
2. Име но ва ње се вр ши на пе ри од од че ти ри го ди не.

3. 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: 04/1-012-2-1337/10 Предсједник
1. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

На основу чл. 4. и 20. Закона о здравственом оси гу ра -
њу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08 и 1/09) и члана 30. Статута
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08,
64/09 и 105/09), директор Фонда здравственог осигурања
Републике Српске, Бања Лука,  д о н и о  ј е

У П У Т С Т В О

О ПРИМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРОДУЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ 
УСТАНОВАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

1. Правилником о условима и начину оства ри ва ња пра-
ва на продужену медицинску рехабилитацију у специјали-
зованим установама за ре ха би ли та ци ју (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 63/10; у даљем тексту: Пра-
вилник) утврђене су индикације и поступак упућивања на
продужену медицинску рехабилитацију у специјализова-
ним установама за рехабилитацију у Републици Српској (у
даљем тексту: продужена медицинска рехабилитација),
обољелих и повријеђених осигураних лица Фонда здрав-
ственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту:
Фонд и осигурано лице Фонда) на терет сред ста ва обаве-
зног здравственог осигурања.

2. 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 Пра вил ни -
ком, за сље де ћа ин ди ка ци о на под руч ја:

а) не у ро ло шка обо ље ња,

б) обо ље ња ср ца и крв них су до ва,

в) ре у мат ска обо ље ња,

г) по вре де и обо ље ња ло ко мо тор ног си сте ма и

д) обо ље ња и по вре де ко же.

3. У окви ру ин ди ка ци о ног под руч ја из тач ке 2. про ду -
же на ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја се спро во 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 спре ча ва ња на стан ка ком пли ка ци ја основ не бо ле сти.

4. Ин ди ка ци је бо ле сти и по вре да у окви ру ин ди ка ци о -
ног под руч ја из тач ке 2. 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 тек сту: Ли ста), ко ја
се на ла зи у при ло гу Пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни
дио.

5. При је длог за упу ћи ва ње оси гу ра ног ли ца Фон да 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 стационaрног 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.

6. 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 јем је од стра не Фон да до ди је ље но
овлашће ње (ши фра), 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 ва ра иза бра ни док тор по ро дич не ме ди ци не.

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 утвр ђе ним чла ном 5.
став 1. Пра вил 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 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 ове здрав стве не уста но ве вр ши
се у окви ру про пи са них ин ди ка ци о них под руч ја незави сно
од бо ле сти и ста ња ко је су утвр ђе не Ли стом;

б) ХУТП “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. Пра вил 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
изда 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.

8. г) Јав ну уста но ву Ба ња Дво ро ви, Дво ро ви - Би је љи -
на, вр ши се пре ма утвр ђе ним ин ди ка ци ја ма из Ли сте, а
при је длог да је док тор од го ва ра ју ће спе ци јал но сти, ко јем је
од стра не Фон да до ди је ље но овлашће ње (ши фра), ко ји
лије 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 ва ра иза бра ни док тор
по ро дич не ме ди ци не.

9. д) Ре ха би ли та ци о ни цен тар “Ви ли на Влас”, Ви ше -
град, вр ши се пре ма утвр ђе ним ин ди ка ци ја ма из Ли сте, а
при је длог да је док тор од го ва ра ју ће спе ци јал но сти, ко јем је
од стра не Фон да до ди је ље но овлашће ње (ши фра), ко ји
лије 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 ва ра иза бра ни док тор
по ро дич не ме ди ци не.

10. 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. Пра вил ни ка.

11. 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.

12. Спе ци ја ли зо ва на здрав стве 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.

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

14. Ово упут ство сту па на сна гу да ном до но ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

15. Сту па њем на сна гу овог упут ства пре ста је да ва жи
Упут ство 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, број: 01/015-3694/09, од 2.
јуна 2009. го ди не.

Број: 01/015-3866/10
9. јула 2010. го ди не Ди рек тор,
Бања Лука Го ран Кљај чин, с.р.
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