Ha основу члана 112. став 1. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
Одбрамбено-отацбинског рата Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", бр.
55/07, 59/08 и 118/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 118/08 и 11/09), пo прибављеном мишљењу министра
здравља и социјалне заштите, министар рада и борачко-инвалидске заштите д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЉЕКАРСКИХ КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ВОЈНОГ
ИНВАЛИДИТЕТА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин рада љекарских
комисија, као колективних вјештака, у поступку за признавање права пo прописима из области борачко-инвалидске
заштите.
Члан 2.
(1) Војни инвалидитет, право на додатак за његу и помоћ, право на ортопедски додатак, као и чињеница да je
болест, односно смрт у узрочно-посљедичној вези са вршењем војне службе утврђују се на основу налаза и мишљења надлежне љекарске комисије.
(2) Ha основу налаза и мишљења надлежне љекарске
комисије утврђује се и чињеница да je смрт у узрочно-посљедичној вези са тјелесним оштећењем задобијеним под
околностима вршења војне службе.
(3) Надлежна љекарска комисија може дати и оцјену
способности странке за рад, ако je та способност услов за
остваривање права.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите може
одлучити да се послови из ст. 1, 2. и 3. овог члана повјере
специјализованој здравственој установи која у потпуности
ислуњава услове за вршење тих послов
Члан 3.
(1) Љекарска комисија даје налаз, оцјену и мишљење
на основу правилника којим се прописује начин утврђивања процента војног инвалидитета.
(2) О праву на додатак за његу и помоћ и праву на ортопедски додатак љекарска комисија даје мишљење на
основу посебних правилника којима се уређују та питања.
Члан 4.
(1) Љекарска комисија ради у пуном саставу, a налаз и
мишљење даје већином гласова.
(2) Члан комисије који се не слаже са налазом и / или
мишљењем већине чланова даје издвојено мишљење са
образложењем.
Члан 5.
(1) Налаз и мишљење даје се на типским обрасцима
бр. 1, 2. и 3., који се налазе у прилозима 1, 2 и 3 овог
правил-ника и чине његов саставни дио.
(2) Налаз и мишљење треба да буду потпуни, јасни и
довољно образложени и да садрже све чињенице које су са
медицинског становишта значајне за доношење законитог
рјешења.
(3) У налазу и мишљењу љекарска комисија дужна je
да се изјасни о свим захтјевима opraпa на чије тражење даје налаз и мишљење.
(4) AKO je у Листи процената војног инвалидитета за
одређено оштећење предвиђен лакши, средњи, тежи или
најтежи облик, односно степен, образложење ће се сматрати довољним ако je у налазу употријебљен израз који одговора утврђеном степену оштећења.

Љекарска комисија дужна je посебно да образложи налаз,
мишљење или оцјену ако je дошло до промјене у од-носу
на претходни налаз, мишљење или оцјену
Члан 6.
(1) Ako орган који рјешава оцијени да налаз или мишљење није потпун, јасан или довољно образложен или да
оцјена није правилна, тражиће допуну вјештачења од исте
комисије.
(2) Ako и у поновљеном вјештачењу надлежна
комиси-ја не отклони недостатке у смислу става 1. овог
члана, вје-штачење се може поновити и пред другом
комисијом истог ранга.
Члан 7.
(1) Првостепена љекарска комисија даје налаз,
мишље-ње и оцјену на основу непосредног прегледа
странке и на основу медицинске и друге документације
којаје од утица-ја на утврђивање релевантних чињеница.
(2) Изузетно од одредбе из става 1. овог члана,
чињени-ца да je смрт у узрочно-посљедичној вези са
вршењем вој-не службе, односно са тјелесним оштећењем
у вези са вр-шењем те службе, утврђује се на основу
медицинске и дру-ге документације.
(3) Првостепена љекарска комисија може дати налаз,
мишљење и оцјену и без присуства странке, ако се она налази у иностранству
Члан 8.
(1) Другостепена љекарска комисија даје налаз, мишљење и оцјену у правилу на основу непосредног прегледа странке и на основу медицинске и друге документације
прибављене у првостепеном поступку.
(2) Изузетно од одредбе из става 1, другостепена љекарска комисија може дати налаз и мишљење на основу
медицинске и друге документације, без непосредног прегледа странке, ако оцијени да тај преглед није неопходан.
(3) У случају утврђивања чињенице из члана 7. став 2.
овог правилника другостепена комисија поступа као и првостепена комисија.
(4) Другостепена комисија мора непосредно прегледати странку када даје мишљење о праву на додатак за његу
и помоћ.
Члан 9.
(1) Уколико љекарска комисија оцијени да je медицинска документација непотпуна или спорна, може тражити
допуну те документације.
(2) Ako љекарска комисија оцијени да je ради давања
налаза и мишљења потребно да лице буде прегледано у
специјалистичкој здравственој установи или да буде подвргнуто детаљнијем медицинском испитивању, упутиће га
у одговарајућу здравствену установу.
Члан 10.
(1) Ако je лице за које треба дати налаз и мишљење
не~ покретно или због здравственог стање није способно
да приступи на преглед, или се налази на лијечењу у
стацио-нарној здравственој установи или на издржавању
казне, љекарска комисија може одлучити да се то лице
прегледа тамо гдје се налази.
(2) У случају из става 1. овог члана комисија ће овластити своја два члана да изврше преглед, пa ће на основу
њиховог извјештаја и медицинске документације у спису
дати налаз и мишљење.
Члан 11.
(1) Налаз љекарске комисије означава се и медицинским изразом (на латинском језику).
(2) Проценат војног инвалидитета означава се бројем и
словима.

Члан 12.
(1) Ako љекарска комисија да мишљење да војном инвалиду припада ортопедски додатак или додатак за његу и
помоћ, дужна je да се позове на одговарајућу одредбу правилника којом je регулисана та област и да образложи своје мишљење.
(2) Љекарска комисија дужна je да образложи мишље-ње
да инвалиду не припада додатак из става 1. овог члана ако
то
изричито тражи орган који рјешава у управној ства-ри
или ако je то право било утврђено претходним налазом и
мишљењем.
Члан 13.
Налаз, мишљење и оцјена љекарске комисије не мора
се саопштити прегледаном лицу одмах пo извршеном
вјешта-чењу, али му се достављаједан примјерак налаза,
мишљења и оцјене уз рјешење којим je ријешено у
управној ствари.
Члан 14.
Налаз, мишљење и оцјену потписују чланови љекарске
комисије који су их донијели и овјеравају се печатом opraпa који рјешава у управној ствари.
Члан 15.
Орган који рјешава у управној ствари води посебну
евиденцију налаза и мишљења љекарске комисије (Књига
налаза и мишљења) на типском Обрасцу број 4, који се налази у Прилогу број 4 овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 16.
Овај правилник примјењује се и у поступку за признавање права у области заштите цивилних жртава рата у
складу са чланом 10. ст. 3. и 4. Закона о заштити цивилних
жртава рата ("Службени гласник Републике Српске", бр.
25/93, 32/04, 37/07, 60/07 и 118/09).
Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Нравилник о раду љекарских комисија ("Службени гласник Републике Српске", број 22/93).
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске."
Број: 16-01-56-237/2010
19. марта 2010. Године
Бања Лука

Министар,
Раде Ристовић, с.р.

Прилог број 1
Образац број 1
ЉЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ЛИЦА
ОБУХВАЋЕНИХ ЗАКОНОМ О ПРАВИМА БОРАЦА,
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ PATA
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ
ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА PATA
У ПРВОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ
ДРУГОСТЕПЕНОМ

Број предмета:

Број: ________________
Дана: ________________ . године
У ___________________________
Љекарска комисија у првостепеном / другостепеном
поступку која je цијенила дана________________године у
предмету признавања права на личну инвалиднину за

_____________________________________
(име, име оца и презиме)
из _____________________ општина _________________
рођен/а _____________ године, л. к. број:
,
издата у______________________,a на основу Правилника о раду љекарских комисија и Правилника о утврђива-њу
процента војног инвалидитета, даје
НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
Љекарска комисија je утврдила:
1. да постоје сљедеће РАНЕ, ПОВРЕДЕ, ОЗЉЕДЕ које
се УЗИМАЈУ као основ за признавање инвалидитета:
2. да постоје сљедеће БОЛЕСТИ, које се УЗИМАЈУ као
основ за признавање инвалидитета:
З. да постоје сљедеће РАНЕ, ПОВРЕДЕ, ОЗЉЕДЕ, БОЛЕСТИ, које се HE узимају у обзир за признавање инвалидитета:
4. да војни / цивилни инвалидитет износи % словима:
5. да код именованог постоји оштећење организма на
основу којег има право на додатак за његу и
помоћ___________________________степена, пo одредби
____________________Правилника о оштећењима организма на основу којих војни инвалид има право на додатак за
његу и помоћ.
6. да код именованог постоји оштећење организма на
основу којег има право на ортопедски додатак
_______________степена, пo одредби _________________
Правилника о оштећењима организма и на основу којих
војни инвалид има право на ортопедски додатак.
ПОСЕБНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
пo потреби или пo захтјеву:
Чланови комисије:

Предсједник комисије

Издвојено мишљење члана комисије:

Прилог број 2
Образац број 2
ЉЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ЛИЦА
ОБУХВАЋЕНИХ ЗАКОНОМ О ПРАВИМА БОРАЦА,
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ PATA
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У ПРВОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ
ДРУГОСТЕПЕНОМ

6. да код именованог постоји оштећење организма на
основу којег има право на ортопедски додатак
_______________ степена, пo одредби_________________
Правилника о оштећењима организма на основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак.

Број предмета:

Број: _________________
Дана: _______________ . године
У ___________________________
Љекарска комисија у првостепеном / другостепеном
поступку која je цијенила дана_________________године у
предмету признавања права на породичну инвалиднину
за__________________________________, a поводом смрти
(име, име оца и презиме)
борца / војног инвалида_____________________________
(име, име оца и презиме)
из_________________ општина_______________________
рођен/а______________године, на основу Правилника о раду љекарских комисија и Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета, даје
НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
Љекарска комисија je утврдила:
1. да постоје сљедеће РАНЕ, ПОВРЕДЕ, ОЗЉЕДЕ које
се УЗИМАЈУ као основ за признавање инвалидитета:
2. да постоје сљедеће БОЛЕСТИ, које се УЗИМАЈУ
као основ за признавање инвалидитета:
3. да постоје сљедеће РАНЕ, ПОВРЕДЕ, ОЗЉЕДЕ, БОЛЕСТИ које се HE узимају у обзир за признавање инвалидитета:
4. да војни / цивилни инвалидитет износи % словима:
5. да код именованог постоји оштећење организма на
основу којег има право на додатак за његу и помоћ
________________ степена, пo одредби________________
Правилника о оштећењима организма на основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ.

ПОСЕБНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
пo потреби или пo захтјеву:
Чланови комисије:
Предсједник комисије
Издвојено мишљење члана комисије:
Прилог број 3
Образац број 3
ЉЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ЛИЦА
ОБУХВАЋЕНИХ ЗАКОНОМ О ПРАВИМА БОРАЦА,
ВОШИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ PATA
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У ПРВОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ
ДРУГОСТЕПЕНОМ

Број предмета:

Број:______________
Дана:______________. Године
У__________________________
Љекарска комисија у првостепеном / другостепеном
поступку која je цијенила дана_________________године у
предмету признавања права на породичну инвалиднину за
__________________________________________________
(име, име оца и презиме)
Из________________општина________________________,
рођен/а___________године, л. к. Број:_________________
издата у_________________________, a на основу Правилника о раду љекарских комисија, даје
НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
1. НАЛАЗ:
2. МИШЉЕЊЕ: прегледано лице je_________________
за привређивање.
Неспособност je трајања / привремена до____________
године, a потиче од прије годнне.
ПОСЕБНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
пo потреби или пo захтјеву:
Чланови комисије:
Предсједник комисије
Издвојено мишљење члана комисије:

