
На осно ву чла на 266. За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и
58/09) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), а
у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став ни ка Ак -
циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва и на чи н њи хо вог по сту па ња (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сједници од 17. јуна 2010.
године,   д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е  

О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА АК ЦИЈ СКОГ 
ФОН ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА И 

ФОН ДА ЗА РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД 
БА ЊА ЛУ КА У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА

УПД “ПЕ ТАР МР КО ЊИЋ” АД МО ДРИ ЧА

1. Име ну је се Ран ко Гру бе шић, ЈМБГ 0401971101460,
са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Ог ње на При це број
20, за пред став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске
а.д. Ба ња Лу ка и Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске
а.д. Ба ња Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла УПД “Пе -
тар Мр ко њић” а.д. Мо дри ча.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи не 3.624.124 ре -
дов не ак ци је кла се А Ак циј ског фон да и 604.033 ре дов не
ак ци је кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње се сма тра пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 04/1-012-1184/07, од 12. јула 2007. го ди не.

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1218/10 Предсједник
17. јуна 2010. године           Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

Фон д здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 20. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 17. Ста ту -
та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управ ни од бор Фон да здрав стве ног
оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, на XXXVII сјед ни ци, одр жа -
ној 10. јуна 2010. го ди не,  д о  н и о  ј е

П РА В И Л Н И К

О УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРА ВА 
НА ПРО ДУ ЖЕ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ 

У СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИМ УСТА НО ВА МА ЗА 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Са др жај Пра вил ни ка
Члан 1.

Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва
на про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у спе ци ја ли зо -
ва ним уста но ва ма за ре ха би ли та ци ју (у да љем тек сту: Пра -
вил ник) утвр ђу ју се вр сте ин ди ка ци ја и по сту пак упу ћи ва -
ња на про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у спе ци ја ли -
зо ва не уста но ве за ре ха би ли та ци ју (у да љем тек сту: про ду -
же на ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја) обо ље лих и по ври је ђе -
них оси гу ра них ли ца Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу -

бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Фонд и оси гу ра но ли це
Фон да) на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу -
ра ња.

По јам ме ди цин ске ре ха би ли та ци је
Члан 2.

Оси гу ра ним ли ци ма Фон да обез бје ђу је се ме ди цин ска
ре ха би ли та ци ја, ра ди по бољ ша ња или вра ћа ња из гу бље не
или оште ће не функ ци је ти је ла као по сље ди це акут не бо ле -
сти или по вре де, по гор ша ња хро нич не бо ле сти, ме ди цин -
ске ин тер вен ци је, кон ге ни тал них ано ма ли ја или раз вој ног
по ре ме ћа ја.

По јам ра не ме ди цин ске ре ха би ли та ци је
Члан 3.

Оси гу ра ним ли ци ма Фон да се, у окви ру основ ног ме -
ди цин ског трет ма на, ре ха би ли та ци јом у ста ци о нар ним
здрав стве ним уста но ва ма (ра на ме ди цин ска ре ха би ли та ци -
ја) обез бје ђу је спрово ђе ње про гра ма ре ха би ли та ци је, за
ко ји је нео п хо дан мул ти ди си пли ни ра ни тим ски рад, ра ди
спрeчавања ком пли ка ци ја основ не бо ле сти, по вре де и по -
сље ди ца инак ти ви те та, по бољ ша ња здрав стве ног ста ња и
от кла ња ња функ ци о нал них смет њи.

По јам про ду же не ме ди цин ске ре ха би ли та ци је
Члан 4.

(1) Про ду же на ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја оси гу ра них
ли ца Фон да у пра ви лу за по чи ње у нај бли жој здрав стве ној
уста но ви на при мар ном ни воу здрав стве не за шти те у цен -
тру за фи зи кал ну ре ха би ли та ци ју у за јед ни ци (у да љем
тек сту: ЦБР), а са ко јом Фонд има за кљу чен уго вор о пру -
жа њу здрав стве них услу га из обла сти ме ди цин ске ре ха би -
ли та ци је, ка да је та кво ли је че ње ме ди цин ски оправ да но
пре ма од ред ба ма овог пра вил ни ка и дру гих оп штих ака та
Фон да.

(2) Уко ли ко се функ ци о нал не смет ње не мо гу убла жи -
ти или от кло ни ти у окви ру ли је че ња основ не бо ле сти (ра -
на ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја) ни ти у ЦБР-у, про ду же на
ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја се оси гу ра ним ли ци ма Фон да
пру жа у спе ци ја ли зо ва ној уста но ви за ре ха би ли та ци ју са
ко јом Фонд има за кљу чен уго вор о пру жа њу услу га из
обла сти ме ди цин ске ре ха би ли та ци је, у слу ча ју да по сто ји
по тре ба за одр жа ва ње кон ти ну и те та у ли је че њу.

II - УСЛО ВИ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА 
ПРО ДУ ЖЕ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ 

У СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИМ УСТА НО ВА МА ЗА 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ

Ин ди ка ци о на под руч ја
Члан 5.

(1) Про ду же на ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја обез бје ђу је
се обо ље лом или по ври је ђе ном оси гу ра ном ли цу Фон да у
спе ци ја ли зо ва ној уста но ви за ре ха би ли та ци ју у слу ча ју по -
сто ја ња бо ле сти, по вре да и ста ња утвр ђе них овим правил -
ни ком, за сље де ћа ин ди ка ци о на под руч ја:

а) дје чи ја ре ха би ли та ци ја,
б) не у ро ло шка обо ље ња,
в) обо ље ња ср ца и крв них су до ва,
г) ре у мат ска обо ље ња,
д) по вре де и обо ље ња ло ко мо тор ног си сте ма и
е) обо ље ња и по вре де ко же.
(2) У окви ру ин ди ка ци о ног под руч ја из ста ва 1. овог

чла на про ду же на ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја се спрово ди
као ли је че ње ме ди цин ски ин ди ко ва ним те ра пиј ским про -
це ду ра ма у ци љу по бољ ша ва ња, ус по ста вља ња или вра ћа -
ња оште ће не или из гу бље не функ ци је ти је ла, као и спре ча -
ва ња на стан ка ком пли ка ци ја основ не бо ле сти и по вре де.

(3) Вр сте ин ди ка ци ја бо ле сти и по вре да у окви ру ин ди -
ка ци о ног под руч ја из ста ва 1. овог чла на утвр ђе не су Ли -
стом бо ле сти, бо ле сних ста ња и по сље ди ца по вре да за ко -
ри шће ње про ду же не ме ди цин ске ре ха би ли та ци је (у да љем
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ЛИСТА БОЛЕСТИ, БОЛЕСНИХ  СТАЊА И ПОСЉЕДИЦА ПОВРЕДА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПРОДУЖЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 

 
Шифра 
према 
MKB 
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Дијагноза болести, стања и 
повреда 

Медицинску рехабилитацију 
предлаже Медицинска документација 

1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА 
1.1. Т У М О Р И 

D16.6 
C41.2 

Након операције тумора 
кичме са неуролошким 
дефицитом 

доктор специјалиста неурохирург 
или специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и  
функционалним статусом за сље-
деће рехабилитације  

тек сту: Ли ста), ко ја се на ла зи у при ло гу и чи ни са став ни
дио овог правил ни ка.

(4) Ли ста из ста ва 3. овог чла на са др жи:
а) ши фру ди јаг но зе бо ле сти по MKB-10;
б) ди јаг но зу бо ле сти, бо ле сних ста ња и по сље ди ца по -

вре да;
в) од го ва ра ју ћу спе ци јал ност док то ра ко ји пред ла же

про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју; и
г) по дат ке о по треб ној ме ди цин ској до ку мен та ци ји.
(5) Уко ли ко се оси гу ра но ли це Фон да на ла зи на ста ци -

о нар ном ли је че њу због бо ле сти, бо ле сног ста ња или по -
сље ди це по вре де на ве де не у Ли сти, ме ди цин ску до ку мен -
та ци ју из Ли сте за мје њу је из вје штај бол ни це о основ ној
бо ле сти оси гу ра ног ли ца Фон да, о то ку ли је че ња и о функ -
ци о нал ном ста ту су.

III - ПО СТУ ПАК ОСТВА РИ ВА ЊА ПРА ВА НА 
ПРО ДУ ЖЕ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИМ УСТА НО ВА МА ЗА 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ

При је длог за упу ћи ва ње на про ду же ну ме ди цин ску 
ре ха би ли та ци ју

Члан 6.
(1) При је длог за упу ћи ва ње оси гу ра ног ли ца Фон да на

про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у спе ци ја ли зо ва ну
уста но ву за ре ха би ли та ци ју, у слу ча ју ка да по сто је ме ди -
цин ски оправ да ни раз ло зи за ди рек тан пре мје штај оси гу -
ра ног ли ца Фон да из бол ни це у спе ци ја ли зо ва ну уста но ву
за ре ха би ли та ци ју, да је бол ни ца при је ис те ка ста ци о нар ног
ли је че ња основ не бо ле сти оси гу ра ног ли ца Фон да, из да је
упут ни цу, уго ва ра тер мин ре ха би ли та ци је и вр ши пре воз
оси гу ра ног ли ца у спе ци ја ли зо ва ну уста но ву за ре ха би ли -
та ци ју.

(2) При је длог за упу ћи ва ње оси гу ра ног ли ца Фон да на
про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у спе ци ја ли зо ва ну
уста но ву за ре ха би ли та ци ју, на кон за вр ше ног ли је че ња,
уко ли ко се функ ци о нал не смет ње ни су мо гле убла жи ти
или от кло ни ти у окви ру ли је че ња основ не бо ле сти (ра на
ре ха би ли та ци ја) ни ти у ЦБР-у, да је док тор од го ва ра ју ће
спе ци јал но сти ко ји ли је чи основ ну бо лест и/или док тор
спе ци ја ли ста фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је.
Упут ни цу из да је и тер мин ме ди цин ске ре ха би ли та ци је
уго во ра иза бра ни док тор по ро дич не ме ди ци не.

Упу ћи ва ње на про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у
по је ди не спе ци ја ли зо ва не уста но ве за ре ха би ли та ци ју

Члан 7.
Упу ћи ва ње оси гу ра них ли ца Фон да на про ду же ну ме -

ди цин ску ре ха би ли та ци ју у:
а) За вод за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју “Др

Ми ро слав Зо то вић” и Ин сти тут за фи зи кал ну ме ди ци ну,
ре ха би ли та ци ју и бал не о кли ма то ло ги ју “Мље ча ни ца”,

пре ма ин ди ка ци о ним под руч ји ма из чла на 5. став 1. овог
правил ни ка, вр ши се на при је длог здрав стве не уста но ве у
ко јој је оба вље но ли је че ње, а упут ни цу из да је и тер мин ме -
ди цин ске ре ха би ли та ци је уго ва ра иза бра ни док тор по ро -
дич не ме ди ци не,

б) Х.У.Т.П. “ЦЕР” ба ња “Ку ла ши” вр ши се:
- за ли је че ње псо ри ја зе и дру гих ко жних бо ле сти на

при је длог док то ра спе ци ја ли сте дер ма то ве не ро ло га, а
упут ни цу из да је и тер мин ме ди цин ске ре ха би ли та ци је уго -
ва ра иза бра ни док тор по ро дич не ме ди ци не,

- за ли је че ње дру гих обо ље ња пре ма утвр ђе ним ин ди -
ка ци ја ма из Ли сте, у скла ду са чла ном 6. став 2. овог
правил ни ка.

в) Здрав стве но-ту ри стич ки цен тар “Ба ња Вру ћи ца” Те -
слић, пре ма утвр ђе ним ин ди ка ци ја ма из Ли сте вр ши се на
при је длог док то ра спе ци ја ли сте кар ди о ло га, кар ди о хи рур -
га, ва ску лар ног хи рур га, не у ро ло га, не у ро хи рур га и док то -
ра спе ци ја ли сте фи зи кал не ме ди ци не, а упут ни цу из да је и
тер мин ме ди цин ске ре ха би ли та ци је уго ва ра иза бра ни док -
тор по ро дич не ме ди ци не.

Упу ћи ва ње у оста ле спе ци ја ли зо ва не уста но ве за 
ре ха би ли та ци ју

Члан 8.
Упу ћи ва ње у оста ле спе ци ја ли зо ва не уста но ве за ре ха -

би ли та ци ју, пре ма утвр ђе ним ин ди ка ци ја ма из Ли сте вр ши
се у скла ду са од ред бом чла на 6. став 2. овог правил ни ка.

Ду жи на тра ја ња про ду же не ме ди цин ске 
ре ха би ли та ци је и ли сте че ка ња

Члан 9.
(1) Ду жи ну тра ја ња про ду же не ме ди цин ске ре ха би ли -

та ци је утвр ђу је спе ци ја ли зо ва на уста но ва за ре ха би ли та -
ци ју у ко ју је оси гу ра но ли це Фон да упу ће но.

(2) Спе ци ја ли зо ва на уста но ва за ре ха би ли та ци ју у ко ју
се упу ћу ју оси гу ра на ли ца Фон да на про ду же ну ме ди цин -
ску ре ха би ли та ци ју ду жна је да са чи ни Ли сту че ка ња во де -
ћи ра чу на о хит ним и дру гим при о ри тет ним слу ча је ви ма.

(3) Кон тро лу ре а ли за ци је Ли сте че ка ња вр ши Фонд.

IV - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Да тум сту па ња на сна гу
Члан 10.

(1) Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(2) Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва -
жи Пра вил ник о усло ви ма  и на чи ну оства ри ва ња пра ва на
про ду же ну ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у спе ци ја ли зо ва -
ним уста но ва ма за ре ха би ли та ци ју (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 42/09 i 101/09).

Број: 02/015-3060-6/10 Пред сјед ник
10. јуна 2010. го ди не Управ ног од бо ра,
Бања Лука Др Ми о мир Ша у ла, с.р.
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C70 
C71 
C72 
D32 
D33 

Након операције тумора 
мозга и тумора кичмене 
мождине  са неуролошким 
дефицитом 

доктор специјалиста неурохирург 
или специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и  
функционалним статусом за сље-
деће рехабилитације  

1.2. БОЛЕСТИ  НЕРВНОГ СИСТЕМА 

G11.1 
Ataxia cerebellaris juvenilis - 
Friedreich 
Рана церебеларна атаксија 

 
доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и  
функционалним статусом за сље-
деће рехабилитације  

G12 

Atrophio musculorum 
spinalis  
Спинална мишићна 
атрофија  

доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

G12.2 

Morbus neuroni motorii 
Болест моторног неурона 
Sclerosis lateralis amyotrop-
hica 
Амиотрофична латерална 
склероза 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G24 Distonia 
Дистонија  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију,  извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G25 Екстрапирамидална  обоље-
ња   

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G35 Sclerosis multiplex 
Мултипла склероза 

доктор специјалиста неуролог или 
специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G37.3 

Myelitis transversalis acuta 
Акутно попречно запаљење 
кичмене мождине са 
неуролошким дефицитом 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G51.0 Laesio n. facialis peripherica  
Лезија  нервус фацијалиса   

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G61.0 

Polyradiculoneuritis tipa  
Guillain-Barre  
(искључује се полинеуропа-
тије алкохоличара, дијабе-
тичара и друге етиологије) 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију,  извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G.63.2 
Polyneuropathia diabetica 
Дијабетичка 
полинеуропатија  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације 

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

G71.0 

 
 
Dystrophia musculorum 
Дистрофија мишића  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

G72.0  
Друге миопатије  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

G73.0 Болести мишићно-нервне 
спојнице  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  
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G80 
Paralysis cerebralis infantilis 
Инфантилна церебрална 
парализа 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

G90 Обољења аутономног нерв-
ног система  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

G91 Хидроцефалус  доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

G93 Друге болести мозга (Рејов 
синдром) 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

 
 
 
 
 
 
 
P07 
 
 
 
 
P10 
 
 
 
 
P51 
 
 
 
 
P21 
 
 
 
P14 

Partus ante tempus cum 
sequelis  ad neonatum 
Пријевремени порођај са 
посљедицама по 
новорођенче 
Haemorrhagiae intrakraniales 
neonati traumatica, per 
partum 
Унутарлобањска крварења 
новорођенчета у току 
порођаја 
 
Haemorrhagia intrakraniales 
fetus et neonati non 
traumatica 
Унутарлобањско крварења 
плода и новорођенчета 
неузроковано повредом 
 
Asplyxia neonatalis 
Гушење новорођенчета 
узроковано недостатком 
кисеоника 
 
Laesiones traumaticae 
systematis nervosi peripherici 
neonati, per partum 
Повреде периферног 
нервног система новоро-
ђенчета у току порођаја 

доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

R29 Неуролошки ризична симп-
томатологија  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

I 60 
I 61 
I 63 
G 81 
G 82 
G 83 

Status post insultus cerebro-
vascularis 
Стања послије церебро ва-
скуларног инсулта 
(хеморагичног или исхе-
мичног) са заосталим неу-
ролошким дефицитом типа 
плегије или тешке парезе; 
верификовано CT-ом  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа са током лијечења, 
са исцрпним неуролошким нала-
зом и моторним функционалним 
статусом; верификовано CT-омза 
прву рехабилитацију, извјештај 
специјалисте неуролога или 
специјалисте физикалне медицине 
и рехабилитације  са  исцрпним 
неуролошким налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

R40.2 Coma cerebri vigile доктор специјалиста неурохирург 
или неуролог отпусна листа 

2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА 

I67.1 
Након операције на крвним 
судовима мозга са 
неуролошким дефицитом 

доктор специјалиста кардиолог, 
кардиохирург, васкуларни хирург, 
неуролог, неурохирург и доктор 
специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације  

отпусна листа 
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I70 Атеросклероза  

доктор специјалиста, интерниста,  
кардиолог, кардиохирург, васкулар-
ни хирург, неуролог, неурохирург и 
доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

I73.1 Mb. Burger  
Биргерова болест  

доктор специјалиста интерниста, реу-
матолог,  кардиолог, кардиохирург, 
васкуларни хирург, неуролог, неуро-
хирург и доктор специјалиста физи-
калне медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

I80 Phlebitis et thrombophlebitis  

доктор специјалиста интерниста,  
кардиолог, кардиохирург, васкулар-
ни хирург, неуролог, неурохирург и  
доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

I83 Varices venarum extremitas  
inferioris  

доктор специјалиста интерниста, кар-
диолог, кардиохирург, васкуларни 
хирург, дерматолог, и доктор специ-
јалиста физикалне медицине и 
рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације  

I97.2 Lymphoedema post 
mastеtectomiam  

доктор специјалиста интерниста, 
онколог, торакални хирург, васкулар-
ни хирург, и доктор специјалиста фи-
зикалне медицине и рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

Q20 
Q21 
Q22 
Q23 
Q24 
Q25 
Q26 
Z95.1 
Z95.2 
Z95.3 
Z95.4 
Z95.5 

Стања након оперативних 
захвата 
(By-pass, уградње умјетних 
валвула, операције на срча-
ним залисцима и септуми-
ма), и друге методе рева-
скуларизације миокарда 
(PTCA, STENT, теже обли-
ке срчаног инфаркта и 
неуролошке пацијенте који 
захтијевају кардиолошки 
надзор)  

доктор специјалиста кардиолог, кар-
диохирург, васкуларни хирург, неу-
ролог, неурохирург и доктор 
специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације  

отпусна листа 

Q82 
 Lymphoedema hereditarium  

доктор специјалиста интерниста, он-
колог, торакални хирург, васкуларни 
хирург, и доктор специјалиста 
физикалне медицине и 
рехабилитације  

отпусна листа за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте са  
исцрпним налазом и 
функционалним статусом за 
сљедеће рехабилитације 

3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА 

M05.8 
Arhtritis rheumatoides 
Реуматоидни артритис 
I, II и  III стадијум 

доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

отпусна листа  или специјалистич-
ки налаз са исцрпним налазом и 
функционалним статусом  (лабора-
торија, РТГ, имуносерологија) 

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

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације из ЦБР-а 

отпусна листа  са исцрпним нала-
зом и функционалним статусом  
(лабораторија, РТГ, имуносероло-
гија) 

M08 

Arhtritis puerilis 
Идиопатски јувентилни 
артритис  
I, II и  III стадијум  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације из ЦБР-а 

отпусна листа  за прву рехабилита-
цију, извјештај специјалисте ин-
тернисте-реуматолога или специја-
листе физикалне медицине и реха-
билитације са  исцрпним налазом 
и функционални статус за сљедеће 
релабилитације  (лабораторија, 
РТГ, имуносерологија) 

4. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА 

 
M40 

Hyperkyphosis 
Хиперкифоза  

доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

M41 

Scoliosis et kyphoscoliosis 
Јувентилни деформитет 
кичменог стуба (сколиоза, 
кифоза кад степен кривине 
прелази 20 степени; 
уколико степен прогресије 
у односу на иницијално 
стање унутар 6 мјесеци 
прелази 5 степени) 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте 
ортопеда или физијатра или педи-
јатра са исцрпним 
налазом и Rtg снимцима 

 
M42 

Остеохондорза спинална -  
Mb Scheuermann  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 
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M91 Остеохондороза кука    доктор специјалиста физикалне ме-

дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

Q65.0 
Q65.1 

Luxatio coxae congenita 
Луксибилни кук послије 
лијечења гипсаном 
имобилизацијом 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

Q66 

Deformationes pedis congeni-
tae 
Урођени деформитети 
стопала 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом 

Q67 Деформитет грудног коша и 
кичме  

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

Q67.6 Деформитет  грудног коша  доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

Q67.7 Деформитет  кичме  доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

 
извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

Q68 Урођене деформације ко-
штано-мишићног система   

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

Q71 Урођена скраћеност руке  доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg снимцима 

Q72 Урођена скраћеност ноге доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

извјештај специјалисте ортопеда 
или физијатра или педијатра са 
исцрпним налазом и Rtg  
снимцима 

M45 Spondylitis ankylopoetica 
Morbus Bechterew 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа или налаз специја-
листе реуматолога или специјали-
сте физикалне медицине и рехаби-
литације са исцрпним налазом и 
функционалним статусом (лабора-
торија, РТГ, имуносерологија) 

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

Prolapsus disci intervertebra-
lis 
Пролапс међупршљенског 
дискуса 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа или налаз специја-
листе реуматолога или специјали-
сте физикалне медицине и рехаби-
литације са исцрпним налазом и 
функционалним статусом 

Z89.1 
Z89.2 
Z89.3 
Z89.4 
Z89.5 
Z89.6 
Z89.7 
Z89.8 

Стечени губитак удова (ам-
путације) 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

Z96.6 Након уградње вјештачког 
зглоба 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S06.2 
S06.3 
S06.4 
S06.5 
S06.6 
S06.7 
S06.8 

Contusio cerebri seu haemo-
rrhagia 
Epiduralis, subduralis et intra-
cerebralis 
Стања послије повреде 
мозга-контузије мозга или 
крварења (епидурално, 
субдурално и 
интрацеребрално) са 
неуролошким дефицитом 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа, историја 
болести са исцрпним 
неуролошким налазом, 
моторни функционални статус 

 S12 
S22.0 
S22.1 
S32.0 
S32.7 
S32.4 

Fractura vertebrae cervicalis, 
thoracalis, lumbalis et pelvis 
Прелом вратног, грудног 
или лумбарног пршљена и 
карлице с неуролошким 
дефицитом 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа, историја болести са 
исцрпним неуролошким налазом, 
моторни функционални статус 

S42.2 

Fractura humeri extremitatis 
proximalis 
Прелом горњег краја 
хумеруса 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 
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S42.4 

Fractura humeni extremitatis 
distalis 
Прелом доњег краја 
хумеруса 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S43.4 

Status post operatio muskuli 
rotatoris articulatio humero-
scapularis 
Стање након оперативног 
поступка раменог зглоба 
(ротаторна капа) 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S52.0 
Fractura ulnae extremitatis 
proximalis 
Прелом лакта 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S72 Fractura femoris 
Прелом фемура 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S82.1 
S82.3 
S82.7 
S82.8 

Прелом поткољенице 
Fractura cruris 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S83.2 
S83.4 
S83.5 

Status post operatio menisci 
et ligamenti genus 
Стање након оперативног 
поступка: - кољеног зглоба 
(менискус, лигамент) 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

S14 
S24 
S34 
S44 
S54 
S64 
S74 
S84 
S94 

Повреде периферних жива-
ца са посљедичним неуро-
лошким дефицитом 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  отпусна листа 

T09.3 

Laesio traumatica medullae 
spinalis 
Повреде кичмене мождине 
са неуролошким дефицитом 

доктор специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације  

отпусна листа или налаз специја-
листе неуролога или специјалисте 
физикалне медицине и рехабили-
тације са исцрпним налазом и 
функционалним  статусом 

5. ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДЕ КОЖЕ 

T30.3 

Combustio corporis gradus 
tertii 
Екстрензивне опекотине   
III степен било које 
локације за површине веће 
од 30 степени 

доктор специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације  отпусна листа 

L 40 
L 41 

Тежи облици 
генерализоване псоријазе 

доктор специјалиста 
дерматовенеролог 

отпусна листа, детаљан клинички 
налаз 

 
 На осно ву чла на 20. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), чла на 8. став 3. и
чла на 20. За ко на о здрав стве ној за шти ти (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09) и на осно ву чла на
17. Ста ту та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04,
19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управ ни од бор Фон да здрав -
стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, на XXXVII сјед ни -
ци, одр жа ној 10. јуна 2010. го ди не,  д о  н и о  ј е

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на чи ну оства ри ва ња здрав стве не за -

шти те (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 54/07,
63/08, 95/08, 42/09 и 38/10), у чла ну 10. по сли је ста ва 1. до -
да ју се но ви ст. 2. и 3. ко ји гла се:

“(2) Услу ге кон сул та тив но-спе ци ја ли стич ке здрав стве -
не за шти те (КСЗ) оси гу ра но ли це Фон да оства ру је код
здрав стве не уста но ве са ко јом Фонд има за кљу чен уго вор
о пру жа њу на ве де них услу га на осно ву упут ни це ко ју
изда је иза бра ни док тор по ро дич не ме ди ци не.

(3) Од ре ђе не услу ге КСЗ-е оси гу ра но ли це Фон да оства -
ру је у скла ду са Про јек том по бољ ша ња до ступ но сти КСЗ-е
на осно ву упут ни це иза бра ног док то ра по ро дич не ме ди ци -
не пре ма уго во ри ма ко је је Фонд за кљу чио са од ре ђе ним
здрав стве ним уста но ва ма за пру жа ње услу га КСЗ-е.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 4.

Члан 2.
У чла ну 14. по сли је ста ва 2., до да ју се но ви ст. 3, 4, 5.

и 6. ко ји гла се:
“(3) При је длог за упу ћи ва ње на маг нет ну ре зо нан цу

(MR) и ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју (КT) да је док тор
спе ци ја ли ста од ре ђе не гра не ме ди ци не ко ји је овла шћен од
стра не Фон да до дје лом од го ва ра ју ће ши фре да мо же
предла га ти упу ћи ва ње оси гу ра них ли ца Фон да на МР и КT
на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

(4) Упу ћи ва ње на ди јаг но стич ке про це ду ре из ста ва 3.
овог чла на вр ши се на осно ву упут ни це ко ју из да је иза бра -
ни док тор по ро дич не ме ди ци не (упут ни ца за ам бу лант ни
MR и КT пре глед), ко ја се из да је на обра сцу ко ји се на ла зи
у при ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(5) Иза бра ни док тор по ро дич не ме ди ци не по пу ња ва
дио упут ни це из ста ва 4. овог чла на и исту пу тем те ле фак -
са или елек трон ским пу тем до ста вља Фон ду, гдје се по пу -
ња ва оста ли дио упут ни це (на зив здрав стве не уста но ве у




