РЕПУБЛИЧКА СТРУЧНА КОМИСИЈА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

Записник са састанка Републичке стручне комисије за рехабилитацију који је одржан
19. фебруара 2013. године у просторијама Министартва здравља са почетком у 10 сати.
Састанку су присуствовали Милош Јефтовић, Милица Лазовић, Ивона Станковић, Гордана
Девечерски, Весна Бошковић, Александар Ђуровић и Ранка Крунић – Протић. Састанак је
почео у 10 сати и трајао је до 12 сати.
Дневни ред:
1. Извештај и договори око одржавања састанка везаног за стратегију односа према
природним водним добрима
2. Обавештење о враћању Прибојске Бање цркви
3. Допис Специјалне болнице за рехабилитацију Атомска Бања
4. Допис Клинике за рехабилитацију КЦ Војводина у Новом Саду
5. Разно
1. Др Милош Јефтовић, државни секретар Министарства здравља, је укратко изложио
резултате разговора вођених у Министарству здравља, 07. фебруара 2013. године, а са
представницима Министарства за туризам. Разговору су присуствовали, поред др Милоша
Јефтовића, др Дејан Станојевић (представник Удружења специјализованих здравствених
установа за рехабилитацију), Рената Пинџо (помоћник министра у Министарству финансија
и привреде - Сектор за туризам) и Вера Ровчанин (Начелник одељења за управно - правне
послове и категоризацију у Министарству финансија и привреде - Сектор за туризам).
Тема састанка је била анализа Уредбе о условима које мора да испуњава здравствена
установа за пружање угоститељских услуга трећим лицима (Сл. гласник РС број 18/12 ) као и
захтев за њеном изменом. Милица Лазовић је прочитала допис о том састанку.
У допису је наведено да су анализом Уредбе уочена три основна проблема и то:
A. - немогућност ослобађања лица – болесника која користе здравствене услуге без
упута од стране надлежне лекарске комисије, од плаћања ПДВ-а приликом
примања/пружања
здравствених
услуга
у
установама
специјализованим
за
рехабилитацију;
У вези са тим, установљено је да постоји основ да се измени Уредба и то члан 7.,
тачке 9. и 10. Наиме, Уредбом је прописана обавеза утврђивања цене медицинских и
осталих услуга које здравствена установа пружа, истицање тих цена и посебно
исказивање цена у рачуну за пружене угоститељске услуге, на начин којим се излази из
оквира самог предмета Уредбе, а то је угостетељска делатност, а што све отежава и
обрачун ПДВ-а за пружене здравствене услуге. Напред наведено се предлаже ради
уједначавања и потпуног усаглашавања Уредбе са одредбама Закона о ПДВ-у и Закона о
здравственој заштити, којим законима је већ регулисано питање плаћања ПДВ-а на
здравствене услуге и услуге рехабилитације; а неспорно је утврђено да ће се боравишна
такса плаћати као и до сада, односно да ће важити ослобађања од плаћања боравишне
таксе како је и утврђено у члану 105. Закона о туризму (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10,
99/11, 93/12);
Б - питање категоризације дела објеката који користи здравствена установа;
Установљено је да парцијална категоризација, односно да категоризација за део
објекта, по спратовима као целинама, није могућа и
Ц. - обављање делатности посредовања у изнајмљивању капацитета.
Установљено је да је посредовање у изнајмљивању капацитета у другом
угоститељском објекту делатност која није предмет Уредбе, јер се ради о делатности
туристичких агенција посредника. С тим у вези здравствене установе могу обављати
сваку делатност која је регулисана важећим правним прописима и општим актима
здравствене Установе, ако постоји саласност ресорног Министарства здравља и ако је
та делатност уписана у одговарајући регистар. У складу са тим треба променити члан
5. Уредбе који би евентуално гласио: "Здравствена установа може да пружа сваку другу
законом дозвољену делатност, на начин и под условима прописаним посебним законима."

Милица Лазовић је нагласила да болесници који долазе преко РЗЗО морају бити
смештени у уговореним капацитетима тј. у простору Специјалне болнице у коју је болесник
упућен, што је наишло да општу сагласност.
Ради упознавања свих заинтересованих са догађањима, заузимања заједничког става и
плана развоја стратегије заштите природног националног блага – минерално, лековитих
вода, одржања постељног фонда у рехабилитацији као и сагледавања перспектива
функционисања и развоја Специјалних болница договорено је да се у просторијама Палате
Србије, 20 марта 2013 године у 10 сати, одржи састанак на који би било позвани
представници Академије наука (Академик Љубиша Ракић, Јован Хаџи Ђокић, Драган
Мицић...), специјалних болница за рехабилитацију, чланови здравственог савета (Проф.
Драган Делић...), Републичке комисије за рехабилитацију као и средстава јавног
информисања.
2. Милош Јефтовић је је информисао Републичку стручну комисију о издвајању
Прибојске Бање из састава здравственог центра Ужице и враћању Прибојске Бање цркви, тј.
у надлежност Епархије Милешевске, тј. њеног вође, епископа Милешевског, владике
Филарета.
Наиме, манастиру Свети Никола у Прибојској Бањи враћена су: два извора лековите
воде који су изнад порте наведеног манастира, 35 ха грађевинског земљишта, шуме,
рехабилитациони центар и бројна друга имовина.
Предмет интересовања Републичке стручне комисије је управљање и коришћење
лековите воде која је била примењивана у оквиру Прибојске Бање, а која је сада у
надлежности Епархије Милешевске.
Предложено је да се на састанак Републичке комисије за рехабилитацију позове
представник Милешевске епархије (ако жели и Владика Филарет) да би се нови власници
упознали са ставом државе и стручних форума према лековитим водама.
3. Допис Специјалне болнице за рехабилитацију Атомска Бања
Републичкој стручној комисији је достављен допис представника Друштва мултипле
склерозе Србије из Београда упућен Министарству здравља Србије, а са захтевом за
омогућавање обављања специјализоване рехабилитације у Специјалној болници Атомска
Бања у Горњој Трепчи, оболелима од мултипле склерозе.
Уз то је достављен допис упућен Министарству финансија тј. господину Млађану Динкићу
у коме се наводи да би одобравање захтева који је поднет значајно утицао на здравствено
стање оболелих који су иначе у незавидној материјалној ситуацији, већина незапослених
или пензионисаних лица, а при томе се Министар подсећа да је приликом посете Бањи
показао изузетан сензибилитет када је у питању ова проблематика. Други допис је упућен
Проф. др Славици Ђукић Дејановић. Министарки здравља Србије уз мишљење Републичке
стручне комисије од 04. 10. 2011. године. Из наведеног дописа – записника види се да је
тадашња републичка комисија изузетно озбиљно расправљала о захтевима бројних
друштава мултипле склерозе као и постојећим анализама воде као и о бројним питањима,
захтевима па и недоумицама које постоје, и ипак дала следећи закључак: На основу
Извештаја о карактеристикама воде која се користи у рехабилитацији оболелих у
Специјалној болници ''Горња Трепча'' и ранијих анализа вероватно је да постоји
балнеолошка специфичност битна за оболеле од мултипле склерозе те из тих разлога
РСК закључује да је могуће уговарање услуга из области неуролошке рехабилитације и
то искључиво болесника оболелих од мултипле склерозе са 30 постеља.
Проф др Ивона Станковић је била мишљења да је психолошки фактор од значаја за
болеснике оболеле од мултипле склерозе те да њихово убеђење да ће им та установа
помоћи, уз одређену температуру воде која је један од терапијских фактора, има позитиван
ефекат у њиховој рехабилитацији те да им треба позитивно одговорити на захтев.
Остали чланови РСК су сматрали да је сад прави тренутак да се установи да ли треба да
се користи реч вероватно, тј. да се установи да ли заиста постоји специфичност
балнеолошког фактора ове установе, јер опремом и кадровима установа у овом тренутку
није довољно оспособљена за рехабилитацију болесника оболелих од мултипле склерозе.
Из тог разлога чланови РСК предлажу најмање пет година праћења балнеолошког фактора

у две независе лабораторије и праћење ефеката ове воде на болеснике оболеле од
мултипле склерозе по специфичним особеностима које би дала РСК проширена признатим
стручњацима у овој области. Овакав став би пре свега био од значаја самим болесницима, а
и установи која је у питању.
4. Допис Клинике за рехабилитацију Нови Сад
Гордана Девечерски је образложила молбу Клинике за медицинску рехабилитацију КЦ
Војводине везану за коришђење апарата за терапију бола ‘’Swiss Dolor Clast’’ дејством
ударних таласа.
На основу Закона о здравственој заштити, члан 68, Комисија за процену здравствених
технологија је ради процене и давања мишљења у складу са овим законом затражила
стручни став од републичке стручне комисије за физикалну медицину и рехабилитацију.
Сви чланови Републичке комисије за рехабилитацију упознати су са радом овог
терапијског апaрата и потврђују да је ова нова здравствена технологија научно прихватљива
и потврђена у пракси других високо развијених земаља, да је безбедна, квалитетна и
ефикасна те су сагласни и препоручују да се Клиници за медицинску рехабилитацију
Клиничког центра Војводине као и другим установама које се баве физикалном медицином и
рехабилитацијом, изда дозвола за његово коришћење (Закон о здравственој заштити, члан
69, став 3 и 4).
5. Проф. Ивана Петронић и Ивона Станковић су ставиле примедбу на број
субспецијализација које могу уписати специјалисти физикалне медицине и рехабилитације.
Договорено је да Проф. Петронић да колики је број субспецијалиста дечије физијатрије у
Србији и да се о томе разговара на неком од следећих састанака.
Председник РСК за рехабилитацију
Проф. др Милица Лазовић, ср
Записник саставила
Ранка Крунић Протић, прим
Београд, 20. фебруар 2013. године

