На основу члана 145. став 3. и члана 221 Закона о здравственом
осигурању (“Службени гласник РС” бр. 107/05, 109/05 - исправка и
57/11)
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 19. октобра 2011. године, донео је
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о организацији
и раду лекарских комисија
Члан 1
У Правилнику о организацији и раду лекарских комисија
(“Службени гласник РС” бр. 44/06, 74/06, 31/07, 37/08, 61/08, 115/08,
3/10, 45/10) у преамбули, чл. 2. 9, 10, 12, 19, 20, 21. и 25. речи:
“Републички завод” замењују се речима: “Републички фонд” у
одговарајућем падежу.
Члан 2
Члан 5 мења се и гласи:
“Првостепена лекарска комисија састоји се од два члана, од којих
је један председник.
Првостепена лекарска комисија има и два заменика.
У случају спречености да учествује у раду комисије, председника
првостепене лекарске комисије замењује члан или заменик кога он
одреди.
У случају спречености да учествује у раду комисије, члана
првостепене лекарске комисије замењује заменик кога одређује
председник првостепене лекарске комисије.
Другостепена лекарска комисија састоји се од три члана, од којих
је један председник.
Другостепена лекарска комисија има и два заменика члана.
У случају спречености да учествује у раду комисије, председника
другостепене лекарске комисије замењује један од чланова кога он
одреди.
У случају спречености да учествује у раду комисије, члана
другостепене лекарске комисије замењује заменик кога одређује
председник другостепене лекарске комисије.
Члан 3
У Члану 8. став 1. речи: “педијатрије и оториноларингологије”
замењују се речима: “педијатрије, оториноларингологије,
дерматовенерологије и неурохирургије”.
Члан 4
У члану 10. став 2. тачка 4) брише се.
Члан 5
У члану 12. став 2. мења се и гласи: “Дужину привремене
спречености за рад осигураника првостепена лекарска комисија
утврђује на основу општег акта Републичког фонда којим се уређују
мдицинско-доктринарни стандарди за утврђивање привремене
спречености за рад.”
После става 2. додају се ст. 3-6 који гласе: “У дужину трајања
привремене спречености за рад осигураника, коју утврђује
првостепена лекарска комисија у складу са ставом 2. овог члана, не
урачунава се дужина привремене спречености за рад осигураника
коју утврђује изабрани лекар у амбулантним условима и за време
болничког лечења, без обзира на дужину трајања болничког лечења.
У дужину трајања привремене спречености за рад осигураника,
коју утврђује првостепена лекарска комисија у складу са ставом
2. овог члана, не урачунава се дужина привремене спречености
за рад осигураника због коришћења продужене рехабилитације
у складу са одредбама општег акта Републичког фонда, којим се
уређује медицинска рехабилитација у стационарним здравственим
установама специјализованим за рехабилитацију.
Изузетно, ако привремена спреченост за рад осигураника, по оцени
првостепене лекарске комисије, треба да траје дуже од прописане
дужине привремене спречености за рад у смислу општег акта из става
2. овог члана, првостепена лекарска комисија дужна је да посебно

образложи своју оцену о дужем трајању привремене спречености за
рад и наведе разлоге за такву оцену.
Првостепена лекарска комисија дужна је да о оцени из става 5.
овог члана обавести директора филијале.”
Члан 6
У члану 14. став 1. тачка 18) мења се и гласи:
“18) За филијалу за Рашки округ са седиштем у Краљеву:
- две првостепене лекарске комисије и то једна за Краљево са
седиштем у Краљеву и једна за Врњачку Бању и Рашку са седиштем у
Врњачкој Бањи;
- једна другостепена лекарска комисија за Филијалу са седиштем у
Краљеву;”
После тачке 18) додаје се тачка 18а) која гласи:
“18) За филијалу за Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару:
- једна првостепена лекарска комисије за Нови Пазар и Тутин са
седиштем у Новом Пазару;
- једна другостепена лекарска комисија за Филијалу са
седиштем у Новом Пазару;”
Тачка 19) мења се и гласи:
“19) За филијалу за Расински округ са седиштем у Крушевцу:
- три првостепене лекарске комисије и то две за Крушевац,
Ћићевац и Варварин са седиштем у Крушевцу и једна за
Александровац, Брус и Трстеник са седиштем у Александровцу;
- једна другостепена лекарска комисија за Филијалу са
седиштем у Крушевцу;”
Члан 7
Првостепена лекарска комисија ради у седницама од два члана и
оцену, мишљење и предлог доноси једногласно.
Изузетно од става 1. овог члана, глас председника првостепене
лекарске комисије је одлучујући у случају да оцена, мишљење и
предлог не могу да се донесу једногласно.
Другостепена лекарска комисија ради у седницама у пуном саставу
и оцену, мишљење и предлог доноси већином гласова.
Радом првостепене, односно другостепене лекарске комисије
руководи председник комисије и стара се о законитости рада.”
Члан 8
У члану 17. после става 1. додају се нови ст. 2 - 4 који гласе:
“Медицинску документацију из става 1. овог члана чине клинички,
лабораторијски и други налази који потврђују узрок привремене
спречености за рад, односно постојање болести, повреде или стања, а
од значаја за оцену привремене спречености за рад (у даљем тексту:
дијагностика).
Дијагностика из става 2. овог члана обавезно обухвата налаз
клиничког прегледа осигураника према правилима пропедевтике,
односно анамнезу и објективни преглед осигураника.
Дијагностика из става 3. овог члана по потреби обухвата и:
- стандардну лабораторију и посебну циљану дијагностику;
- извештај лекара специјалисте о обављеном амбулантноспецијалистичком опрегледу са циљаном дијагностиком;
- медицинску документацију о стационарном лечењу.”
Досадашњи ст. 2, 3 и 4 постају ст. 5, 6 и 7.
Члан 9
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
01/2 број 54-3958/11
У Београду, 19. октобра 2011.
Управни одбор Републичког фонда
за здравствено осигурање
Председник.
Др Рајко Косановић, с. р.

