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                ЗАПИСНИК XI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КМСЗТС 
 

 

XI седница Скупштине КМСЗТС одржана је дана 27.05. 2009.године у 11 сати у сали – 

анекс „Б“ , конгресног сектора у Сава Центру, ул. Милентија Поповића бр.9 на Новом 

Београду. 

Верификациона комисија је у саставу: Јадранка Спасић, Верица Вујачић и Бобан 

Митровић. 

Позвано је 188 делегата, на Скупштини је присутно 140 делегата. 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић  је у 11 часова и 10 минута пожелела 

добродошлицу присутним делегатима. 

Председник Скупштине КМСЗТС је позвала најстаријег члана Скупштине КМСЗТС 

Станоја Маринковића и најмлађу чланицу Мирјану Петковић да заузму места поред ње, 

јер заменик председника Скупштине није присутан. 

 

       Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је предложила усвајање записника са 

предходне седнице Скупштине. 

 

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА X СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КМСЗТС; 

 
Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је отворила дискусију поводом 

Записника са X седнице Скупштине КМСЗТС  и присутне делегате је замолила да дају своје 

примедбе. Пошто није било примедби председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је 

ставила прву тачку дневног реда на гласање и она је усвојена са 1 делегатом који је био 

уздржан и 139 делегата који су гласали за усвајање Записника са X седнице Скупштине 

КМСЗТС. 
   

  Када је усвојен записник са Х седнице Скупштине предложила је дневни ред XI седнице 

Скупштине КМСЗТС и он је пошто није било примедби делегата једногласно усвојен: 

 

 
ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са X седнице Скупштине КМСЗТС; 

2. Завршни рачун КМСЗТС за 2008. годину и План финансијског пословања КМСЗТС за 

2009. годину – известилац економиста Момчило Шћеповић; 

3. Извештај о раду КМСЗТС за период јануар - април  2009. год. – известилац директор 

КМСЗТС Драган Шашић: 

а) формирање Републичке стручне комисије 

б) пријем КМСЗТС у чланство ФЕП-и; 

      4.  Извештај о раду Надзорног одбора КМСЗТС за период јануар - април 2009. год.-               

 известилац  председник НО КМСЗТС Катица Јовановић; 
5.   Извештај о раду Управног одбора КМСЗТС за период јануар - април 2009. год. –  

      известилац председник УО КМСЗТС Љубица Чешљар 

6.   Извештај о формирању Здравственог савета – известилац члан Здравственог Савета  
      Радмила Јазић; 

7.   Захтев Директора КМСЗТС за куповину службеног возила                                                                               

      8.   Разно. 

 

 

         КОКТЕЛ. 
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ПРИЛОГ: 

-Записник са X седнице Скупштине; 

-Завршни рачун КМСЗТС за 2008. год.; 

-План финансијског пословања КМСЗТС за 2009. годину; 

-Извештај о раду НО КМСЗТС; 

-Извештај о раду УО КМСЗТС 

 

Друга тачка дневног реда 

ЗАВРШНИ РАЧУН КМСЗТС ЗА 2008. ГОДИНУ И ПЛАН 

ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КМСЗТС ЗА 2009. ГОДИНУ  

– ИЗВЕСТИЛАЦ ЕКОНОМИСТА МОМЧИЛО ШЋЕПОВИЋ; 

 
 

Саветник за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић је прво 

присутнима изложио Завршни рачун за КМСЗТС 2008. годину, а затим и у главним 

цртама представио План финансијског пословања КМСЗТС за 2009. годину. 

Саветник за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић је објаснио 

да се над финансијским пословањем КМСЗТС врше три врсте контроле,  да је Завршни 

рачун за КМСЗТС 2008. годину усвојен од стране Управног одбора, да је предат 

Министарству здравља, те да је контролу вршила и независна ревизорска кућа Нова 

ревизија из Новог Сада. 

Све инстанце које су вршиле контролу закључиле су да је КМСЗТС пословала у складу са 

законом. 

Саветник за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић издвојио је 

основне и битне податке који су у делегатима детељно представљени у Завршном рачуну 

за КМСЗТС 2008. годину. 

Истакао је да је КМСЗТС у 2008. години остварила приход од 109 милиона динара, да су 

њени расходи износили 97 милиона динара, те да сходно томе стварна добит износи 12 

милиона динара. Образложио је планиране и остварене вредности закључујући да су 

приходи остварени са 87% у односу на пласиране, а разлог томе је у мањем броју 

уписаних у именик КМСЗТС од планираног броја, да су расходи остварени са 98% у 

односу на планиране, што значи да није пробијен планирани буджет, иако је на мањем 

броју билансних позиција евидентан пробој планираних трошкова због повећаног обима 

послова око лиценцирања. Остварена добит је 47% од планиране, такође основни разлог 

је мањи број уписаних од планираног броја чланова. Саветник за економске и 

финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић је затим акцентовао главне расходе 

КМСЗТС, не успуштајући се у коментарисање свих позиција пореза којих има много. 

Објаснио је да КМСЗТС није типична за висок степен репрезентације. 

Саветник за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић такође је 

објаснио да се финансијско пословање КМСЗТС у 2007. и 2008. години не могу поредити 

јер се у 2007. години радило само три месеца. 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је обавестила делегате да уколико желе 

могу саветнику за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчилу Шћеповићу 

постављати питања. 

Владислав Граовац из огранка Војводина је закључио да када сабере одрећене наведене 

цифре не добија одређен наведен износ и тражио објашњење. 

Саветник за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић је објаснио 

да не постоји значајно одступање, а да су мања одступања могућа зато што различите 

књиговође различитих огранака нису књижиле исте позиције на истим контима, те да је 

збирна табела усаглашавана колико је то било могуће. 
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Снежана Јеринић је тражила објашњење тачака број 12, 21 и 36 и саветник за економске и 

финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић их је објаснио. 

Нагласио је да сви огранци и централа КМСЗТС имају различите књиговође које исте 

позиције  књиже на различитим контима. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је поздравио присутне делегате и дао додатно 

појашњење овог питања објашњавајући да се сви трошкови деле на: нето исплате, обавезе 

према држави и трошкове путовања односно све што произилази из тога. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је навео да је након контроле ревизорске куће 

закључено да огранак Ужице има најбоље књиговодство. 

Марин Јевтић је закључио да на седници нема потребе за бројчаном контролом ставки 

изнетих у Завршном рачуну КМСЗТС за 2008. годину, већ за разговором да ли су 

средства наменски кориштена или не. 

Присутни делегати су овај закључак поздравили аплаузом. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је објаснио да се у Завршном рачуну КМСЗТС за 

2008. годину налази категорија индекса и да се индекси у распону од 75 до 125 сматрају 

нормалнима те да видимо да се у два случаја појављује индекс 290 и 131 који су спорни, а 

затим је објаснио да они нису могли да буду другачији јер план за 2008.годину није могао 

да буде прецизан јер није било искустава из 2007. године на основу којих би се донео 

план. 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је ставила на гласање Завршни рачун 

КМСЗТС за 2008. годину и од 140 присутна делегата у сали, за је гласало 122 делегата, 6 

делегата су били уздржани, а против је било 12 делегата.   

 

План финансијског пословања КМСЗТС за 2009. годину је рађен у току децембра 2008. 

године и јануара 2009. године и како је саветник за економске и финансијске послове 

КМСЗТС Момчило Шћеповић закључио План финансијског пословања КМСЗТС за 2009. 

годину је на основу података из 2008. године урађен као реално добар оријентир. 

Саветник за економске и финансијске послове КМСЗТС Момчило Шћеповић затим је 

присутнима образложио битне ставке Плана финансијског пословања КМСЗТС за 2009. 

годину. 

Гордана Павковић је поставила питање шта значи издвојених 9.295.000 динара за 

едукацију и школовање. 

На питање је одговорио директор КМСЗТС Драган Шашић који је објаснио да је сваки 

огранак усвојио свој Финансијски план за 2009. годину и уоквиру њега одредио колико ће 

новца бити опредељено за едукацију и дошколовавање. Такође, објаснио је директор 

КМСЗТС Драган Шашић Управни одбор КМСЗТС је донео одлуку да се донесу 

правилници о континуираној медицинској едукацији и школовању. То је покушај да 

КМСЗТС нађе модалитете којима ће помоћи свом чланству у смањивању трошкова за 

едукацију. КМСЗТС закључио је Директор КМСЗТС Драган Шашић мора бити 

иницијална каписла по питању едукације и дошколовавања јер је цифра од 10 % виших 

сестара катастрофалан податак. КМСЗТС мора направити правилнике са јасним 

одредбама како би сестрама омогућила шансу да се едукују и дошколују. Правилници ће 

прецизно дефинисати како ће се та средства расподелити. 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је План финансијског пословања 

КМСЗТС за 2009. годину ставила на гласање и 126 делегата је гласало за, 11 их је било 

уздржано, а 3 делегата су гласала против. 
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Трећа тачка дневног реда 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КМСЗТС ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - АПРИЛ  2009. 

ГОД. – ИЗВЕСТИЛАЦ ДИРЕКТОР КМСЗТС ДРАГАН ШАШИЋ: 

А) ФОРМИРАЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

Б) ПРИЈЕМ КМСЗТС У ЧЛАНСТВО ФЕП-И; 

 
 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је подсетио присустне да је на седницама Скупштина 

свих огранака присутнима дао потпун Извештај о раду КМСЗТС у периоду од јануара до 

априла 2009. године те да су сва питања прецизно објашњена тим приликама. 

Овом приликом је истакао најважније елемене овог извештаја. 

КМСЗТС броји 68.700 чланова, штампано је 64.250 Лиценци, отприлике 11.000 Лиценци 

се тренутно налази у централи КМСЗТС на потпису и оне ће у најскоријем року бити 

дистрибуране огранцима. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је најавио да се први круг доделе Лиценци завршава 

30.06.2009. године и да сви којима је Лиценца издата до овог датума неће бити у обавези 

да у првој лиценцној години похађају програме континуиране едукације и скупљају 

бодове неопходне за релиценцирање. 

Онима који су добили свечане лиценце прва лиценцна година завршава се 28.06.2009. 

године али како је нагласио директор КМСЗТС Драган Шашић у питању су људи који су 

изузетно ангажовани и који ће имати много више бодова него што је то неопходно. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је изразио изузетно задовољство због верификације и 

почетка рада Здравственог савета. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је објаснио да је ова радна година КМСЗТС посвећена 

завршетку процеса лиценцирања, издавању ИД картица члановима КМСЗТС, стварању 

информационог система и међународној сарадњи. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић упознао је присутне са искуствима из сарадње са 

Словеначком комором. 

Изразио је велико задовољство због сарадње са ФЕПИ-јем, Федерацијом регулаторних 

тела  медицинских сестара и бабица којима је КМСЗТС проследила сва правна акта која 

је КМСЗТС донела и који помно прате рад  и КМСЗТС и наших медицинских школа и 

здравствених установа. 

Директор КМСЗТС говорио је о посети политичког саветника председника ФЕПИ-ја Др 

Теодораса Коутрубаса који је најавио примање КМСЗТС у ФЕПИ и истакао важност 

усаглашавања активности и начина представљања КМСЗТС и ФЕПИ. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је објаснио да је ФЕПИ независна, да је њен циљ 

заштита безбедности пацијената кроз квалитет. Објаснио је принцип ФЕПИ у коме нису 

здрваствене установе нити здравствени радници центар, већ је пацијент центар свега. 

Због тога ФЕПИ инсистира на професионалним стандардима, стандардима континуиране 

едукације и етичком кодексу. Присутнима је објаснио да су представници ФЕПИ били 

одушевљени етичким кодексом КМСЗТС, а да је изузетно важно што је етички кодекс 

ФЕПИ усаглашен са кодексом интелектуалних професиија. Директор КМСЗТС Драган 

Шашић је закључио да иако у Србији имамо силне проблеме, КМСЗТС мора да учини 

корак напред, те да је више него задовољан оним што је КМСЗТС успела да оствари у 

претходном периоду. 

Најавио је да ће следећи састанак ФЕПИ-ја бити одржан у Мадриду од 15-17 јуна. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је затим говорио о формирању Посебне радне групе 

за здравствену негу и разлозима негативне реакције КМСЗТС на то. Спорна је била 

транспарентност избора чланова те групе, као и опис функција које је ова групе требало 

да обавља а који су идентични са функцијама КМСЗТС. 
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Директор КМСЗТС Драган Шашић је изразио задовољство што су сви огранци, органи и 

тела КМСЗТС реаговали у року од 24 сата, а затим је објаснио ток састанка у 

Министарству здравља на коме су учествовали Дубравка Шарановић Рацић, Жељко 

Милошевић, Радмила Нешић, Милијана Матијевић и Верица Миловановић.  

Након тога је формирана Републичка стручна комисија за здравствену негу чији је 

председник Др Дубравка Шарановић Рацић, а решењем о формирању ове комисије 

престала је да постоји Посебна радна група за здравствену негу. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је нагласио да о нечијем раду треба судити по 

резултатима, а о резултатима рада ове комисије чије ће препоруке бити обавезујуће биће 

времена да се разговара. Директор КМСЗТС Драган Шашић је рекао да сестре не могу у 

Министарство док не будемо имали високо академско образовање. 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је прочитала присутима ко су чланови 

Републичке стручне комисије за здравствену негу. 

Љубица Чешљар је рекла да би била тужна да не  направи исправку и каже да има сестара 

и доктора и магистара, те да за људе који су делегирали чланове није била битна школа 

него припадност асоцијацији. 

Гордана Павковић је поставила питање Директору КМСЗТС Драгану Шашићу како је на 

седници Скупштине огранка Београд рекао да Снежана Бошковић није члан ове комисије, 

а сада ипак јесте. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је објаснио да су предлоге за чланове ове комисије 

дале асоцијације и КМСЗТС, те да је на основу тога Министарство изабрало ко ће бити 

члан ове комисије, а не КМСЗТС, те њих треба питати зашто су променили став. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је изразио наду да ће Снежана Бошковић дати све од 

себе у свом раду.  

Директор КМСЗТС је затим скренуо пажњу делегату Љиљани Јовић-Мицковић да оно 

што је КМСЗТС постигла у свом раду за три године је фансцинантно и остварено је због 

јединственог и непоколебљивог става КМСЗТС, те изразио мишљење да није коректно 

рећи да сте делегат неке тамо коморе, што је она изјавила на Сусретима здравствених 

радника на Златибору. 

Љиљана Јовић-Мицковић је рекла да овакво изношење става о њој не дозвољава, као и да 

оваку интерпретацију онога што је рекла не одобрава.Истакла је да се не може 

изједначити средња и виша сестра. 

Сузана Ковачић је рекла да је била присутна на Златибору и да је том приликом Љиљана 

Јовић-Мицковић рекла да су сестре са средњом стручном спремом обичне анимир даме. 

Председница Скупштине Надица Икић је прекинула расправу и тражила је да се гласа за 

извештај који је поднео Директор КМСЗТС Драган Шашић.  

 

Скупштина КМСЗТС је донела једногласну Одлуку о сагласности да КМСЗТС прими, као 

придружени члан, у чланство Федерације медицинских сестара и бабица Европске уније – ФЕПИ.  

 

У 12:40 председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је објавила паузу. 

У 13:05 председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је објавила наставак XI седнице 

Скупштине КМСЗТС коме присуствује 129 делегата, што значи да је 11 делегата 

напустило седницу. 

 

Четврта тачка дневног реда 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КМСЗТС ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР - АПРИЛ 2009. ГОД 

- ИЗВЕСТИЛАЦ  ПРЕДСЕДНИК НО КМСЗТС КАТИЦА ЈОВАНОВИЋ 
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Председник Надзорног одбора Катица Јовановић је делегатима изложила допуну -

Извештај о раду Надзорног одбора Коморе медицинских сестра и здравствених техничара 

Србије за мај месец 2009. године пошто је делегатима у прилогу за XI седницу 

Скупштине КМСЗТС достављен Извештај о раду Надзорног одбора коморе медицинских 

сестара и здравствених техничара Србије у периоду од јануара до априла месеца 2009. год 

следећег садржаја: 

„Надзорни одбор КМСЗТС је дана 18.02.2009. године одржао телефонску седницу са 

једном тачком дневног реда – доношење решења Министарства здравља бр. 119-01-

29/2009-02, од 29.01.2009. године, којим се формира Посебна радна група за здравствену 

негу. На тој седници је једногласно донета Одлука да се упути допис Министарству 

здравља РС од стране КМСЗТС. Иста Одлука је донета и од стране ИО Огранака и других 

органа Коморе. 

 XI састанак НО КМСЗТС одржан је 27.02.2009. године у службеним 

просторијама КМСЗТС, у Београду, са следећим дневним редом – 1. извештај са седнице 

УО КМСЗТС од 04.02.2009. г., поводом дописа НО КМСЗТС упућеног Управном одбору 

КМСЗТС у вези ретроактивних накнада за рад члановима Органа КМСЗТС; 2. 

Информација о допису упућеног Министарству здравља РС, а поводом решења МЗРС о 

формирању Посебне радне групе за здравствену негу; 3. информација о упућивању 

дописа од стране КМСЗТС Клиничком центру Србија и одржавања састанка поводом 

неуплаћених чланарина чланова Коморе од стране КЦС за октобар, новембар и децембар 

месец 2007. године. 

 Дана 02.03.2009. године председник НО КМСЗТС је присуствовала састанку 

делегата Огранка Београд и представника КЦС којом приликом је преузела захтеве за 

издавање лиценце и Решења о издавању лиценце члановима Коморе запослених у 

Институту за хематологију, као и уплатнице за уплату неуплаћених чланарина за октобар, 

новембар и децембар месец 2007. године. 

 Дана 24.03.2099. г. председница НО КМСЗТС је присуствовала састанку делегата 

Клиничког центра Србија на којем су захтеви за издавање лиценце члановима КМСЗТС, 

који су запослени у КЦС и докази о измиреним материјалним обавезама према Комори за 

октобар, новембар и децембар месец 2007. године уручени главној сестри КЦС Тањи 

Ракић, ради достављања истих Огранку КМСЗТС Београд.  

 XII састанак НО КМСЗТС одржан је 12.03.2009. године у службеним 

просторијама Коморе, у Београду, са следећим дневним редом – 1. усвајање записника са 

претходног састанка; 2. упознавање са финансијским планом КМСЗТС за 2009. г., као и 

са завршним рачуном КМСЗТС за 2008. г. – известилац Момчило Шћеповић, саветник за 

економско-финансијске послове КМСЗТС; 3. извештај са XIX седнице УО КМСЗТС 

поводом допуне дописа НО КМСЗТС упућеног УО КМСЗТ, на основу закључка УО 

КМСЗТС; 4. разно.  

Дана 20.03.2009. године извршен је надзор над радом и финансијским 

пословањем Огранка КМСЗТС Ниш, у Нишу. У Огранак Ниш регистровано је 11800 

чланова Коморе овог Огранка. Информацију о финансијском пословању Огранка Ниш и о 

завршном рачуну добијена је од представника књиговодствене агенције Огранка Ниш и 

председника ИО овог Огранка, уз консултацију са Момчилом Шћеповићем, саветником 

за економско финансијске послове у КМСЗТС. Чланови КМСЗТС са Огранка Ниш су 

нередовно испуњавали своју материјалну обавезу према КМСЗТС Огранку Ниш. Наиме у 

2008. години је планирано да од чланарине буде уплаћено 13.200.000,00 динара, али је  на 

подрачун Огранка уплаћено 12.400.000,00 динара, што значи да је био мањак прилива 

средстава од чланарине за око 800.000,00 динара. Постоји проблем праћења уплата 

чланарина на подрачун Огранка Ниш од стране здравствених установа, јер Огранак нема 

увида у укупан број запослених у здравственим установама, учлањених у КМСЗТС, као 
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ни увида у укупна уплаћена средства на име чланарине од стране истих. Предложио је да 

се уради програм са централном базом података, ради увида у горе наведено, односно да 

здравтсвене установе шаљу у електронском облику, на месечном нивоу, податке о броју 

регистрованих чланова и количини уплаћених средстава на име чланарине. Председник 

ИО Огранка Ниш очекује да до јуна месеца 09. г. уведе програм са централном базом 

података помоћу које ће моћи да има увид о уплаћеним чланаринама чланова КМСЗТС, 

на месечном нивоу, из разлога што Огранак Ниш нема увида у то колико који 

здравствени центар има регистрованих чланова Коморе и колико редовно односно 

нередовно уплаћују чланарине, а што је довело до несклада између финансијског плана за 

2008. годину и реализованог прилива средстава од уплаћених чланарина. Увидом у 

финансијску документацију Огранка Ниш констатовано је да је затечено стање на 

текућем рачуну на дан 19.03.2009. г. је 2.339.680,00 динара – извод бр. 62. Увидом у 

финансијско пословање за период од 01.01.09. г. до 19.03.09. г., уз консултацију са 

представником Књиговодствене агенције, констатовано је да је стање пословања и успеха 

на текућем рачуну Огранка Ниш, на дан 03.01.2009. г., 2.397.668,20 динара. Месечни 

прилив је око 1.000.000,00 динара. Пренета средства из 2008. године, на дан 01.01.2009. г. 

износила су 2.576.612,64 динара.  Огранак Ниш је имао укупан прилив новчаних 

средстава на текући рачун, за период од 01.01.2009. до 19.03.2009., у износу од 

4.491.255,10 дин., што представља збир уплаћених новчаних средстава и пренетих 

новчаних средстава из 2008. године. Утрошена средства са текућег рачуна Огранка Ниш 

износе 1.914.780,01. дин. Књиговодствена агенција је дала податак да укњижен прилив на 

текући рачун Огранка Ниш, за период од 01.01.09. до 14.03.09. г., износи 2.093.395,51 

дин. - извод бр. 42, а укњижени трошкови са текућег рaчуна Огранка Ниш, за исти период 

износи 1.889.725,11 динара. Са подрачуна Огранка Ниш се редовно уплаћује на рачун 

центарле Коморе законских 30%, од укупно уплаћене чланарине.  Чланови НО КМСЗТС 

су извршили увид у изводе банке, рачуне и осталу финансијску документацију за период 

од 01.01.2009. г. закључно са 19.03.09. г. и констатовано је да су новчана средстава 

утрошена у складу са одлукама органа управљања Коморе, како у обиму тако и у 

динамици.  

Извршен је увид у деловодне књиге Огранка Ниш - књиге улазних фактура, 

путних налога и осталих материјалних трошкова и констатовано је да је Огранак Ниш 

финансијски пословао у складу са усвојеним финансијским планом и планираним 

трошковима, као и реалним потребама трошкова, као и да је архива, односно 

регистратори рачуна и путних налога, уредно вођена. Извршеним увидом у финансијску 

документацију Огранка Ниш констатовано је да је овај Огранак имао веће финансијске 

издатке за путне трошкове делегата са овог Огранка, из разлога удаљености овог Огранка 

КМСЗТС. Извршен је увид у деловодне књиге Огранка Ниш за 2009. годину, 

регистраторе за 2009. године где је смештена архивирана документација, предходно 

заведена у деловодне књиге, регистратор са комплетном књиговодственом 

документације, као и у Именике чланова КМСЗТС Огранка Ниш у које су уредно унети 

сви потребни подаци. Констатовано је да Стручна служба Огранка Ниш уредно води 

целокупну документацију.  

Дана 24.04.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и 

финансијским пословањем Огранка КМСЗТС Ужице, у Ужицу. У Именик чланова 

Огранка Ужице уписано је 7280 чланова КМСЗТС са Огранка Ужице. Огранак је до сада 

поделио 5600 лиценци члановима КМСЗТС. Огранак Ужице поседује програм који 

омогућава Огранку да прати уплату чланарине чланова КМСЗТС на подрачун Огранка од 

стране здравствених установа. Такође се, приликом достављања лиценци здравственим 

установама, врши појединачна контрола уплаћених чланарина. Увидом у финансијску 

документацију Огранка Ужице је констатовано да се са подрачуна Огранка Ужице 

редовно уплаћује на рачун Централе Коморе законских 30%, од укупно уплаћених 
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чланарина чланова Коморе са Огранка Ужице. Приликом вршења надзора над економско 

финансијским пословањем такође је констатовано да се трошкови Огранка Ужице, у 

периоду од јануара месеца до 24. априла 2009. године крећу у складу са усвојеним 

Финансијским планом ОУЕ за 2009. годину. Евидентиране су и уштеде на појединим 

позицијама трошкова. Констатовано је да планирани буџет није пробијен. Стање на 

подрачуну ОУЕ на дан 23.04.2009. године износи 1.500.000,00 динара. Увидом у Нацрт 

финансијског плана прихода и расхода у 2009. години констатовано је да је укупан 

месечни приход у 2009. год., на подрачуну ОУЕ, од чланарина износи 700.000,00 динара, 

а на годишњем нивоу 8.400.000,00 динара. Пренети  приходи од чланарине из 2008. 

године и приходи од уписнина из 2008. год. износе 314.945,00 динара, а у 2009. години 

приход од чланарине је 100.000,00 динара, што укупно износи 414.945,00 динара. 

Приходи за покриће трошкова Огранка Ужице на годишњем нивоу износе 5.880.000,00 

динара, а укупни расходи Огранка Ужице, на годишњем нивоу износе 5.666.000,00 

динара.  

Извршен је увид у деловодне књиге Огранка Ужице -улазна документација, затим 

у деловодне књиге - излазна документација, регистраторе за 2009. године где је 

архивирана документација, предходно заведена у деловодним књигама. Прегледане 

деловодне књиге се односе на временски период од јануара месеца до 24.04.2009. год. и 

констатовано је да се правилно и уредно воде. НО КМСЗТС је извршио увид у 

регистраторе са комплетном књиговодственом документације,  који се, такође, правилно 

води, у складу са законом Извршен је увид и у Именике чланова КМСЗТС Огранка 

Ужице, којима је издато решење о упису у Именик чланова ОУЕ и констатовано да су 

унети сви потребни подаци. 

Према Плану рада Надзорног одбора КМСЗТС за 2009. годину извршиће се 

следеће контроле: 

• дана 11.05.2009. године НО КМСЗТС ће извршити надзор над радом и 
финансијским пословањем Огранка КМСЗТС Крагујевац, у Крагујевцу, о 

чему ће НО КМСЗТС доставити извештај на самој седници Скупштине КМСЗТС 

дана 27.05.2009. год.; 

• дана 15.05.2009. године НО КМСЗТС ће извршити надзор над радом и 
финансијским пословањем Огранка КМСЗТС Београд, у Београду, о чему ће 

НО КМСЗТС такође доставити извештај на самој седници Скупштине КМСЗТС, 

дана 27.05.2009. год.; 

• дана 18.05.2009. год. НО КМСЗТС ће извршити надзор над радом и 
финансијским пословањем Централе КМСЗТС у Београд, о чему ће НО 

КМСЗТС такође доставити извештај на самој седници Скупштине КМСЗТС, дана 

27.05.2009. год.; 

• у јуну месецу 2009. г. у плану је да НО КМСЗТС изврши контролу рада и 

финансијског пословања Огранка КМСЗТС Косово и Метохија, у Косовској 

Митровици, затим контрола рада и финансијског пословања Огранка КМСЗТС 

Војводина, у Новом Саду. 

• У септембру месецу 2009. г. НО КМСЗТС ће извршити редован надзор над 

радом и финансијским пословањем свих Огранака КМСЗТС и то истим 

редоследом којим је вршила дотадашње надзоре у првој половини 2009. г. – 

Огранак Ниш, Огранак Ужице, Огранак Крагујевац, Огранак Београд, Централа 

КМСЗТС, Огранак Косово и Метохија, Огранак Војводина. НО КМСЗТС ће 

одржати и радне састанке Надзорног одбор у зависности од актуелних потреба у 

раду КМСЗТС - Централе и Огранака. 
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Овакав План рада НО КМСЗТС произилази из потребе бољег увида у пословање 

Огранака и Централе КМСЗТС, тренутне финансијске кризе у свету и у нашој земљи 

као и због могућег ребаланса буџета КМСЗТС.  

 Напомињем да су у 2009. години позитивно решени неспоразуми око 

неиспуњавања материјалних обавеза према Комори – неплаћања чланарине чланова 

Коморе који су запослени у Клиничком центру Србија.  

УО КМСЗТС је на седници одржаној дана 05.03.2009. године донео Закључак бр. 

319/09 да Огранци КМСЗТС треба да поступе по Одлуци УО КМСЗТС бр. 558, у што 

краћем року. Огранци КМСЗТС су почели са реализацијом Одлуке УО КМСЗТС бр. 

558, што је Надзорни одбор КМСЗТС и констатовао приликом вршења надзора над 

радом и финансијским пословањем Огранка Ужице. 

Надзорни одбор КМСЗТС је, у току рада констатовао, да Огранци КМСЗТС 

успешно спроводе План и динамику поделе лиценци члановима Коморе и 

презентовање Коморе широм Србије. 

Надзорни одбор КМСЗТС је остварио добру сарадњу са свим органима КМСЗТС, 

председницима ИО Огранака Коморе, као и са Стручном службом КМСЗТС. „ 

 

Допуна -Извештај о раду Надзорног одбора Коморе медицинских сестра и здравствених 

техничара Србије за мај месец 2009. године има следећи садржај: 

„Дана 11.05.2009. године НО КМСЗТС извршио је надзор над радом и 

финансијским пословањем Огранка КМСЗТС Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу. 

Састанку - редовној контроли у ОКГ су присуствовали сви чланови Надзорног одбора, 

осим Мирјане Павловић, из Огранка К и М, која је била оправдано одсутна. Састанку - 

редовној контроли НО КМСЗТС у ОКГ су присутни Момчило Шћеповић, саветник за 

економско финансијске послове у КМСЗТС и шеф Стручне службе КМСЗТС Тамара 

Синђић - Јелесијевић, дипл правник, председник Огранка Крагујевац Гордана Јевтић, 

Стручна служба ОКГ и представник Књиговодствене агенције Љиљана Попадић. Огранка 

Крагујевац је имао велики број радних задатака на Огранку, нарочито око поделе 

лиценци члановима Коморе са ово Огранка. ИО Огранка Крагујевац је донео одлуку да 

приликом поделе лиценци члановима Коморе са овог Огранка присуствују чланови ИО 

ОКГ. На свечаности доделе лиценци члановима Коморе са ОКГ, позивани су директор 

КМСЗТС и председници других Огранака КМСЗТС. Огранак Крагујевац је организовао 

поделе лиценци у складу са усвојеним Планом и динамиком поделе лиценци.  Огранку 

Крагујевац је достављено одређени број пријава са терена у којима су истицани проблеми 

које чланови Коморе имају, али су ови проблеми успешно превазиђени уз стручну помоћ 

Стручне службе КМСЗТС. Од јанура месеца 2009. године ангажована је Књиговодствена 

агенција са којом је Огранак Крагујевац закључио Уговор. Огранак Крагујевац је имао 

једну већу инвестицију у јануару месецу 2009. г., за куповину 2 ормана за потребе 

одлагања архивиране документације Огранка. Ова набавка је извршена уз поштовање 

одредаба поступка јавне набавке мале вредности.   

У Именик чланова Огранка Крагујевца уписано је 10.041 чланова КМСЗТС са 

Огранка Крагујевца, са комплетном документацијом, а има 806 чланова са непотпуном 

документацијом. Огранак Крагујевац је до сада поделио 7000 лиценци члановима 

КМСЗТС.  

Донето је решење бр. 358/09, од 26.03.2009. г. (заведено у ОКГ под бр. 554/09) којим 

се привремено не одобрава издавање лиценце једном члану Коморе са ОКГ.  

Огранак Крагујевац не поседује програм који омогућава Огранку да прати уплату 

чланарине од стране здравствених установа на подрачун Огранка, али да обрачунске 

службе здравствених установа шаљу месечне листинге са евиденцијом уплаћених 

чланарина чланова Коморе са територије Огранка.  
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Огранак Крагујевац поседује програм за праћење евиденције уписаних чланова 

Коморе са овог Огранка.  

Обуставе, од редовних накнада за рад чланова УО КМСЗТС и председника ИО ОКГ, 

које су исплаћене на име рефундираних накнада за рад чланова ограна, изврши ће се у 

последња три месеца 2009. године, односно до краја текуће фискалне године.  

Извршен је увид у деловодне књиге Огранка Крагујевац за 2009. г., затим у 

регистраторе Огранка Крагујевац за 2009. године где је архивирана документација, 

предходно заведена у деловодне књиге Огранка, књигу долазне и одлазне поште за 

2009. г. и констатовано је да се деловодне књиге уредно и правилно воде од стране 

Стручне службе Огранка Крагујевац, у складу са позитивни законским прописима. 

Такође се у ОКГ  посебно воде две свеске: 1. свеску издатих лиценци у коју се уноси 

назив здравствене установе у којој је члан Коморе запослен, број лиценце и потпис и 

печат примаоца лиценце; 2. свеска заказаних састанака председнице ОКГ.  Извршен је 

увид у Именик уписа чланова Коморе Огранка Крагујевац, а у овом тренутку има 6 

књига Именика. 

Увидом у економско – финансијско пословање Огранка Крагујевац  - 

спецификацију прихода и расхода, за период од јануара месеца 09. г. до 11.05.2009. 

године, констатовано је да је у наведеном периоду остварен приход на подрачуну 

Огранка Крагујевац у износу од 3.817.986,15 динара, расходи у истом периоду износе 

2.210.026,32 динара, а остварена добит у наведеном периоду износи 1.607.959,83 динара. 

Салдо текућег рачуна у наведеном периоду се пермаментно дневно креће око 

4.000.000,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу у Огранку Крагујевац износе 

602.406,80 динара. Увидом у извод из банке од 05.01.2009. године констатовано је да је 

тада стање на рачуну било 4.546.000,00 динара. Увидом у службену документацију 

Огранка Крагујевац констатовано је да се Огранак пословао у складу са нормативним и 

законским актима, као и у набавкама и у  потрошњи. Констатовано је да су расходи у 

складу са планираним буџетом Огранка Крагујевац, евидентиране су и одређене уштеде 

на појединим билансним позицијама.  

 

 

Дана 15.05.2009. године НО КМСЗТС извршио је надзор над радом и 

финансијским пословањем Огранка КМСЗТС Београд, са седиштем у Београду. 

Састанку - редовној контроли у ОБГ су присуствовали сви чланови Надзорног одбора, 

као и Момчило Шћеповић, саветник за економско финансијске послове у КМСЗТС и шеф 

Стручне службе КМСЗТС Тамара Синђић - Јелесијевић, дипл правник, председник 

Огранка Београд, Радмила Угрица и Стручна служба ОБГ. Огранак Београд редовно 

прати прилив средстава од чланарина, од стране здравствених установа, које се уплаћују 

на подрачун Огранка и нема великих одступања у уплати чланарина од стране 

здравствених установа. ВМА није редовно уплаћивао чланарине чланова Коморе који су 

запослени у овој здравственој установи, али је тај проблем решен достављањем дописа од 

стране Огранка којим су обавештени о обавезама измирења материјалних обавеза према 

Комори. У 2009. години Клинички центар Србије редовно испуњава своје материјалне 

обавезе према КМСЗТС. У току је припрема за доделу 3900 лиценци за запослене у КЦС. 

Извршен је увид у деловодне књиге Огранка Београд за 2009. годину, 

констатовано је да се  посебно води деловодник рачуна и путних налога. Затим је 

извршен увид  регистраторе Огранка Београд за 2009. године где је архивирана 

документација, предходно заведена у деловодне књиге Огранка. У Огранку Београд се, у 

складу са позитивни законским прописима, правилно и уредно архивира сва 

документација Огранка и воде правилно деловодне књиге. Такође је извршен је увид и у 

Именик уписа чланова Коморе Огранка Београд, а у овом тренутку има 2 књиге 

Именика. 
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Са подрачуна Огранка Београд се редовно уплаћује на рачун Централе Коморе 

законских 30%, од укупно уплаћених чланарина чланова Коморе.  

Висина закупнина за закуп пословних просторија Огранка Београд није повећана у 

2009. години. 

У складу са дописом директора КМСЗТС од 23.03.2009. год, а према одлуци УО 

КМСЗТС од 10.04.2008. год. у априлу месецу 2009. године отпочела обустава исплаћених 

накнада за рад на име рефундираних накнада за рад члановима органа, од редовних 

накнада за рад чланова УО КМСЗТС и председника ИО ОБГ.  

  Стање на подрачуну Огранка Београд на дан 01.01.2009. год.  11.600.000,00 

динара, а стање на подрачуну на дан 14.05.2009. г. је  13.138.614,00 динара. 

У периоду од 01.01. до 30.04.2009. године констатовано је да Огранак Београд 

остварио приход од чланарина на подрачуну у износу од 7.437.618,72 динара, а да 

расходи, у истом периоду, износе 6.137.175,72 динара, док остварена добит у наведеном 

периоду износи 1.300.443,34 динара. Трошкови накнада по Уговору о делу за исти период 

износе 438.728,00 динара. 

Све набавке које је Огранак Београд вршио покривене су предходно донетим 

Одлукама ИО Огранка Београд. Такође је ИО Огранка Београд донео одлуку о набавци 

промотивног материјала Огранка Београд.   

Увидом у службену документацију Огранка Београд констатовано је да се Огранак 

пословао у складу са нормативним и законским актима, као и у набавкама и у потрошњи. 

Констатовано је да су расходи у складу са планираним буџетом Огранка Београд.    

 

XII састанак НО КМСЗТС одржан је 15.05.2009. године у службеним 

просторијама Огранка Београд, у Београду, са следећим дневним редом: 

1. Извештај о раду НО КМСЗТС; 

2. Припрема за седницу Скупштине КМСЗТС; 

3. Разно. 

Састанку су присуствовали сви чланови НО КМСЗТС и шеф Стручне службе 

КМСЗТС Тамара Синђић – Јелесијевић, дипл. правник. 

Предложен је План рада НО КМСЗТС за јун месец 2009. године и то: 

• да се изврши контрола рада и финансијског пословања Огранка 

Војводина, са седиштем у Новом Сад, дана 12.06.2009. године, са 

почетком у 13,00 часова и 

• контрола рада и финансијског пословања Огранка Косово и Метохија, са 

седиштем у Косовској Митровици, дана 19.06.2009. године, са почетком у 

15,00 часова. 

Предложени План рада НО КМСЗТС за јун месец 2009. године је једногласно 

усвојен. 

 

Дана 18.05.2009. године НО КМСЗТС извршио је надзор над радом и 

финансијским пословањем Централе КМСЗТС, са седиштем у Београду. Састанку - 

редовној контроли у Централи КМСЗТС су присуствовали сви чланови Надзорног 

одбора, као и Директор КМСЗТС, Момчило Шћеповић, саветник за економско 

финансијске послове у КМСЗТС и шеф Стручне службе КМСЗТС Тамара Синђић - 

Јелесијевић, дипл правник. 

Извршен је увид у деловодну књигу Централе КМСЗТС за 2009. годину, у које се 

заводи сва улазна и одлазна пошта - дописи, одлуке, записници са седница органа 

КМСЗТС, позиви, уговори, решења о издавању лиценци и др. Констатовано је да се 

деловодне књиге уредно и правилно воде од стране Стручне службе КМСЗТС, у складу 

са позитивни законским прописима.  
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Извршен увид у регистраторе Централе КМСЗТС за 2009. године. Централа 

КМСЗТС води посебне регистраторе за Централу Коморе, Директора КМСЗТС, за сваки 

Орган КМСЗТС, сваки Стручно профилски одбор Коморе, за сваки Огранак Коморе, 

затим регистратор пристигле поште електронским путем, посебан регистратор за Фонд 

узајамне помоћи, регистратор издатих решења о издавању лиценци, за измену и допуну 

Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника итд., у којима је архивирана сва документација, предходно 

заведена у деловодну књигу Централе Коморе.  У Централи КМСЗТС се, у складу са 

позитивни законским прописима, правилно и уредно архивира сва документација. 

Увидом у регистратор у који се архивирају решења о привременом или трајном 

одузимању лиценце члановима Коморе, констатовано је да је КМСЗТС донела: 6 решења 

о привременој забрани издавања лиценце члановима Коморе (за 2 члана из Огранка 

Ужице, 2 из Огранка Војводина и по једном члану из Огранка Крагујевац и Огранку 

Београд), због тога што нису испуњени законом прописани услови за издавање исте, 

затим 2 решења о трајној забрани издавања лиценце (оба члана су из Огранка Ужице), 2 

решења о привременом одузимању лиценце (оба члана су из Огранка Војводина) и 1 

решење о трајном одузимању лиценце члану Коморе из Огранка Војводина.  

КМСЗТС је укупно издала 64.320 лиценци члановима Коморе, за временски период од 

октобра месеца 2008. године до маја месеца 2009. године. Лиценце се штампају од стране 

Народне банке Србије - Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер 

(скраћени назив: ЗИН), у сладу са чланом 19. и 20. Правилника о ближим условима за 

издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника и 

на основу закљученог уговора између КМСЗТС и ЗИН-а као уговорних страна. Такође је 

УО КМСЗТС донео одлуку да се ЗИН-у  изврши уплата уговорене цене за израду и 

испоруку лиценци са персонализацијом члановима КМСЗТС. 

Централа КМСЗТС има платну картицу на име овлашћеног лица, али се све 

трансакције врше преко рачуна Централе КМСЗТС.    

Стање на рачуну КМСЗТС - Централе на дан 01.01.2009. год. је 528.000,00 динар а, а 

стање на рачуну на дан 18.05.2009. г. је  275.000,00 динара. 

Увидом у економско – финансијско пословање КМСЗТС - Централе у Извештај о 

финансијском пословању КМСЗТС за временски период од јануара до маја месеца 2009. 

године констатовано је да је у наведеном периоду остварен приход од чланарина у износу 

од 7.820,00 динара, да расходи у истом периоду износе 7.109,00 динара, а остварена добит 

у наведеном периоду износи 521.000,00 динара.  

Расходи су највећи за бруто зараде због високе квалификационе структуре запослених 

у Централи КМСЗТС, као и да су високи трошкови пореза и доприноса на нето зараде 

запослених. Трошкови накнада за ангажоване по Уговору о делу износе 190.000,00 

динара, а трошкови пореза и доприноса за ангажоване по Уговору о делу износе 77.000,00 

динара.   

Даље је констатовано да трошкови накнаде употребе сопственог возила, чланове 

Органа КМСЗТС, теле и запослених у КМСЗТС, у службене сврхе износе 410.000,00 

динара, а трошкови пореза на ову накнаду износе 85.000,00 динара. Трошкови дневница 

за службена путовања чланова Органа КМСЗТС и запослених у КМСЗТС износе 

145.000,00 динара.          

Трошкови закупа пословног простора Централе КМСЗТС износе 494.000,00 динара, а 

трошкови пореза на закуп пословног простора износе 99.000,00 динара. 

Трошкови канцеларијског и потрошног материјала за период од I до IV месеца 2009. 

г. износе 220.000,00 динара, док трошкови промотивног и рекламно-пропагандног 

материјала износе 370.000,00 динара. 

Трошкови књиговодствене агенције износе 92.000,00 динара. 
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Договорено да ће се обуставе, од редовних накнада за рад председника УО 

председника Скупштине КМСЗТС и директора КМСЗТС, које су исплаћене на име 

рефундираних накнада за рад извршити до краја текуће фискалне године, до потпуног 

намирења исплаћеног износа, а у складу са дописом директора КМСЗТС од 23.03.2009. 

год, а према одлуци УО КМСЗТС од 10.04.2008. год. Констатовано је да је, У 2008. 

години, извршена једна обустава исплате на име рефундираних накнада за рад за 

директора КМСЗТС. 

Централа КМСЗТС,  од већих издатака, има трошкове за штампање лиценци, 

фасцикли за лиценце, трошкови одржавања седница Скупштине КМСЗТС. 

КМСЗТС је са ЈП ''Службен гласник РС'' закључила Уговор о штампању - 

публиковању часописа  ''Службено гласило КМСЗТС'', бр. 2/09, од 06.01.2009. г. До сада 

су изашла два броја Службеног гласила КМСЗТС, а годишње се штампа четири броја 

овог Гласила, на тромесечном нивоу.  

Сви трошкови КМСЗТС -  Централе се крећу у оквиру финансијског плана КМСЗТС. 

    Путне налоге за службена путовања Директора КМСЗТС потписује председница 

УО КМСЗТС Љубица Чешљар, а за сваки службени пут Директора Коморе у 

иностранство Управни одбор КМСЗТС доноси посебну одлуку о одобравању конкретног 

службеног пута у иностранство. 

Ангажована је независна ревизизорска  агенција која је, у току контроле,  

констатовала да су папири о финансијском пословању КМСЗТС – рачуни, благајна за 

2007. годину уредни.  

Директор КМСЗТС је дао обавештење да је КМСЗТС примљена у ФЕПИ као 

придружени члан, да мора да прође годину дана приправничког стажа, а тек након тога да 

буде примљена као стални члан ФЕПИ-ја. Такође је договорено да ће КМСЗТС у 

пословној сарадњи са Грчком Комором и у поступку размене студената имати ВИП 

статус. Остварен је почетак сарадње између КМСЗТС и Грчке Коморе, као и са другим 

иностраним Коморама.  

Директора КМСЗТС је обавештен о Плану рада НО КМСЗТС за јун месец 2009. г. и са 

истим се сложио. 

Директор је даље истакао да се, према Плану динамике поделе лиценци, први круг 

завршава до јуна месеца 2009. г., а да други круг поделе лиценци је планиран од 

септембра месеца 2009. г.   

Увидом у службену документацију Централе КМСЗТ констатовано је да је Централа 

КМСЗТС пословала у складу са нормативним и законским актима, као и у набавкама и у 

потрошњи. Констатовано је да су расходи у складу са планираним буџетом КМСЗТС.    

 

Надзорни одбор КМСЗТС наставља свој рад у јуну месецу према усвојеном Плану 

рада и тиме завршава контролу шестомесечног пословања КМСЗТС.“ 

 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је позвала присутне делегате да поставе 

питања председнику Надзорног одбора Катици Јовановић. 

Љубица Чешљар је изнела запажање да извештаји Надзорног одбора делегатима 

Скупштине КМСЗТС треба да буду изнети у скраћеној верзији и да је основно да ли су 

све одлуке које су донели Извршни одбори огранака КМСЗТС у складу са одлукама 

Управног одбора КМСЗТС. 

Радмила Јазић, члан Здравственог савета је поставила питање зашто су неке Лиценце 

одузете. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је одговорио да је 11 Лиценци спорно. КМСЗТС, 

објаснио је,  од МУП-а добија податак да ли је неки члан КМСЗТС осуђиван или не. 

У овим случајевима радило се о лицима која су конзумирала наркотике, стављала их у 

промет, кривотворила документацију или учествовала у тучама. 
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Какав треба став КМСЗТС да буде према рехабилитованим лицима је питање за јавну 

расправу. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је изразио наду да оваквих случајева више неће бити 

међу члановима КМСЗТС. 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је ставила на гласање четврту тачку 

дневног реда и 127 делегата је гласало за, а 2 делегата су била уздржана. 

 

Пета тачка дневног реда 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА КМСЗТС ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР - АПРИЛ 2009. ГОД.   

ИЗВЕСТИЛАЦ ПРЕДСЕДНИК УО КМСЗТС ЉУБИЦА ЧЕШЉАР 
 

Председник Управног одбора КМСЗТС Љубица Чешљар је још једном поздравила 

присутне делегате и замолила их да јој уколико имају питања поставе, пошто је у прилогу 

за XI седницу Скупштине КМСЗТС делегатима достављен Извештај о раду Управног 

одбора КМСЗТС за период јануар - април 2009. године са следећим садржајем: 

“Управни одбор КМСЗТС је у временском периоду од јануара до априла месеца 2009. 

године, одржао 3 редовне седнице. 

XIX редовна седница Управног одбора КМСЗТС одржана је дана 04.02.2009. 

године. На овој седници су донете следеће одлуке: 

• Одлука – Усваја се записник са XVII седнице УО КМСЗТС и са XVIII седнице УО 

КМСЗТС; 

• Одлука - Усваја се предлог да председници Огранака предложе по једног (1) 

члана за две Радне групе: 1. Радну групу за доношење Правилника о расподели 

средстава намењених за формално образовање чланова КМСЗТС и 2. Радну групу 

за доношење Правилника о расподели средстава намењених за континуирану 

едукацију чланова КМСЗТС -  (по (2) два члана из сваког Огранка). 

• Одлука – Одобрава се формирање Радне групе за доношење Правилника о 

расподели средстава намењених за формално образовање чланова КМСЗТС, која 

се састоји од следећих чланова: Мирјана Родић, Драгана Сретић, Вишња Ивковић, 

Татјана Дробњак, Горан Тодић и Благица Радовић; 

• Одлука – Одобрава се формирање Радне групе за доношење Правилника о 

расподели средстава намењених за континуирану едукацију чланова КМСЗТС која 

се састоји од следећих чланова: Верица Трубајић, Љупчо Стојановски, Мирјана 

Маринковић, Мирјана Миловановић, Славица Филиповић и Благица Радовић; 

• Одлука – Усваја се Финансијски план пословања КМСЗТС за 2009. годину; 

• Одлука – Одобрава се директору КМСЗТС одлазак на службени пут у Словенију, 

у периоду од 24. до 26. фебруара 2009. године. Трошкови – смештаја, превоза и 

дневница службеног пута у Словенију, у периоду од 24. до 26. фебруара 2009. 

године ће се финансирати са рачуна централе КМСЗТС; 

• Одлука – Одобрава се исплата трошкова смештаја, путних трошкова и дневница 

члановима Судова части I и II степена, дисциплинског тужиоца и заменика 

дисциплинског тужиоца КМСЗТС и члановима Комисије за посредовање КМСЗТС 

за време њихове едукације, у Београду, са подрачуна Огранака КМСЗТС;     

• Одлука - Одобрава се реализација поступка јавне набавке мале вредности за 

израду фасцикли са текстом Заклетве чланова КМСЗТС; 

• Закључак - Управни одбор КМСЗТС је разматрао захтев Надзорног одбора којим 

се тражи да Управни одбор КМСЗТС донесе одлуку којом ће се одреди крајњи рок 

до кога КМСЗТС - централа и Огранци КМСЗТС треба да врате исплаћене 

рефундиране накнаде за рад, за период од јануара до септембра 2007. године. Како 
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УО није имао релевантне податке и потпуну документацију за доношење одлуке 

по овој тачки дневног реда, потребно је да Огранци КМСЗТС, за прву наредну 

редовну седницу УО-а, доставе податке о броју и датуму исплата рефундираних 

накнада за рад и податке о броју враћених ових исплата, како би УО донео 

правилну одлуку и одредио крајњи рок за враћање истих.  

 

XX редовна седница Управног одбора КМСЗТС одржана је дана 05.03.2009. 

године. На овој седници су донете следеће одлуке:  

• Одлука – Усваја се записник са XIX седнице УО КМСЗТС; 

• Одлука – Усваја се завршни рачун КМСЗТС за 2008. годину; 

• Закључак - Управни одбор КМСЗТС је, разматрајући допис  Надзорног 

одбора КМСЗТС од марта месеца 2009. год.,  донео Закључак бр. 319/09 да 

Огранци КМСЗТС треба да поступе по Одлуци УО КМСЗТС бр. 558, од 

10.04.2008. године, а да је реализација ове Одлуке у ингеренцији Директора 

КМСЗТС и Надзорног одбора КМСЗТС. 

 

XXI редовна седница Управног одбора КМСЗТС одржана је дана 23.04.2009. 

године. Донесене су следеће одлуке: 

• Одлука – Усваја се записник са XX седнице УО КМСЗТС 

• Одлука – Одобрава се Директору КМСЗТС одлазак на службени пут у Грчку, 

на Родос, у временском периоду од 12. до 16. маја 2009. године, на Пан - 

европски  конгрес регулаторних тела сестара и бабица Европске уније и 

седницу Управног одбора ФЕПИ-ја. Трошкови службеног пута на Родос ће се 

финансирати са рачуна КМСЗТС; 

• Одлука – Одобрава се Директору КМСЗТС и председници Скупштине 

КМСЗТС одлазак на службени пут у Шпанији, у Мадрид, средином јуна 

месеца 2009. године, ради иногурације пријема КМСЗТС као нове чланице 

ФЕПИ-ја; 

• Одлука - Одобрава се куповина два лап топа за потребе неометаног рада 

председнице УО КМСЗТС и председнице Скупштине КМСЗТС. Исплата 

купопродајне цене за куповину  два лап топа ће се вршити са рачуна 

КМСЗТС.“ 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је ставила на гласање пету тачку дневног 

реда и Извештај о раду Управног одбора КМСЗТС за период јануар - април 2009. године 

је једногласно усвојен. 

 

Шеста тачка дневног реда 

ИЗВЕШТАЈ О ФОРМИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА – 

ИЗВЕСТИЛАЦ ЧЛАН ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РАДМИЛА ЈАЗИЋ; 

 

 
Радмила Јазић члан Здравственог савета је поздравила присутне делегате и исказала 

жаљење што није у могућности да овај Извештај презентује на видеобиму. 

Исказала је задовољство да је Здравствени савет у марту месецу, након 2,5 године, 

верификовала Скупштина РС, у априлу месецу одржана је конститутивна седница 

Здравственог савета, за председника је изабран проф  др Драган Делић и усвојен 

Пословник о раду Здравственог савета. 

Она је присутне обавестила да јој је проф др Драган Делић пружио уверавања да ће 

сарадња Здравственог савета са сестрама и здравственим техничарима бити одговарајућа 

и да ће став Здравственог савета према свим асоцијацијама бити равноправан.  
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Радмила Јазић је изнела став да све асоцијације су требале да заједно иступе па да у 

Здравственом савету буде више сестара. 

Горан Тодић је изнео став да од 29 асоцијација колико их има у Србији вреде евентуално 

три или четири и да и ми треба да имамо јединствену и квалитетну асоцијацију по узору 

на јединственост Српског лекарског друштва.  

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је питала да ли још неки делегат има 

питања и пошто нико није имао питање прешла је на следећу тачку дневног реда. 

 

Седма тачка дневног реда 

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРА КМСЗТС ЗА КУПОВИНУ СЛУЖБЕНОГ 

ВОЗИЛА 
 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је делегатима изложио захтев за куповину 

службеногвозила у износу од 1.950.000 динара. Сматрао је да одлуку о овој куповини 

треба да донесе Скупштина КМСЗТС. Изложио је намеру да се купи нови аутомобил 

марке Шкода, Сеат, Киа или Рено.  

Директор КМСЗТС Драган Шашић објаснио делегатима да је недостатак возила у 

дневном функционисању КМСЗТС очигледан и да је кориштење услуга Сити експреса 

изузетно скупо и на дуге стазе неисплативо. Добар део новца се троши и на коришћење 

приватног возила у службене сврхе. Неопходност куповине аутомобила се показала и 

приликом посете европских колега.Огранци КМСЗТС такође треба да реше овај проблем 

у догледно време, рекао је директор КМСЗТС Драган Шашић. 

Драган Митић је изнео став да би требало издвојити и већу суму новца од планиране како 

би се купио квалитетнији аутомобил. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је објаснио да се не може прелазити износ из 

финансијског плана. 

Радомир Митић је изразио мишљење да за овај износ новца могу да се купе два мања 

аутомобила. 

Директор КМСЗТС Драган Шашић је објаснио да ће бити формирана комисија за јавне 

набавке која ће одабрати најбољу понуду у оквиру планираног износа. 

Скупштина КМСЗТС је донела Одлуку да се одобрава куповина службеног возила Коморе 

медицинских сестара и здравствених техничара Србије и да се одобрава износ новчаних средстава 

за реализацију куповине службеног возила од 1.950.000,00 динара, у складу са усвојеним Планом 
финансијског пословања КМСЗТС за 2009. годину. Исплата купопродајне цене за куповину 

службеног возила Коморе МСЗТ Србије ће се вршити са рачуна КМСЗТС. 

1 делегат је гласао против, 9 делегата је било уздржано, а 119 делегата је гласало за. 

 

Осма тачка дневног реда 

РАЗНО 
 

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је позвала делегате да поставе питање и 

изнесу своја мишљења. 

Љиљана Јовић-Мицковић је изнела став да би јој било јако жао да колеге оду са седнице 

Скупштине КМСЗТС мислећи да она тако нешто мисли о сестрама, те да је она желела да 

истакне неопходност доношења правилника са критеријумима о избору главних сестара, 

како њихов положај не би био условљен изборима директора установа. Навела је да је 

њена реченица гласила „Ја сам виша сестра, а не анимир дама.“ 

Јадранка Косијер је поставила питање колико сестара са средњом стручном спремом има 

и ко је радио док је Љиљана Јовић-Мицковић била на Златибору. Без обзира у ком је 

контексту то рекла Љиљана Јовић-Мицковић, закључила је Јадранка Косијер, заслужује 

да буде изведена пред Суд части КМСЗТС. 
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Јадранка Спасић је желела да каже нешто у афирмативном тону и похвалила је огранак 

Крагујевац, огранак Ужице и огранак Београд због исказане подршке сестрама из 

предшколских установа. Изнела је наду да ће сестре из предшколских установа што пре 

добити Лиценце јер су у својим установама у врло неугодној ситуацији. 

  

Председник Скупштине КМСЗТС Надица Икић је затворила XI Седницу 

Скупштине КМСЗТС  у 14:00. 

 

 

Записничари:                                                                 

 

Елвира Међедовић 

                                                                                               Председник Скупштине КМСЗТС 

 

Маја Арсенијевић – Ђукић                                                               Надица Икић 


