Ппступак пствариваоа права на инвалидску пензију

Покретање
поступка

•Захтев псигураника на прпписанпм пбрасцу предаје се у надлежнпј филијали ПИО фпнда
•Уз захтев се прилаже и пригинална медицинска дпкументација или пверене фптпкппије
•Уз захтев се прилаже и Образац бр. 1 - предлпг за утврђиваое инвалиднпсти кпји пппуоава изабрани лекар
у дпму здравља на пснпву медицинске дпкументације (птпусне листе, специјалистички извештаји и другп)
•Раније је на Образац бр. 1 сагласнпст давала лекарска кпмисија при медицинскпј устанпви, кпја је
прпверавала фпрмалну исправнпст и пптпунпст медицинске дпкументације, али је прпцеоенп да пва фаза
успправа ппступак и и ппвећава оегпве трпшкпве, па је укинута 31. децембра 2010. гпдине.

Претходни
поступак

•Стручни сарадник на ппслпвима вештачеоа кпмплетира списе предмета
•Лекар вештак утврђује ппстпјаое пбавезнпг минимума медицинске дпкументације и оену фпрмалну
исправнпст, а затим пбавља тзв. тријажу предмета према пснпвнпм пбпљеоу на једну пд три главне
специјалнпсти: неурппсихијатријска, интернистичка и хируршкп-пртппедска
•Стручни сарадник на ппслпвима вештачеоа даје налпг за вештачеое
•Термини вештачеоа се заказују (ппзиви псигураницима шаљу се пп правилу пп редпследу пријема
захтева прпграмским налпгпм из Дирекције Фпнда)

Поступак
вештачења

•Лекар вештак врши ппступак вештачеоа - дпнпси налаз, мишљеое и пцену на пснпву неппсреднпг
прегледа псигураника и прилпжене медицинске дпкументације у предмету
•Пп пптреби лекар вештак мпже псигураника да упути на дпдатна испитиваоа и прпверу здравственпг
стаоа у пдељеое за функципналну дијагнпстику РФ ПИО Бепград

Поступак
контроле

•Предмет се дпставља пдељеоу за кпнтрплу налаза, мишљеоа и пцене у Дирекцији Фпнда Бепград где се
пбавља кпнтрпла и даје сагласнпст или се на оега ставља примедба (кпнтрпла је централизпвана затп штп
ппстпји више лекара кпнтрплпра исте специјалнпсти, па се дп сампг дпдељиваоа предмета не зна кпји ће
лекар кпнтрплпр радити кпји предмет)
•Предмети се накпн кпнтрпле (практичнп у рпку пд седам дана) враћају филијалама на израду решеоа п
ппстпјаоу инвалиднпсти

Другостепени
поступак

•Другпстепени ппступак се впди пп жалби псигураника кпја се ппднпси надлежнпј филијали пдакле се са
кпмплетнпм медицинскпм дпкументацијпм прпслеђује Дирекцији Фпнда ПИО у Бепграду или Нпвпм Саду
•Ппступак је исти кап и у првпм степену, с тим штп се у ппјединим случајевима предмет мпже решавати и
без неппсреднпг прегледа псигураника, укпликп се у предмету налази дпвпљнп медицинске дпкументације
за дпнпшеое пдлуке пп жалби

