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 На основу одредаба из члана 34. Закона о коморама здравствених радника („Сл. 

гласник РС“, број 107/2005) и из члана 11. став 1. тачка 15. и члана 59. став 7. и 8. Статута 

Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске коморе Србије је на седници одржаној дана 23. 

децембра 2009. године у Београду и седници одржаној 22. јуна 2012. године у Београду,  

донела је следећи 
 

 

ПРАВИЛНИК  
О СОЛИДАРОЈ ПОМОЋИ  

ЧЛАНОВИМА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ УЖИХ ПОРОДИЦА 

 

(П р е ч и ш ћ е н   т е к с т) 

 

Члан 1.  

 Свака Регионална лекарска комора из састава Лекарске коморе Србије, на посебним 

подрачунима воде средства која се издвајају, на месечном нивоу, у Фонд намењен за 

солидарну помоћ члановима РЛК и члановима њихове уже породице.  

 Средства из претходног става овог члана Правилника се издвајају од средстава 

прикупљених и наплаћених од чланова Лекарске коморе Србије, а на име чланарине. 

 

Члан 2.  

 Свака Регионална лекарска комора месечно издваја и уплаћује на посебан подрачун у 

корист овог Фонда износ од 2,5% од укупног износа средстава која наплати од чланова 

Коморе, а на име чланарине. 

 Укупан очекивани износ срестава која ће бити уплаћена у овај Фонд је саставни део  

Финансијског годишњег плана Лекарске коморе Србије за наредну годину 

 Евентуалну корекцију висине средстава из става 1. овог члана Правилника, која се 

издвајају у овај Фонд, у току пословне године одређује Управни одбор својим одлукама, а на 

писмени, образложени предлог председника бар једне Регионалне лекарске коморе.  

 Одлуку Управног одбора Лекарске коморе Србије из претходног става овог чална 

Правилника верификује Скупштина лекарске коморе Србије на седници на којој се усваја 

Извештај о пословању за текућу и Финансијски план Лекарске коморе Србије за наредну 

годину. 

 

Члан 3. 

 Надзор над прикупљањем средстава у Фонд намењеног за солидарну помоћ 

члановима Коморе и њиховим коришћењем врши, по правилу, периодично, а по указаној 

потреби и ванредно, Надзорни одбор сваке Регионалне лекарске коморе, а на годишњем 

нивоу, уз разматрање годињег Извештаја о раду Лекарске коморе Србије, и Надзорни одбор 

Лекарске коморе Србије. 

 

Члан 4. 

 Право на новчану помоћ има сваки члан Лекарске коморе Србије, који редовно плаћа 

чланарину. 

 Право на новчану помоћ из овог Фонда имају и чланови уже породице члана Лекарске 

коморе Србије и то: брачни или ванбрачни друг и издржавана брачна, ванбрачна или усвојена 

деца. 

 У случају смрти члана Лекарске коморе Србије, који није живео у брачној или 

ванбрачној заједници нити је имао издржаване брачне, ванбрачне или усвојене деце 

(породица), право на новчану помоћ из овог Фонда имају родитељи, које је преминули члан 
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Лекарске коморе Србије за свога живота издржавао и са којима је живео у заједничком 

домаћинству. 

 Члану Коморе солидрна помоћ се може одобрити по истом основу максимално једном 

у две године. 

 

Члан 5. 

 Надлежна Комисија Регионалне лекарске коморе је дужна да по писменом захтеву 

члана Лекарске коморе Србије, који се налази у евиденцији те Регионалне лекарске коморе, 

одобри исплату солидарне помоћи под условом да је члан Коморе редовно плаћао чланарину, 

у следећим случајевима и под условом да се испуне следећи критеријуми: 

 

1. За све теже болести са компликацијама које изискују повећане трошкове лечења 

узимајући у обзир међународну класификацију болести (МКБ) члана Лекарске коморе 

Србије или члана његове уже породице (брачни или ванбрачни друг и деца члана 

Коморе), ако члан ужег породичног домаћинства није запослен или нема примања по 

неком другом основу.  

 У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, 

именовани члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави валидну медицинску 

документацију, а за члана уже породице и извод из матичне књиге венчаних, за 

брачног друга, односно уверење о заједничком домаћинству за ванбрачног друга, 

извод из матичне књиге рођених за брачну или ванбрачну децу, а доказ о усвајању за 

усвојену децу, као и доказ да је члан уже породице незапослен; 

 

2. За потребе здравствене рехабилитације члана Лекарске коморе Србије, ако уз захтев, 

члан Коморе достави важеће званично мишљење надлежне здравствене установе о 

неопходности даљег бањско - климатског лечења и опоравка и потврда – односно 

извештај да не постоји могућност плаћања трошкова лечења од стране надлежних 

фондова; 

 

3. Наступања теже инвалидности, ако је инвалидност наступила као последица повреде 

на раду или професионалног обољења, као и да је повреда изазвала теже телесно 

оштећење и знатно умањила радну способност члана Коморе и захтева повећане 

трошкове у функцији одржавања здравствених, професионалних и радних 

способности. 

 У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, 

именовани члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави важеће решење 

надлежне установе о утврђеном степену инвалидности; 

 

4. Ублажавања последица елементарних непогода, ако се члан Коморе обратио захтевом 

непосредно након елементарне непогоде, чијим последицама је погођен (поплава, 

пожар, олујни ветар, земљотрес и сл.), а најкасније у року од 30 дана од дана 

предметног штетног догађаја и уз захтев доставља доказ о последицама елементарне 

непогоде: слике, записник и сл.; 

 

5. За пружање помоћи породици умрлог члана Коморе до висине износа дефинисаног у 

члану 6. овог Правилника. 

 Уз писмени захтев за исплату ове помоћи, подносилац прилаже и фотокопију извода 

из матичне књиге умрлих за покојног члана Коморе, као и извод из матичне књиге 

венчаних, уколико захтев подноси брачни друг, односно уверење о заједничком 

домаћинству, уколико захтев подноси ванбрачни друг или извод из матичне књиге 

рођених, односно доказ о усвојењу, уколико захтев подносе издржавана деца; 
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6. За накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице члана 

Коморе (родитеља, брачног друга или издржаване природне или усвојене деце) под 

условом да накнада погребних трошкова није остварена на начин. 

 У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, 

именовани члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави извод из матичне књиге 

умрлих за покојника и извод из матичне књиге рођених за себе (у случају кад му је 

умро неко од родитеља), односно извод из матичне књиге рођених за дете у случају 

смрти детета или извод из матичне књиге венчаних у случају смрти брачног друга, 

односно уверење о заједничком домаћинству, у случају смрти ванбрачног друга и 

потврду издату од стране установе у којој је члан Коморе запослен, да код њих није по 

овом основу остварио право на солидарну помоћ, или потврду да није остварио право 

на накнаду трошкова погребних услуга код надлежне филијале Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање; 

 

Члан 6. 

 Солидарна помоћ за случајеве утврђене одредбама члана 5. одобрава се до висине 

износа једне просечне месечне бруто зараде исплаћене у Републици, према последњем 

податку републичког органа надлежног за послове статистике. 

 

Члан 7. 

 О поднетим захтевима за доделу солидарне помоћи из Фонда о узајамној помоћи 

чланова Лекарске коморе Србије одлучује Комисија Фонда, коју именује Извршни одбор 

Регионалне лекарске коморе, на период од 2 године. 

  Комисија има 5 чланова од којих, приликом конституисања бира 1 председника и 1 

подпредседника Комисије. 

 Комисија заседа најмање једном у 2 месеца, односно и чешће, по потреби. 

 

Члан 8. 

 По пријему писменог захтева за доделу и исплату узајамне солидарне помоћи од 

стране члана Коморе, Стручна служба испитује формалну испуњеност услова таквог захтева 

и одмах обавештава председника Комисије из члана 7. овог Правилника. 

 Председник Комисије ставља предметни захтев на дневни ред редовне или заказује 

ванредну седницу Комисије, у зависности од хитности и природе захтева. 

 О поднетом захтеву Комисија доноси одлуку. 

 Уколико је незадовољан одлуком Комисије, подносилац захтева може у року од 15 

дана по пријему писменог отправка одлуке, изјавити писмену жалбу надлежном Извршном 

одбору Регионалне лекарске коморе. 

 Извршни одбор Регионалне лекарске коморе обавезан је да донесе одлуку по жалби на 

првој редовној седници Извршног одбора. 

  

Члан 9. 

 Члан Коморе који је остварио солидарну помоћ непосредном исплатом новчаног 

износа, дужан је да у року од 60 дана од дана добијања новчаног износа достави стручној 

служби надлежнe Регионалне лекарске коморе доказе да је исплаћена средства искористио у 

сврху за коју су одобрена (рачуни, извештаји здравствене или друге установе и др.), 

надлежним стручним службама. 
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Члан 10. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 Измене и допуне овог Правилника доносе се по поступку предвиђеном за његово 

доношење. 

 

 

 

 

                             Председник   

Скупштине Лекарске Коморе  Србије 

                                                         проф др Марина Дељанин Илић 

 

 

 

 


