
 

 

         ПРИЛОГ 1. 

 

 

ЛИСТА БОЛЕСТИ, СТАЊА И ПОСЉЕДИЦА ПОВРЕДА  

ЗA КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 

Шифра 

дијагнозе 

(МКБ) 

Назив дијагнозе болести,  

стања и повреде 

Медицинску 

рехабилитацију предлаже 

(осим за случајеве 

директног премјештаја 

осигураног лица на 
медицинску 

рехабилитацију) 

Медицинска документација 

 

Рокови за 

коришћење 

медицинске 

рехабилитације 

 

 

Трајање 

 

 

1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА 

 
 

1.1. Т У М О Р И 
 

D16.6 
C41.2 

Након операције тумора кичме 
са неуролошким или 

функционалним дефицитом 

 
доктор медицине 
специјалиста неурохирург 
или специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације  

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију  

 
Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
операције 

 
 
 

до 21 дан 

C70 
C71 
C72 
D32 

D33 

Након операције тумора мозга 
и тумора кичмене мождине  са 
неуролошким или 
функционалним дефицитом 

 

доктор медицине 
специјалиста неурохирург 
или специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације  

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 

 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
операције 

 

 
 

до 21 дан 

 

1.2. БОЛЕСТИ  НЕРВНОГ СИСТЕМА 
 

G11.1 

 
Ataxia cerebellaris juvenilis - 

Friedreich 
Рана церебеларна атаксија 

 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације 
 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 

неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 
*обнова  рехабилитације -
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 

исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 

 
Прва 

рехабилитација 
након болничког 
лијечења  
 
 
 
Обнова  
рехабилитације 

сваке године 
 

 

 

 
 

 

до 21 дан 
 
 
 
 
 
 

G12 

 

 
Atrophio musculorum spinalis 
Спинална мишићна атрофија 
 
 
 
 

доктор медицине 
одговарајуће 

специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације  
 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 

препоруком за рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења  
 

Обнова 
рехабилитације 
сваке године (ако је 
Barthel index мањи 
од 80) након 12 
мјесеци од 
завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 
рехабилитације 

 

 

 
 

 
до 21 дан 
 
 
 
 
 
 



 

G12.2 

 
Morbus neuroni motorii 
Болест моторног неурона 
Sclerosis lateralis amyotrophica 
Амиотрофична латерална 
склероза 

 
доктор медицине 
специјалиста неурологије 
или физикалне медицине 
или рехабилитације  
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 

препоруком за рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења  
 
 

 
Обнова 
рехабилитације 
сваке године (ако је 
Barthel index мањи 
од 80) након 12 
мјесеци од 
завршетка 
претходног 

кориштења 
медицинске 
рехабилитације 

 

 
 
 

 

 
 

до 21 дан 

G24 

 
 
Distonia  
Дистонија 
 

 
 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 

рехабилитације  
 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 

препоруком за рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 

препоруком за рехабилитацију 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења  

 
 
Обнова 
рехабилитација 
сваке године  

 

 

 
 

 

до 21 дан 

G20 
 

Паркинсонова болест  

Mb Parkinson  
 

доктор медицине 
специјалиста неурологије 

или специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 

неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 

исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 
 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења / 
постављања 
дијагнозе  
 

Обнова 
рехабилитације у 
случају прогресије 
функционалног 
дефицита након 
двије године од 
завршетка 
претходног 

кориштења 
медицинске 
рехабилитације - 
доношење рјешења 
Фонда на основу 
приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 

консултаната 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

до 21 дан 
 
 
 
 

G 35 

 
 
Sclerosis multiplex 
Мултипла склероза 

доктор медицине 
специјалиста неурологије 
или специјалиста 

физикалне медицине и 
рехабилитације 

 
 
 
 
*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 

функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 
 
 
 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења / 
постављања 
дијагнозе - 
доношење рјешења 

Фонда на основу 
приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 
 
 
 
 
 
 

до 21 дан 
 
 
 
 
 



 

*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације и 
доктора медицине 
специјалисте неурологије са 

исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

Обнова 
рехабилитације 
сваке године у 
случају прогресије 
функционалног 
дефицита - 

доношење рјешења 
Фонда на основу 
приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

G37.3 

 
Myelitis transversalis acuta 
Акутно попречно запаљење 
кичмене мождине са 

неуролошким дефицитом 

 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности и 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 

рехабилитације 
 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 

 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

 

Прва 
рехабилитација 

након болничког 
лијечења  
 
Обнова 
рехабилитације 
сваке године у 
случају прогресије 
функционалног 

дефицита - 
доношење рјешења 
Фонда на основу 
приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 

 

 
 

до 21 дан 

G61.0 

Polyradiculoneuritis tipa  
Guillain-Barre  
(искључује се 
полинеуропатије 
алкохоличара, дијабетичара  
и друге етиологије) 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације  
 

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 

 
Једна 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења  
 
 

 
 

до 28 

дана 

G71.0 

 

Dystrophia musculorum 
Дистрофија мишића 

 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 

специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења / 
постављања 
дијагнозе  
 
 

 
Обнова 
рехабилитације 
сваке године  

 

 

 
 

до 21 дан 

 
 
 

 
 
 
G80 

 
 
 

 
 
Paralysis cerebralis infantilis 
Инфантилна церебрална 
парализа 

 
 
 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 

 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 

функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 
*сљедећа рехабилитација - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 

функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитације 
 

Од  1. до 18. године 
живота сваке године 
 

Након 18. године 
живота у случају 
прогресије 
функционалног 
дефицита једном у 
двије године 
 
Један пут 

постоперативно 

 

 

 
 

 

до  28 

дана 



 

 
G93 

 

Друге болести мозга и 
кичмене мождине са 
израженим функционалним 

дефицитом  

 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације  
 

 
*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 

 
Једна 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења  
 

 

 
 
до 21 дан 

 
 
 
P14 

Laesiones traumaticae 
systematis nervosiperipherici 

neonati, per partum 
 
Повреде периферног нервног 
система новорођенчета у току 
порођаја 

 
 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалсита физикалне 
медицине и 

рехабилитације 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо из 
породилишта  
 
*сљедећа рехабилитација - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
статусом локомоторних 

функција  и препоруком за 
рехабилитацију 
 

Прва 
рехабилитација по 
отпусту из 
породилишта  
 

Сљедеће 
рехабилитације по 
препоруци доктора 
медицине 
специјалисте 
физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

 
 

 

 
до 28 
дана 

R29 

Други симптоми и знаци 
поремећаја нервног и 
мишићно-коштаног сисиема 
 

 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација - налаз 
доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације 
или неуропедијатра са 
статусом локомоторних 
функција  и препоруком за 
рехабилитацију 
 
*сљедећа рехабилитација - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
статусом локомоторних 
функција  и препоруком за 
рехабилитацију 

 
Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе  
 
 
Сљедеће 
рехабилитације по 
препоруци доктора 
медицине 
специјалисте 
физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 

 
 

 

 
 

 

 

до 21 дан 
 
 

Q90 
Down sy.  
Даунов синдром 

доктор медицине 
специјалиста одговарајуће 
гране медицине или доктор 
медицине специјалиста 

физикалне медицине и 
рехабилитације  

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо из 
породилишта  

 
*сљедећа рехабилитација- 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
сатусом локомоторних 
функција и препоруком за 
рехабилитацију  

Прва 
(ре)хабилитација по 
постављању 
дијагнозе 
 
Сљедећа 
(ре)хабилитација по 

препоруци 
специјалисте 
физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

 
 

 
 

до 28 

дана  

I 60 
I 61 
I 63 

G 81 
G 82 
G83 

Status post insultus 
cerebrovascularis 
Стања послије церебро 
васкуларног инсулта 
(хеморагичног или 

исхемичног) са заосталим 
неуролошким дефицитом типа 
плегије или тешке парезе; 
верификовано  
КТ-ом 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 

 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
верификовано КТ-ом, уз 
функционални статус и 
препоруку за рехабилитацију 
 

*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом 
и функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

 
Прва 
рехабилитација 

након постављања 
дијагнозе  
 
 
Обнова 
рехабилитације  
- доношење 
рјешења Фонда на 

основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 

 

до 28 
дана 

 

 

 
 

 

до 14 

дана 



 

R40.2 
Coma cerebri vigile 
Будна кома 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 

рехабилитације 

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазоми 
препоруком за рехабилитацију 

 
Једна 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења  

 

 

 
до 21 дан 

G83.4 

Syndroma caude equinae 
Дисфункција мокраћне 
бешике у наведеном синдрому 
– различите етиологије 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације  
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 

специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 

Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе  
 
Обнова 
рехабилитације  

- доношење 
рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 

 
 

 

 

до 21 дан 
 
 

G54.2 
 
 
 
G54.4 

Radiculopathia cervicalis 
Обољење/лезије коријена 
живаца врата са посљедичним 
неуролошким дефицитом 
(парезе или парализе) 
 
Radiculopathia lumbosacralis 
Обољења/лезије коријена 
живаца слабине и тртице са 
посљедичним неуролошким 
дефицитом (парезе или 
парализе) 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације  
 
 

*прва рехабиитација - налаз 
доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпном историјом болести, 
проведеном дијагностиком 
(МР и ЕМНГ), клиничким 
налазом, функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 

исцрпном историјом болести, 
и проведеном дијагностиком 

* Прва 

рехабилитација  
- доношење 
рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 
 
 * Oбнова 
рехабилитације 
након двије године 
од завршетка 
претходног 
коришћења 
медицинске 
рехабилитације 
- доношење 

рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 

 
 

 

 
 

 

до 21 дан 
 

 

 

2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА 
 

I67.1 

Након операције на крвним 
судовима 
мозга са неуролошким 
дефицитом 
 

доктор медицине 
специјалиста кардиологије, 
кардиохирургије, 
васкуларне хирургије, 
неурологије, 

неурохирургије и 
физикалне медицине и 
рехабилитације 

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 

 
 
 
Једна 
рехабилитација 

након операције 

 
 

 

до 21 дан 

 
 
I70.2 
 

Atherosclerosis extremitas 
inferior 
Закрчење крвних судова 
доњих удова 

 
 
доктор медицине 
специјалиста васкуларне 
хирургије или доктор 
медицине супспецијалиста 
ангиологије 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом и 
препоруком за рехабилитацију 
или 

*ако пацијент није болнички 
лијечен - прва рехабилитација 
- налаз доктора медицине 
супспецијалисте ангиологије  
са исцрпним клиничким 
налазом, урађеним Доплер 
индексом - нижи од 0,8 и виши 

 
 
 
 
Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе (болнички 
или амбулантно)  
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

од 1,2 (нереално високе 
вриједности), функционалним 
статусом, постављеном 
дијагнозом  и препоруком за 
рехабилитацију 
 

 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
супспецијалисте ангиологије  
са исцрпним клиничким 
налазом, урађеним Доплер 
индексом - нижи од 0,8 и виши 
од 1,2 (нереално високе 
вриједности), функционалним 

статусом, постављеном 
дијагнозом  и препоруком за 
рехабилитацију  

 
 
 
 
 
Обнова 

рехабилитације 
зависно од 
функционалног 
статуса након 12 
мјесеци од 
завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 

рехабилитације 
- доношење 
рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

до 14 

дана 

 

I97.2 
 
 
 
I97.8 
 
 

Limphoedema  post  
mastetectomiam 
( након операције дојке) 
 
Limphoedema postproceduralis 
(након других оперативних 
захвата) 

доктор медицине 
специјалиста интерне 
медицине, онкологије,  
торакалне хирургије, 
васкуларне хирургије  или 
физикалне медицине и 
рехабилитације  

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са препоруком 
за рехабилитацију 
 
*обнова рехабилитације - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења 
 
Обнова 
рехабилитације по 
потреби, зависно од 

функционалног 
статуса након 12 
мјесеци од 
завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 
рехабилитације  
- доношење 

рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 
 

до 21 дан 
 
 

 
 
 
 
до 14 дана 

Q20 
Q21 

Q22 
Q23 
Q24 
Q25 
Q26 
Z95.1 
Z95.2 
Z95.3 

Z95.4 
Z95.5 
I21 
I22 

Стања након оперативних 
захвата 
(By-pass, уградње умјетних 
валвула, 
операције на срчаним 

залисцима и 
септумима) и тумора миокарда  
-методе реваскуларизације 
миокарда (PTCA, STENT,) 
 -стања након акутног 
инфаркта миокарда  

 
 
доктор медицине 
специјалиста кардиологије, 

кардиохирургије, 
васкуларне хирургије 
 
 
 

 
 
* отпусно писмо са 

функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију 
 
 

 
 

 
 
Једна 
рехабилитација у 
року од 12 мјесеци 
након 
инетервенције  или 
акутног инфаркта 

миокарда  

 
 

 

 
 

до 14 

дана 

 
 
 

Q82.0 
 

Lymphoedema  heriditarium 

 
 
 
 

доктор медицине 
специјалиста интерне 
медицине, васкуларне 
хирургије или физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација -  
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 

исцрпним налазом, 
функционалним статусом, 
постављеном дијагнозом  и 
препоруком за рехабилитацију  
*обнова рехабилитације – 
налаз доктора медицине 

Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе  

Обнова 
рехабилитације по 
потреби, зависно од 
функционалног 
статуса - доношење 
рјешења Фонда на 

 

 

 
 

 

до 14 
дана 



 

 
 
 

специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом,  и 
препоруком за рехабилитацију 

основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 
 

 

3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА 

M05.8 

Arhtritis rheumatoides 
seropositiva  
Реуматоидни артритис 
I, II и  III стадијум, 
серопозитивни  

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 

 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
проведеном дијагностиком  

(лабораторија/имуносерологија 
/РТГ), функционалним 
статусом (обавезно BARTEL 
index, HAQ index једнак или 
већи од 0,5) и препоруком за 
рехабилитацију  
 
*обнова  рехабилитације - 
мишљење доктора медицине 

специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
лабораторијским налазима 
(CRP; SE) функционалним 
статусом уз податак о 
реверзибилном ограничењу 
функцијске способности (HAQ 
index једнак или већи од 0,5 
или повећање HAQ index за 0,5 
или више у посњедних 12 
мјесеци)  и препоруком за 
рехабилитацију 
 
 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења и 

постављања 
дијагнозе  
 
 
 
 
 
 
Обнова 

рехабилитације по 
потреби, зависно од 
функционалног 
статуса, једном 
годишње, након 12 
мјесеци од 
завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 
рехабилитације 

 
 

 

до 21 дан 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

до 14 

дана 

M06.0 

Arhtritis rheumatoidesser 
onegativa 
Реуматоидни артритис 
I, II и  III стадијум, 
серонегативни  

доктор медицине 

одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 

 
 

*прва рехабилитација – 
отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
проведеном дијагностиком  
(лабораторија/имуносерологија 
/РТГ), функционалним 
статусом (обавезно BARTEL 
index, HAQ index једнак или 
већи од 0,5) и препоруком за 

рехабилитацију  
 
*обнова  рехабилитације - 
мишљење доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
лабораторијским налазима 

(CRP; SE) функционалним 
статусом уз податак о 
реверзибилном ограничењу 
функцијске способности (HAQ 
index једнак или већи од 0,5 
или повећање HAQ index за 0,5 
или више у посњедних 12 
мјесеци)  и препоруком за 

рехабилитацију 
 

Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења и 
постављања 
дијагнозе  
 
 
Обнова 

рехабилитације по 
потреби, зависно од 
функционалног 
статуса, након двије 
године од завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 

рехабилитације  
- доношење 
рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 
 

 

до 21 дан 
 

 

 
 

 

 

 
до 14 

дана 



 

M07.1 
Arhtritis psoriatica 
Псориазни артритис  
I, II и  III стадијум 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 

рехабилитације 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 

клиничким налазом, 
проведеном дијагностиком  
(лабораторија/имуносерологија 
/РТГ), функционалним 
статусом (обавезно BARTEL 
index, HAQ index једнак или 
већи од 0,5 ) и препоруком за 
рехабилитацију  

 
*обнова  рехабилитације - 
мишљење доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
лабораторијским налазима 
(CRP; SE) функционалним 

статусом уз податак о 
реверзибилном ограничењу 
функцијске способности (HAQ 
index једнак или већи од 0,5 
или повећање HAQ index за 0,5 
или више у посњедних 12 
мјесеци)  и препоруком за 
рехабилитацију 

 
Прва 
рехабилитација 
након болничког 
лијечења и 
постављања 

дијагнозе  
 
 
Обнова 
рехабилитације по 
потреби, зависно од 
функционалног 
статуса, једном 
годишње након 12 

мјесеци од 
завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 
рехабилитације  
- доношење 
рјешења Фонда на 

основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 
 

 
до 21 дан 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

до 14 
дана 

M08 

 
 
Arhtritis puerilis juvenilis 
Идиопатски јувенилни 
артритис  
I, II и  III стадијум 

 
доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалсита физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
налазом и функционалним 

статусом  (лабораторија, РТГ, 
имуносерологија), и 
препоруком за рехабилитацију  
 
*обнова рехабилитације - 
мишљење доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације,  
или реуматологије  са 

исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 
 
 

 
Прва 
рехабилитација 

након болничког 
лијечења и 
постављања 
дијагнозе  
 
 
Обнова 
рехабилитације  
зависно од 

функционалног 
статуса  

 

 
до 21 дан 

 

 
 

 
 

 
до 14 

дана 

M45 
Spondylitis ankylopoetica 
Morbus Bechterew 
 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
проведеном дијагностиком  
(лабораторија / РТГ/ 
имуносерологија), 
функционалним статусом  и 

препоруком за рехабилитацију  
 
*обнова рехабилитације - 
мишљење доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију 

 

 
Прва 

рехабилитација 
након болничког 
лијечења и 
постављања 
дијагнозе  
 
 
 

Обнова 
рехабилитације по 
потреби, зависно од 
функционалног 
статуса,једном 
годишње након 12 
мјесеци од 
завршетка 
претходног 

кориштења 
медицинске 
рехабилитације 
 

 
 

до 21 дан 

 
 

 

 

 
 

 

 
до 14 

дана 

 



 

 

4. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА 

 

 
 
M40 

 
 

Hyperkyphosis  
 

Хиперкифоза 

доктор медицине 
специјалиста ортопедије 
или доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације 
 

*прва рехабилитација - налаз 
доктора медицине 
специјалисте ортопедије и 
физикалне медицине и 
рехабилитације са исцрпним 
клиничким налазом и 
препоруком за рехабилитацију  
 

*сљедећа рехабилитација 
налаз доктора медицине 
специјалисте ортопедије и 
физикалне медицине и 
рехабилитације са исцрпним 
клиничким налазом и 
препоруком за рехабилитацију  

Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе 
 

Обнова 
рехабилитације по 
потреби, зависно од 
функционалног 
статуса 
- доношење 
рјешења Фонда на 
основу приједлога 

Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 

 
 
 
 

до 21 дан 

 

 

 
M41 

 
Scoliosis et kyphoscoliosis 
Јувенилни деформитет 
кичменог стуба 

доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације  

 
 
 

*прва рехабилитација -
мишљење доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 

функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију  
 
*сљедећа рехабилитација - 
мишљење доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким 
налазом, функционалним 
статусом и препоруком за 
рехабилитацију  

Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе 
 

 
 
 
Сљедећe 
рехабилитације у  
зависности од 
клиничког налаза и 
функционалног 
статуса 

 

 

 

 
 

до 28 

дана 

 
М42 
 
 

Остеохондроза спинална 
Mb. Scheuermann 

Шајемранова болест 

доктор медицине 
специјалиста ортопедије 
или доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 

*прва рехабилитација - налаз 
доктора медицине 
специјалисте ортопедије и 
физикалне медицине и 

рехабилитације са исцрпним 
клиничким налазом и 
препоруком за рехабилитацију  
 
*сљедећа рехабилитација – 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 

функционалним статусом и 
препоруком за рехабилитацију  
 

 
Прва 
рехабилитацијe 
након постављања 

дијагнозе 
 
 
 
Сљедећe 
рехабилитацијe у  
зависности од 
клиничког налаза и 
функционалног 

статуса 

 

 
 

 

 
 
до 14 

дана 

 
 

M91 

Oстеохондроза кука 

доктор медицине 
специјалиста ортопедије, 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 

*прва рехабилитација -  налаз 
доктора медицине 
специјалисте ортопедије са 
исцрпним клиничким налазом, 

RTG снимцима и препоруком 
за рехабилитацију  
 
*сљедећа рехабилитација - 
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким  

налазом, функционалним 
статусом и препоруком за 
рехабилитацију  
 

Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе 

 
 
Сљедећe 
рехабилитацијe у  
зависности од 
клиничког налаза и 
функционалног 
статуса  

 

 
 
 

 

 
до 14 

дана 



 

Q66 

Deformationes pedis congenitae 

Урођени деформитети стопала 
(за дјецу до 18 година)  

доктор медицине 
специјалиста ортопедије, 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 

*прва рехабилитација -  налаз 
доктора медицине 
специјалисте ортопедије или 
отпусно писмо након 
оперативног лијечења  
 

* сљедећа рехабилитација  -  
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  

Прва 
рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе или након 
оперативног 
лијечења  

 
Сљедеће 
рехабилитације по 
потреби зависно 
клиничког налаза и 
фунцкионалног 
статуса  

 
 
 

 
до 21 дан 

 

Q67 
 
Q68  
 
 
 

Деформитет грудног коша и 
кичме  (за дјецу до18 година)  

доктор медицине 
специјалиста ортопедије 
или доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 

рехабилитације 
 
 

*прва рехабилитација -  налаз 

доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  
 
* сљедећа рехабилитација  -  

налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  
 

Прва 

рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе  
 
 
 
Сљедећа 
рехабилитација по 

потреби зависно 
клиничког налаза и 
фунцкионалног 
статуса  

 

 
 

 
 

 
до 21 дан 

M50.0 
M50.1 
M50.2 
M51.0 
M51.1 

M51.2 
M96.1 

 
Prolapsus disci intervertebralis 
Пролапс међупршљенског 
дискуса 

 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација - 
отпусно  писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 

препоруком за рехабилитацију  
 
*обнова  рехабилитације -  
налаз доктора медицине 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације са 
исцрпним клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 

препоруком за рехабилитацију 
 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
оперативног 
лијечења 
 
Обнова  
рехабилитацијe у  

зависности од 
функционалног 
статуса након двије 
године од завршетка 
претходног 
кориштења 
медицинске 
рехабилитације  

- доношење 
рјешења Фонда на 
основу приједлога 
Комисије стручно - 
медицинских 
консултаната 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
до 21 дан 
 

 
 
 

 

 

Z 89.1 

Z 89.2 

Z 89.3 

 

Z 89.4  

Z 89.5  

 

 

 

 

Стечени губитак удова 

(ампутације) 

доктор медицине 

одговарајуће 
специјалности или доктор 
медицине специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација - 

отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 

функционалним статусом  и 

препоруком за 
рехабилитацију  

 

Једна 

рехабилитација 

након ампутације 

 

до 28 

дана  

 

изабрани доктор медицине 
специјалиста породичне 
медицине 

  

Једна 

рехабилитација 

годишње  

 

до 14 

дана 

 



 

 

 

Z 89.6 

Z 89.7 

 

Z 89.8 

 

 

Стечени губитак удова 

(ампутације) 

 

доктор одговарајуће 
специјалности или доктор 
медицине специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације 

прва рехабилитација –

отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 

препоруком за 

рехабилитацију  

Једна 

рехабилитација 
након ампутације 

до 42 

дана 

изабрани доктор медицине 
специјалиста породичне 

медицине 

 Једна 

рехабилитација 

годишње 

до 14 

дана 

 

Z96.6 
 
Након уградње вјештачког 
зглоба 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  
 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
оперативног 
лијечења 

 
 
 

до 21 дан 

S06 
 

Laesio traumatica intracranialis 
Стања послије повреде мозга 
са неуролошким дефицитом 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности и 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације 

*отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  

 

 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 

 

 
 
 

до 21 дан 

 S12 
S22.0 
S22.1 
S32.0 
S32.7 

S32.4 

Fractura vertebrae cervicalis, 
thoracalis, 
lumbalis et pelvis 
Прелом вратног, грудног или 
лумбалног пршљена и карлице  

 

доктор медицине 

одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације  

*отпусно писмо са исцрпним 
клиничким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  
 

 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 

 

 

до 21 дан 

S42.2 

 
Fractura humeri extremitatis 

proximalis 
Прелом горњег краја хумеруса 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација – 
отпусно писмо  са препоруком 
за  рехабилитацију  
*налаз доктора медицине 
специјалисте хирургије и 

физикалне медицине и 
рехабилитације након 
конзервативног лијечења са 
препоруком за рехабилитацију 
  

 
Једна 

рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког 
лијечења, или након 
завршеног 
конзервативног 
лијечења  

 

 
 

 
 

до 21 дан 

S42.4 

 
Fractura humeri extremitatis 
distalis 
Прелом доњег краја хумеруса 

доктор медицине 
одговарајуће 

специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са препоруком 
за рехабилитацију  
или, 
*за дјецу до 18 година, налаз 
доктора медицине 

специјалисте хирургије и 
физикалне медицине и 
рехабилитације након 
конзервативног лијечења са 
препоруком за рехабилитацију 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 
За дјецу до 18 

година након 
завршеног 
болничког или 
конзервативног 
лијечења 

 
 
 

 

 
до 21 дан 

 
 
S43 

 
 
 
 
 

St post operatio cinguli 
extremitatis supoerioris 
 
Стање након оперативног 

поступка на раменом појасу 
 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

* отпусно писмо са 
препоруком за рехабилитацију  
 

 
Једна 
рехабилитација у 

року од шест 
мјесеци након 
болничког  
лијечења 

 

 

 

до 21 дан 



 

S52.0 
Fractura ulnae extremitatis 
proximalis 
Прелом лакта 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности и 
доктор медицине 

специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације  
 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са препоруком 

за рехабилитацију  
или 

* за дјецу до 18 година налаз 
доктора медицине 
специјалисте хирургије и 
физикалне медицине и 
рехабилитације након 
конзервативног лијечења са 

препоруком за рехабилитацију 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког 
лијечења,  

За дјецу до 18 
година након 
завршеног 
болничког или 
конзервативног 
лијечења 

 
 
 

 
 

 

до 21 дан 

S72 
 
Fractura femoris 

Прелом фемура 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 

специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са препоруком 

за рехабилитацију  
 
или 
* за дјецу до 18 година налаз 
доктора медицине 
специјалисте хирургије и 
физикалне медицине и 
рехабилитације након 

конзервативног лијечења са 
препоруком за рехабилитацију 

Једна 
рехабилитација у 

року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 
За дјецу до 18 
година након  
завршеног 
болничког или 
конзервативног 

лијечења 

 
 

 

 
 
до 21 дан 

S82 
 
 
S82.0 
 
 
 

Fractura cruris 
Прелом поткољенице 
 
Fractura patellae 
Прелом ивера  
 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 
 
 

*прва рехабилитација – 
отпусно писмо  са препоруком 
за рехабилитацију  
или  

*налаз доктора медицине 
специјалисте хирургије и 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације 
након конзервативног 
лијечења са препоруком за 
рехабилитацију  

 
Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 
или након 
завршеног 
конзервативног 
лијечења  

 
 
 

до 21 дан 

S86.0 Руптура Ахилове тетиве  

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 

специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*прва рехабилитација – 
отпусно писмо  са препоруком 
за рехабилитацију  
 
или  

*налаз доктора медицине 
специјалисте хирургије и 
специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације 
након конзервативног 

лијечења са препоруком за 
рехабилитацију  

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 
 
или 

након  
завршеног 
конзервативног 

лијечења  

 
 
 

 
до 21 дан 
 

 
 
 
 
 

S83 
 

Status post operatio menisci et  
ligamenti genus 
Стање након оперативног 
поступкакољеног зглоба 
(менискус, лигамент) 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 

рехабилитације 

*отпусно писмо  након 
оперативног лијечења 

Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 
 

 
 

до 21 дан 

S14 
S24 
S34 
S44 
S54 
S64 

S74 
S84 
S94 

 
 
Повреде периферних живаца 
са последичним неуролошким 

дефицитом 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 
доктор медицине 
специјалиста физикалне 

медицине и 
рехабилитације 

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  

 

 
 
 
Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 

болничког лијечења 
 
 
 

 
 
 

 

до 21 дан 

 

 



 

 
 
T09 
 

Laesio traumatica medullae 
spinalis 
Повреде кичмене мождине са  
неуролошким дефицитом 

доктор медицине 
одговарајуће 
специјалности или 

доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и 
рехабилитације 

*отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 

функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  
 

 
Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 

 

 

 
до 28 
данa 

 

 
 

G82 
 
Параплегија и тетраплегија  

 

доктор медицине 
одговарајуће 

специјалности или доктор 
медицине специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације 

 

 
*прва рехабилитација - 
отпусно писмо са исцрпним 
неуролошким налазом, 
функционалним статусом  и 
препоруком за рехабилитацију  
 
 

 
 

Једна 

рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 

 

 

до 45 
дана 

изабрани доктор медицине 
специјалиста породичне 
медицине 
 
 
 

 

 
Једна 
рехабилитација 
годишње 
 

 

 

до 14 

дана 
 

 

5.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДЕ КОЖЕ 

 

T30.3 

Combustio corporis gradus tertii 
Екстензивне опекотине   
III степен било 
које локације за површине веће од 
18 %  

доктор медицине 
одговарајуће специјалности 
или доктор медицине 
специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације 

*отпусно писмо са 
исцрпним клиничким 
налазом, функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију  

 
Једна 
рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 

 
 
 

до 21 дан 

 

L 40 

L 41 

 
Тежи облици генерализоване 
псоријазе 

 
доктор медицине 
специјалиста 

дерматовенерологије 
 
 

*отпусно писмо са 
исцрпним клиничким 
налазом, функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију  

Једна 

рехабилитација у 
року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења 

 

 

до 14 
дана 

 
 

6. РЕСПИРАТОРНА ОБОЉЕЊА 

Ј44 

Morbus pulmonum obstructiva 
chronica 
Хронична опструктивна болест 
плућа 

 
доктор медицине 
специјалиста интерне 
медицине или пулмологије 
или пнеумофтизиологије 
 
 

*прва рехабилитација -
отпусно писмо са 
исцрпним клиничким 
налазом, функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију  
 
*обнова рехабилитације - 
исцрпан клинички налаз 
са  функционалним 
статусом (опструкцији 
средње тешког степена, 

ФЕВ1 50-80% и 
ФЕВ1/ФВЦ мањи од 70% 
или тешког степена, 
ФЕВ1 30-50% и 
ФЕВ1/ФВЦ мањи од 70%)  
и препоруком за 
рехабилитацију 
 

Прва рехабилитација 
након постављања 
дијагнозе или након 
хоспитализације 
због егзацербације 
 
 
 
Обнова 
рехабилитације 
након двије године 
од завршетка 

претходног 
кориштења 
медицинске 
рехабилитације 
 

 
 
 
 
 
 
до 21 дан 
 
 
 
 
 

 



 

Ј45 Asthma bronchiale - Астма 

доктор медицине 
специјалиста педијатрије или 
интерне медицине или 

пулмологије или 
пнеумофтизиологије 
 
 
 

*прва рехабилитација -

отпусно писмо са 
исцрпним клиничким 
налазом, функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију  
 
*обнова рехабилитације - 
исцрпан клинички налаз 
са  функционалним 

статусом и препоруком за 
рехабилитацију 
 

Прва рехабилитација 
након болничког 
лијечења и 
постављања 
дијагнозе или након 
болничког лијечења 

због егзацербације  
 
 
Обнова 
рехабилитације 
сваке након двије  
године од завршетка 
претходног 
кориштења 

медицинске 
рехабилитације 
-доношење рјешења 
Фонда на основу 
приједлога Комисије 
стручно - 
медицинских 
консултаната 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
до 21 дан 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Е84 
Fibrosis cystica pulmonalis-
Цистична фиброза плућа 
 

доктор медицине 
специјалиста педијатрије или  
пулмологије или 

пнеумофтизиологије 
 
 

 
*прва рехабилитација – 
отпусно писмо са 
исцрпним клиничким 
налазом, функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију  

 
*обнова рехабилитације - 
исцрпан клинички налаз 
са  функционалним 
статусом  и препоруком за 
рехабилитацију 
 

 
Прва рехабилитација 
након болничког 
лијечења и 
постављања 
дијагнозе  
 

 
Обнова 
рехабилитације 
сваке године  у 
случају прогресије 
болести 

 
 
 
 

 

 
до 21 дан 

 
 

Z94.2 
Стање након трансплантације 
плућа 

доктор медицине 
специјалиста одговорајуће 
гране медицине, доктор 
медицине специјалиста 

пулмологије или 
пнеумофтизиологије 
 

*прва рехабилитација – 
отпусно писмо  
 
* извјештај специјалисте 
са  исцрпним  налазом и 
функционалним  статусом 
за следећу рехабилитацију 
 

Прва рехабилитација 

након оперативног 
захвата 
 
Следећа 
рехабилитација 
сваке године у 
случају прогресије 
болести 

 

 

 
 
 
 

до 21 дан 
 

B34.2 

St. post infectio corona viralis  - 

CoViD 19 

Стање послије прележане 
инфекције новим корона вирусом 
CoViD 19 

доктор медицине 

специјалиста пулмологије или  

пнеумофтизиологије или 

инфектологије   

 

*отпусно писмо  
 

 
 
У року од шест 
мјесеци након 
болничког лијечења  
 
 

 

 

до 28 дана 

 

 
 
  
  

 


