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На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС", бр.
79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 158. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон и
93/14),
министар здравља доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
I
Образује се Републичка стручна комисија за рехабилитацију.
II
У Републичку стручну комисију за рехабилитацију, именују се:
1) за председника:
- проф. др Милица Лазовић, Институт за рехабилитацију, Београд;
2) за чланове:
- проф. др Ивана Петровић, Универзитетска дечија клиника, Београд
- проф. др Гордана Девечерски, Клиника за медицинску
рехабилитацију, Клинички центар Војводине, Нови Сад,
- доц. др Ивона Станковић, Клиника за физикалну медицину и
рехабилитацију, Клинички центар Ниш, Ниш,
- др Мирјана Бошковић, Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију, Београд,
- асс. др Сања Томановић Вујадиновић, Клиника за физикалну медицину
и рехабилитацију, Клинички центар Србије, Београд,
3) за секретара:
- прим. др Ранка Крунић Протић, Клиника за медицину и
рехабилитацију, Клинички центар Србије, Београд.
III
Републичка стручна комисија за рехабилитацију има задатак да у
- чествује у изради законских прописа који се тичу физикалие медицине и
рехабилитације и балнеоклиматологије;
- даје мишљења и предлоге о обиму и садржају здравствене заштите из
области физикалне медицине и рехабилитације и балнеоклиматологије на примарном,
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите;
- даје предлоге о физијатријској превентивној заштити појединих групација
становништва (деца, стари);

- даје предлоге о физијатријским превентивним/куративним мерама у оквиру неких
масовних хроничних незаразних болести и смањењу онеспособљености које су последица
болести или траума;
- даје предлоге при изради плана мреже здравствених установа које обављају
делатност физикалне медицине и рехабилитације и балнеоклиматологије, са предлогом
капацитета ових установа:
- учествује у ванредном и редовном стручном надзору, а посебно у стручном надзору
над квалитетом рада, установа које се баве физикалом медицином и рехабилитацијом и
балнеоклиматологијом или одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у оквиру
општих болница односно у примарној здравственој заштити;
- врши евалуацију успешности/корисности примене измењених и/или нових прописа;
- учествује у давању предлога норматива кадра и услуга из своје области,
одређивању садржаја и обима рада као и потребе за кадровском обезбеђеношћу и
опремљеношћу установа које се баве физикалном медицином и рехабилитацијом и
балнеоклиматологијом;
- сарађује са образовним институцијама (Медицински факултет у Београду,
Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ових
факултета), а посебно ради унапређења стручног усавршавања физијатара;
- сарађује са Српским лекарским друштвом и то посебно у
области лиценцирања и редовног стручног усавршавања;
- сарађује са Републичким фондом за здравствено осигурање;
- врши стручну обраду постављених питања и проблема из области физикалне
медицине и рехабилитације и балнеоклиматологије, посебно у области усклађивања
права становништва на здравствену заштиту из области физикалне медицине и
рехабилитације и балнеоклиматологије и реалних финансијских средстава као и концепције
за планирање обавезног државног односно других сектора здравства из своје области;
- координише пројекте који се односе на ову област.
IV
Републичка стручна комисија за рехабилитацију је у обавези
Пословник о раду којим се утврђује начин рада и доношење одлука.

да донесе

V
У раду Републичке стручне комисије за рехабилитацију, на предлог председника, за
одређена питања од значаја могу се ангажовати стручњаци из различитих области, односно
могу се образовати подкомисије.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
VII
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Републичке стручне
комисије за рехабилитацију број: 119-01-563/2012-01 од 20. новембра 2012. године.
VIII
Ово решење доставља се Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут". Копију решења Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут"
доставиће здравственим установама и институцијама у којима су запослени чланови.
МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар

