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На основу члана 145. став 3. и члана 221. став 1. тачка 1. Зако
на о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05,
109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14
– УС и 106/15),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигура
ње, на седници одржаној 27. јануар а 2016. године, донео је

На основу члана 202. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1)
Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12,
99/14, 123/14 и 126/14 – одлука УС),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигура
ње, на седници одржаној 24. децембра 2015. године, доноси

П РА В И Л Н И К

ОД Л У К У
о износу средстава која се преносе филијали
у току 2016. године

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, 100/11, 21/12, 50/14 и 146/14) члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Првостепена лекарска комисија организује се у филијали Ре
публичког фонда.
Изузетно од става 1. овог члана, првостепена лекарска коми
сија може да се организује и за више филијала.”
Члан 2.
У члану 5. став 2. речи: „има и два заменика” замењују се ре
чима: „може имати једног или два заменика ”.
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
За подручје филијале Републичког фонда организује се нај
мање једна првостепена и једна другостепена лекарска комисија,
осим у случајевима из члана 3. став 2. и члана 4. став 2. овог пра
вилника.
Члан 4.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Директор филијале одређује место заседања, време рада, број
седница првостепене, односно другостепене лекарске комисије у току
дана и недеље, обезбеђује услове за рад, ажурно обављање послова
и може да одреди једног или два заменика првостепене лекарске ко
мисије, односно два заменика члана другостепене лекарске комисије.
Првостепена лекарска комисија има потребан број седницa
дневно, а другостепена лекарска комисија има најмање једну сед
ницу недељно.
Првостепена лекарска комисија има најмање једну седницу
недељно у свакој испостави филијале.
Изузетно од става 3. овог члана, у испоставама филијале у
којима нема услова за заседање првостепене лекарске комисије,
послове из њеног делокруга обавља првостепена лекарска комиси
ја у седишту најближе испоставе или првостепена лекарска коми
сија у седишту филијале.”
Члан 5.
У члану 16. став 2. после речи: „комисије” додаје се запета и
речи „односно члана или заменика члана кога он одреди”.
У ставу 4. после речи: „председник комисије” додаје се запе
та и речи „односно члан или заменик члана кога он одреди”.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01/2 број 110-12/16
У Београду, 27. јануар а 2016. године
Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
Велимир Миличић, с.р.

Члан 1.
Овом одлуком уређује се износ средстава која се, у току
2016. године, преносе филијали Републичког фонда за здравстве
но осигурање (у даљем тексту: филијала) за извршавање одређе
них послова из надлежности матичне филијале у обезбеђивању и
спровођењу права из обавезног здравственог осигурања, који су
утврђени законом којим се уређује здравствено осигурање.
Члан 2.
Са уплатних рачуна доприноса за обавезно здравствено осигура
ње на подрачун филијале преносе се средства за финансирање расхода
за извршавање послова филијале који су утврђени овом одлуком.
Део наплаћеног доприноса за обавезно здравствено осигура
ње који обвезници доприноса уплаћују на прописане уплатне ра
чуне на подручју филијале преноси се на подрачун филијале, и то:
1) допринос за обавезно здравствено осигурање запослених
(на терет запослених и на терет послодавца), осигураника само
сталних делатности и пољопривредника у износу од 7,5%;
2) допринос за обавезно здравствено осигурање страних др
жављана за време школовања или стручног усавршавања на тери
торији Републике Србије, који се школују или стручно усавршава
ју на подручју филијале у износу од 100% уплаћеног износа;
3) допринос за обавезно здравствено осигурање лица која
су укључена у обавезно здравствено осигурање у износу од 100%
уплаћеног износа.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове одлуке користе се за извршавање
послова из надлежности филијале, и то:
1) накнаде зарада по основу привремене спречености за рад
(осим 35% накнаде зараде услед привремене спречености за рад
преко 30 дана у вези са одржавањем трудноће);
2) накнаде трошкова превоза у вези са коришћењем здрав
ствене заштите;
3) обавезе за испоручена медицинско-техничка помагала;
4) материјалне и друге расходе филијале.
Члан 4.
Ако средстава из члана 2. ове одлуке нису довољна за финан
сирање расхода из члана 3. тач. 1)–3) ове одлуке, филијала је дужна
да достави образложен захтев Републичком фонду за здравствено
осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), који обезбеђује не
достајући износ средстава потребан за финансирање тих расхода.
Члан 5.
Неутрошена средства, после измирења обавеза из члана 3.
ове одлуке, филијала по налогу Републичког фонда враћа на под
рачун Републичког фонда.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о износу средстава која се преносе филијали у току 2015. године
(„Службени гласник РС”, број 04/15).
Члан 7.
Ова одлука, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републи
ке Србије”, а примењује се у 2016. години.
01/2 број 450-8522/15
У Београду, 24. децембра 2015. године
Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
Велимир Миличић, с.р.

