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Обавештење члановима 

 

Годину  за нама, као и 2020. годину,  обележила је борба против пандемије вируса Covid19 који је оставио 

неизбрисив траг у историји наше професије. Ипак, Комора медицинских сестара и здравствених техничара 

Србије (КМСЗТС), успела је да одржи корак са временом и највећим  глобалним  догађајем који нас је 

задесио.  
 

КМСЗТС је на основу одлука својих органа, од почетка епидемије вируса Covid19 у Републици Србији, током 

2020. и 2021. године, пружала непосредну једнократну новчану помоћ члановима КМСЗТС оболелим од 

вируса Covid19.  
 

Један од приоритета рада КМСЗТС, од оснивања, је значајно усмеравање активности и средстава Фонда 

узајамне помоћи (ФУП) ка потребама чланова коморе, па је тако изменама и допунама Правилника Фонда 

узајамне помоћи, у децембру 2017. године, повећан износ средства који се уплаћује у Фонд са 1% на 2% од 

чланарине у текућој години. Функционисање и рад ФУП дефинисан је Законом о коморама здравствених 

радника, Статутом КМСЗТС, као и Правилником Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС.  

Постојећи основи за исплату из Фонда узајамне помоћи КМСЗТС су за:  

школовање чланова на високошколским установама на основним струковним студијама првог 

степена здравствене струке, или на основним академским студија првог степена здравствене 

струке; новчану помоћ породицaма преминулих чланова Коморе, без обзира на узрок смрти; 

новчану помоћ члановима у случају дијагностиковане тешке или неизлечиве болести; утврђену 

повреде на раду (боловање дуже од 6 месеци); случајеве тешке и неизлечиве болести детета 

члана Коморе. 
 

Износ исплаћене помоћи члановима из године у годину континуирано расте, па је тако само у последње две 

године исплаћено: 

 
Износ исплаћених 

средстава 2020. година 
Износ исплаћених 

средстава 2021. година 

Захтеви за образовање 12.382.773,00 21.855.092,00 

Захтеви по основу тешке или неизлечиве 
болести 3.560.000,00 2.865.055,00 

Захтеви за преминуле чланове  1.501.234,00 2.717.867,00 

Непосредна једнократна помоћ - COVID 19  70.000.000,00 165.000.000,00 

Укупно исплаћено 2020/21  279.882.021,00 



 
 

  
 
Такође, од изузете важности је да подсетимо све чланове Коморе, да настављамо вишегодишњу добру 
праксу бесплатног обезбеђивања бодова за обнављање лиценце. Комора у свом Службеном гласилу 
објављује писане тестове који члановима омогућавају да бесплатно стекну 10 бодова у току лиценцне 
године.  
 

Знамо да ћемо и даље имати велике изазове,  па је свака иницијатива, која за циљ има унапређење струке и 

професије, као и бригу о нашим колегиницама и колегама, члановима КМСЗТС, увек добродошла.  
 

Комора позива све колеге да се укључе у рад и да својим предлозима помогну у остваривању 

дефинисаних циљева коморе. 

 

 

Ваша Комора 
 


