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Ши-
фра 
према 
MKB-

10

Дијагноза болести, стања и 
повреда

Медицинску рехабили-
тацију предлаже (осим 
за случајеве директног 
премјештаја осигураног 
лица на продужену меди-
цинску рехабилитацију)

Медицинска докумен-
тација

Рокови за коришћење 
медицинске рехаби-

литације
Трајање

Z94.2 Стање након трансплантације 
плућа

доктор специјалиста педија-
тар, интерниста, пулмолог, 
доктор медицине одговарају-
ће медицинске гране

*отпусна листа за прву 
рехабилитацију

*извјештај специјалисте са 
исцрпним налазом и функ-
ционалним статусом за 
сљедећу рехабилитацију

Прва рехабилитација 
након оперативног 
захвата
Сљедећа рехабили-
тација сваке године 
у случају прогресије 
болести

до 21 дан

Прилог број 2.
ПРИЈЕДЛОГ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОДУЖЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Презиме и име осигураног лица: ___________________________________________________________________________________;
ЈМБГ: _________________________________________; ЈИБ обвезника доприноса: ________________________________________;
Адреса стана - општина: __________________________________________________________________________________________;
Број телефона осигураног лица: ____________________________________________________________________________________;

Дијагноза и шифра болести: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
Центар у којем се предлаже спровођење продужене медицинске рехабилитације:
________________________________________________________________________________________________________________;
Приједлог дужине трајања продужене медицинске рехабилитације:
________________________________________________________________________________________________________________;
Потребна пратња другог лица (заокружити):                    ДА                    НЕ
Образложење приједлога за спровођење продужене медицинске рехабилитације:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
Медицинска документација: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

Продужену медицинску рехабилитацију предлаже:

1. Доктор специјалиста
________________________________     М.П.
или
 2. Здравствена установа која спроводи рехабилитацију
(*у случају продужавања одобрене медицинске рехабилитације)
Др ____________________________________    М.П.

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, на XIV редовној сједници, одржаној 14.2.2018. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, ОБИМУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Члан 1.
У Правилнику о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17 и 115/17) у поглављу II - 3.5. Болничко лијечење у члану 
37. додаје се став 2, који гласи:

“(2) Право на болничко лијeчење у дневној болници у случају када се осигураном лицу пружају услуге хемио и радио-
терапије, а мјесто пребивалишта осигураног лица је од здравствене установе удаљено више од 50 km, обухвата и право на 
смјештај и исхрану у установи са којом Фонд закључи уговор.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-1031-9/18 Предсједник 
14. фебруара 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
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