
ОБНАВЉАЊЕ  ЛИЦЕНЦИ ЧЛАНОВИМА КМСЗТС 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање 

или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника. (Сл. гл. РС 102/2015) уводи 

следеће новине:  

� лиценца се обнавља на захтев члана Коморе без обзира на радни статус  

� укупан број бодова потребан за обнављање лиценце је 140 (уместо 168 како је 

прописивао ранији Правилник) 

� ослобађање од обавезе сакупљања бодова КМЕ за радно неангажована лица за време 

трајања незапослености, плаћеног односно неплаћеног одсуства 

� уместо продужења рока за обнављање лиценце уводи ослобађање од обавезе 

сакупљања бодова КМЕ по прописаној скали у случајевима боловања  

Уколико 60 дана пре истека рока важења лиценце испуњавате услове прописане за 

обнављање лиценце, тачније уколико 

1) сте сакупили укупно 120 бодова а лиценца Вам је издата до 31.12.2009. године; тј. 

уколико Вам је лиценца издата након 01.01.2010. године а сакупили сте 140 бодова 

2) најмање 50%  од дана издавања лиценце сте радили у области здравствене 

делатности за коју имате лиценцу 

попуните, потпишите и прописно оверите 

� Захтев за обнављање лиценце (образац КМСЗТС О-1)  

� Потврду о раду у здравственој делатности (образац О-2) 

и доставити на адресу КМСЗТС Огранак Војводина; ул. Јеврејска бр. 2, 21000 Нови Сад - 

60 дана пре истека лиценце.  

Измењени Правилник прописује да: 

� број бодова у једној лиценцној години не може бити мањи од 10 

� уколико члан Коморе по истеку лиценцне године није стекао минимум 10 бодова, 

дужан је да поднесе захтев надлежној комори за полагање лиценцног испита у року од 

60 дана пре истека лиценцне године - Ова одредба Правилника се не примењује на 

чланове Коморе чије су лиценце издате до 15.12.2009. године  а које се обнављају у 

2016. години.  

� уколико здравствени радник по истеку лиценцног периода од седам година није 

стекао број бодова прописан за обнављање лиценце дужан је да поднесе захтев 

надлежној комори за полагање лиценцног испита у року од 60 дана пре истека лиценце 

За лиценце издате након 15.12.2009.  године обавеза сакупљања најмање 10 бодова у једној 

лиценцној години примењује се на следећи начин: 

� Чланови КМСЗТС којима је лиценца издата 20.12.2009. године  а обнавља се 20.12.2016. 

године у обавези су да у последњој 7. лиценцној години (2016.г.) сакупе најмање 10 

бодва а укупно 120 бодова 



� Чланови којима је лиценца изадата 2010. а обнавља се 2017. године у обавези су да у 6. 

и 7. лиценцној години (2016. и 2017.г.) сакупе најмање по 10 бодова а укупно 140 

бодова 

� Чланови којима је лиценца изадата 2011. а обнавља се 2018. године у обавези су да у 5., 

6. и 7. лиценцној години (2016., 2017. и 2018. г.) сакупе најмање по 10 бодова а укупно 

140 бодова 

� Чланови којима је лиценца изадата 2012. а обнавља се 2019. године у обавези су да у 4., 

5., 6. и 7. лиценцној години (2016., 2017., 2018. и 2019. г.) сакупе најмање по 10 бодова а 

укупно 140 бодова 

� Чланови којима је лиценца изадата 2013. а обнавља се 2020. године у обавези су да у 3., 

4., 5., 6. и 7. лиценцној години (2016., 2017., 2018., 2019. и 2020 г.) сакупе најмање по 10 

бодова а укупно 140 бодова 

� Чланови којима је лиценца изадата 2014. а обнавља се 2021. године у обавези су да у 

2.,3., 4., 5., 6. и 7. лиценцној години (2016., 2017., 2018., 2019. ,2020. и 2021 г.) сакупе 

најмање по 10 бодова а укупно 140 бодова 

� Чланови којима је лиценца изадата у 2015. години (до 15.12.2015.г.) а које се обнављају 

у 2022. години до 15.децембра,  у обавези су да у периоду од 2. до 7. лиценцне године 

(2016.-2017.г., 2017.-2018.г., 2018.- 2019.г. ,2019.-2020.г., 2020.- 2021 г., 2021.-2022. г) 

сакупе најмање по 10 бодова а укупно 140 бодова 

� Чланови КМСЗТС којима је лиценца изадата 15.12. 2015. а која се обнавља 15.12. 2022. 

године у обавези су да у свакој лиценцној години сакупе најмање по 10 бодова; као и 

чланови којима су лиценце издате или обновљене почев од 15.01.2016. године па 

надаље 

 


