравствене установе са територије РС, да је Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, је на основу члана 19., става 2., тачке 9. Закона о коморама здравствених радника
(''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005 и 99/2010), члана 25., става 3., тачке 1. Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.
115/2006, 21/2008 и 69/2008) на редовној седници Скупштине КМСЗТС, одржаној дана 23.12.2011.
године, донела Одлуку о висини чланарине за чланове КМСЗТС, којом је утврђена висина чланарине у
износу 0,6 % од нето месечне зараде медицинских сестара и здравствених техничара, а из следећих
разлога:
КМСЗТС је, у складу са чланом 8, ставом 1. тачком 9. и чланом 34. Закона о коморама
здравствених радника, предузела иницијативу и мере за осигурање чланова КМСЗТС за
ризик који може наступити због стручне грешке у складу са законом којим се уређује
здравствена заштита, кроз средства Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС
(пројектована висина осигурања од стручне грешке износи 55,00 динара);
из разлога пружања непосредне помоћи члановима КМСЗТС за похађање акредитованих
програма континуиране едукације, кроз средства Фонда узајамне помоћи чланова
КМСЗТС, (пројектована висина средстава за континуирану едукацију износи 20,00
динара);
из разлога пружања непосредне помоћи члановима КМСЗТС за формално образовање
чланова КМСЗТС у високим школама основних струковних и академских студија
здравствене струке, кроз средства Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС,
(пројектована висина средстава за формално образовање износи 20,00 динара);
као и из разлога што се, од 2007. године до данас, висина чланарине чланова коморе
није мењала, а што се одразило на услове пословања коморе и њених огранака,
односно, на немогућност да, у материјалном смислу, покрију трошкове повећаног обима
послова и активности у пословању, (пројектована висина средстава потребних за
покривање трошкова повећаног обима послова и активности у пословању Коморе и
огранака износи 15,00 динара).
У складу са чланом 7., ставом 4. Закона о коморама здравствених радника, Министарство
здравља РС је, на наведену Одлуку Скупштине КМСЗТС, описане у ставу 1. овог дописа, дало сагласност
бр. 500-01-1785/2011-02, од 28.12.2011. године.
Напомињемо да су чланови Скупштине КМСЗТС, приликом доношења предметне одлуке, узели у
обзир тешку материјалну ситуацију здравствених радника чланова КМСЗТС али, да се не би још више
угрозило спровођење поверених послова и осталих послова из ингеренције Комора, као и могућност
пословања Коморе и огранака, усвојили су Одлуку о висини чланарине чланова КМСЗТС.
Молимо чланове КМСЗТС да се за све информације око плана суфинансирања студирања и
процеса КЕ, могу обратити својим матичним Огранцима КМСЗТС, где могу добити информацију колико је
планирано финансисјских средстава за поменуте активности као и могућност апликације за поменута
средства.
С поштовањем,
Директор КМСЗТС
Драган Шашић

