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Поштоване колегинице и колеге, чланови Стоматолошке коморе Србије, 

Прошло је већ више од две недеље од проглашење ванредног стања услед епидемије изазване 

вирусом COVID -19 у Србији. 

Надамо се да сте сви свесни озбиљности ситуације и којој су се нашли, не само стоматолози, него 

и сви остали грађани и да се придржавате одлука Владе РС, државних органа и Стоматолошке 

коморе Србије. 

 

Међутим, изгледа да поједине колеге нису довољно информисане, шта све СКС предузима за  

стоматологе, а самим тим и за њихове пацијенте у ова тешка времена. 

Стручна служба СКС ради у пуном капацитету и обавља све поверене послове као и до сада. 

Наравно да СКС не ради са странкама, штитећи на тај начин, прво стоматологе, којима је 

омогућено да телефоном или електронским путем обаве све што им је потребно. Зато, не разумемо 

неке злураде коментаре типа -  „главно је да су себе заштитили“ . Поштујући уредбу Владе од 

16.03.2020.године, посао је организован тако да се углавном ради од куће, али због природе посла 

запослени у стручној служби долазе свакодневно у просторије коморе према утврђеном распореду. 

Из стручне службе, благовремено се одговара на сваки упућени допис, којих је много више него 

уобичајено, а односе се на рад стоматолога и у време епидемије. Уколико нисмо сигурни, одмах се 

обраћамо надлежнима да би могли да дамо адекватан одговор. 

НАПОМИЊЕМО ДА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ У ПОТПУНОСТИ ПОШТУЈЕ 

ЗАКОН И УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС И ПОСТУПА ИСКЉУЧИВО У СКЛАДУ СА СВОЈИМ 

ОВЛАШЋЕЊИМА.  

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ НЕМА ЗАКОНСКО ПРАВО ДА НАЛОЖИ ЗАТВАРАЊЕ 

СВИХ ПРИВАТНИХ СТОМАТОЛОШКИХ ОРДИНАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РС. 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ КОЛЕГЕ било да су запослени у државним установама или у приватној 

пракси ДА ИСКЉУЧИВО ПРИМАЈУ САМО ХИТНЕ СЛУЧАЈЕВЕ И ПРУЖЕ ПОМОЋ УЗ 

СТРОГО ПОШТОВАЊЕ СВИХ ПРЕПОРУЧЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ. 

Уколико не могу да обезбеде ПРОПИСАНЕ мере заштите, не треба да примају пацијенте, а све са 

циљем  сузбијања и спречавања заразне болести COVID -19 и заштите становништва што је у овом 

тренутку најважније. 

Захваљујемо се великом броју одговорних колега који се придржавају одлука државних органа и 

препорука СКС и свакодневно телефонским позивима и мејловима пружају подршку СКС. 

ВАША СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ 


