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Прилог 1.

Критеријуми дијагностичког поступка и оцјене привремене неспособности за рад

Редни број Шифра
Дијагностички минимум

Препоручена дужина привремене неспособности за рад
1 А00-А09 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-

ће специјалности
А01 до 120 дана, А01.4 до 90 дана, А02 до 28 дана, А03 до 45 дана, А05 до 14 дана, А05.1 
до 45 дана, А05.8 и А05.9 до 14 дана, А06, А06.1 и А06.2 до 21 дан, А08 до 14 дана

2 А15-А19 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 180 дана

3 А20-А38 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

4 А39-А42 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
Дo 60 дана

5 A80-А82 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

6 А84 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

7 В15-В19 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
B15, B16 и B17 до 60 дана, В18 до 28 дана

8 В20-В24 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана (до шест мјесеци након хоспитализације ако је била индикована)

9 В34.2 Корона вирусна инфекција, неспецифична
Преглед др медицине или специјалисте породичне медицине или других одговарајућих 
специјалности, стандардна лабораторијска и/или RTG дијагностика
Лакши облик: кућно лијечење док траје изолација, а најдуже до 28 дана
Тежи облик: који захтијева болничко лијечење, лабораторијски потврђена дијагноза Sars 
Co2, са лабораторијском и радиолошки потврђеном пнеумонијом и/или другим компли-
кацијама које захтијевају хоспитализацију
Тежи облик: привремена неспособност за рад за вријеме болничког лијечења и док траје 
опоравак, а најдуже до 90 дана

10 C00-C97 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
Док се не упути надлежној установи за пензијско и инвалидско осигурање ради оцјене 
радне способности

11 D00-D10 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

12 D10-D48 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности, ПХ верификација
До 60 дана

13 D50-D65 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

14 D65-D69 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

15 E00-E07 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности (ендокринолога)
До 45 дана

16 E10-E14 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 45 дана, односно према захтјевима радног мјеста

17 E23.2 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

18 F00-F006 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 180 дана

19 F10-F19 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана
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20 F20-F29 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности (психијатра)
До 120 дана

21 F30-F39 (изузетак F30.2-F33.3) Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

22 F30.2-F33.3 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

23 F40-F48 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

24 G00-G07 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

25 G20-G37 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

27 G40-G47 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности ако захтијева хоспитализацију
До 28 дана

28 G50-G70 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

29 G80-G83 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 180 дана

30 H05 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

31 H10-H13 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 14 дана

32 H15-H22
H25-H28
H40-H42
H60-H95

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

33 H33, H43, H44, H47 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

34 I01-I09 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

35 I10-I15 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

36 I20 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

37 I21-I30 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

38 I30-I34 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

39 I35-I42 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

40 I44-I49 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

41 I60 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

42 I61.2-I.71 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана
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43 I72-I73 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

44 I74-I80 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

45 I81, I82, I83, I83.1 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

46 J00-J06 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 14 дана

47 J10-J18,
J20-J22

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 14 дана

48 J40-J47 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

49 J85-J86
J90-J94

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

50 J93 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

51 K00-K14 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 7 дана

52 K20-K31 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

53 K35, K38
K40-K46
K56, K75

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 45 дана

54 K85 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

55 K50-K52
K70-K77

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

56 K80-K87
(изузев K85)

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 45 дана

57 L00 -L99
(изузев L05, L97)

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

58 L05 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 45 дана

59 L97 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

60 M05-M14 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

61 M15-M19 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 21 дан

61 M20-M25 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

62 M3O-M31
M32-M33

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

63 M40-M49 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 45 дана
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64 M50-M54 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

65 M60-M79 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 14 дана

66 M80-M90 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

67 N00-N17 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

68 N18 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана

69 N20-N29
N30-N39
N40-N51
N60-N64
N70-N77
N80-N98

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

70 O00-O08
O10-O16

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

71 O20-O29 Клинички преглед,  стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана, односно према захтјевима радног мјеста

72 R00-R99 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 14 дана

73 S00-S01 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 14 дана

74 S02.0 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

75 S06.0 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

76 S06.2-S06.9 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 180 дана

77 S12 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана

78 S13 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

79 S22 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

80 S32 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана

81 S34-S37 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

82 S42-S46 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

83 S48, S58, S68, S78, S88, S98, 
T05

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана

84 S52, S62, S72, S82, S92, T02 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 120 дана
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85 S53-S56
S63-S66
S73-S76
S83-S86
S93-S98
T03

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

86 T20-T26 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

87 T86 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 45 дана

88 Z22 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

89 Z52 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

90 Z94 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 60 дана

91 Z95 Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 28 дана

92 Z95.1
Z95.2
Z96.6

Клинички преглед, стандардна и циљана дијагностика, преглед специјалисте одговарају-
ће специјалности
До 90 дана

Прилог број 2.
ЗУ _____________________________        __________________
у _______________________________
Амбуланта ______________________        __________________
Овлашћени доктор породичне медицине        __________________

Број: _____________
Дана: __________________

УПУ ТНИЦА

за оцјену привремене неспособности за рад преко 30 дана на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске
За _______________________________________________________ из _____________________  ___________________________________
                                               (име и презиме)                                                           (мјесто)                               (шифра општине)
ЈМБГ _________________________________________________ .  Број здравственог картона ______________________________________
запосленог у _________________________________________________________________ из ______________________________________
                                                (предузеће – установа - сам. обављање дјелат.)                                                            (мјесто)
ЈИБ _________________________________, на пословима (занимање) _________________________________________________________
стручна спрема _______________________________________________________________________________________________________
                                                     (НК-1, ПК-2, КВ-3, ССС-4, ВКВ-5, ВШС-6, ВСС-7, ВСС-8)
Укупан радни стаж _____ година. Радни стаж на садашњим пословима ____ година.

Први дан привремене неспособности за рад: ______________________ године.

Првостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад дала је сагласност на привремену неспособност за рад до 
_____________________________ године.

Био на оцјени ИК, НЕ/ДА (колико пута ___ ) и када ____________________ године.

Добио оцјену радне способности, НЕ/ДА. Оцјена: способан ___ , промјена радног мјеста ____ , неспособан _____, лијечење није завр-
шено _____ .

Уложио жалбу на оцјену радне способности НЕ/ДА, дана _______________ године.

Предлаже се продужење привремене неспособности за рад до ______________ ради:

Dg._______________________________________________________ шифра бол. ______
__________________________________________________________ шифра бол. ______
__________________________________________________________ шифра бол. ______
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Образложење:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

М.П.
Образац попунити читко           Овлашћени доктор 
  и штампаним словима          породичне медицине

Прилог број 3.
ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАЈАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

I - ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ          II ПОДАЦИ О УПЛАТИОЦУ ДОПРИНОСА
1.  Назив и шифра здравствене 
установе

3. Назив уплатиоца 
доприноса

2.  Шифра  доктора  4. ЈИБ уплатиоца допри-
носа

III - ПОДАЦИ О ЛИЦУ ПРИВРЕМЕНО НЕСПОСОБНОМ ЗА РАД    13. ПОДАЦИ О УЗРОКУ ПРИВРЕМЕНЕ 
               НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

5. Презиме и име 1.0. Болест 1.1. Повреда ван 
рада

1.2. Медицинско 
испитивање

6. ЈМБ осигураника

7. Датум рођења Дан __ мјесец __ година __ 1.3. Њега обољелог члана 
уже породице - дијете до 
15 година живота

1.4. Њега обоље-
лог члана  уже 
породице - дије-
те до 18 година 
живота

1.5. Њега обољелог  
члана уже породи-
це преко 15 година 
живота

8. Адреса стана, мјесто, улица 
и број
9. Број картона 10. Пол

М                    Ж
1.6. Професионална 
болест

1.7. Повреда на 
раду

1.8. Обавезна мјера 
изолације као клицо-
ноше

IV - ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
11. Први дан привремене неспособности 1.9. Изолација због поја-

ве заразне болести
2.0. Добровољно 
давање органа 
или ткива

2.1. Трудноћа и по-
рођај

12. Посљедњи дан привремене неспособности
14. Да ли је болест или повреду                    ДА             НЕ
      проузроковало треће лице

За потпуну неспособност од …………до ………… 20.....

За скраћено радно вријеме од …......…до ………….20.....

У болници  од ………………………... до………….20.....

Упућен на љекарску комисију               ДА                  НЕ

15.  Да ли је рецидив                                      ДА             НЕ

16. Шифра спољњег узрока повреде
Д И Ј А Г НО З А  (ШИФРА )

П о ч е т н а Ко н а ч н а

17. Коначна дијагноза на латинском језику

Мјесто ________________                                                                  М.П.                                                                           Потпис доктора

Датум ___________20 ___ год.                                                                                                                                             ..................................

Напомена:
Извјештај о трајању привремене неспособности за рад попуњава се у три примјерка од којих један примјерак (оригинал) овлашћени 
доктор породичне медицине даје осигуранику Фонда ради остваривања права на накнаду плате, а друга два примјерка (копије) задржа-
ва.
Извјештај се попуњава по завршетку привремене неспособности за рад, односно по истеку сваког мјесеца - ако привремена неспособ-
ност траје дуже времена, и издаје се до 5. у мјесецу за претходни мјесец.
Накнаду нето плате за вријеме привремене неспособности за рад осигуранику Фонда због болести, повреде ван рада, медицинског 
испитивања, његе обољелог члана уже породице, спровођења прописане мјере обавезне изолације као клицоноше или појаве заразне 
болести у његовој околини, добровољног давања органа или ткива и трудноће за првих 30 дана привремене неспособности за рад обе-
збјеђује послодавац из својих средстава, а по истеку 30 дана, најдуже до 12 мјесеци непрекидног трајања привремене неспособности 
за рад накнаду нето плате обезбјеђује Фонд.
Накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад осигураника Фонда због професионалне болести или повреде на раду 
обезбјеђује послодавац из својих средстава, и то од првог дана привремене неспособности за рад и за све вријеме њеног трајања.
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Прилог 4а.

ПРВОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Комисија 
(навести број и сједиште)

Број здравственог картона: Број и датум оцјене:

Име и презиме осигураног лица ЈМБГ Адреса пребивалишта 
и контакт телефон

Назив и сједиште послодавца Назив радног мјеста Укупан стаж и стаж на садашњим 
пословима

Шифра болести и дијагноза Повреда на раду 
(ДА-НЕ) 

Први дан привремене неспособно-
сти за рад

Подаци о ранијим оцјенама првостепене комисије:

(да ли је првостепена комисија утврдила постојање привремене неспособности за рад и до када)
Подаци о медицинском вјештачењу из пензијско-инвалидског осигурања:

(да ли је предат захтјев за остваривање права из пензијско-инвалидског осигурања и када, да ли је уложио жалбу и када, да ли је раније 
вршено медицинско вјештачење, када и која је била оцјена)

На основу прегледа осигураног лица, увида у медицинску документацију, а у складу са Критеријумима дијагностичког поступка и оцјене 
привремене неспособности за рад, даје се

НАЛАЗ, ОЦЈЕНА И МИШЉЕЊЕ

(заокружити одговарајуће)
1) осигураник је способан за рад са даном ________________________________________________;

2) продужава се привремена неспособност за рад до ________________________________________;

Предлаже се овлашћеном доктору породичне медицине ...................................................

....................................................................................................................................................

Напомена:
Ако осигураник Фонда није задовољан налазом, оцјеном и мишљењем првостепене комисије за оцјену привремене неспособност за рад 
преко 30 дана има право да у року од три (3) дана затражи издавање рјешења у надлежној организационој јединици Фонда, против којег 
може уложити жалбу директору Фонда у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
                   Чланови комисије:

                                                        М.П.                             1. _______________ шифра ____________
         2. _______________ шифра ____________
Налаз, оцјена и мишљење достављају се осигуранику, 
овлашћеном доктору породичне медицине и Фонду                                       3. _______________ шифра ____________ 

Образац 4б.

ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Број здравственог картона: Број и датум оцјене:

Име и презиме осигураног лица ЈМБГ Адреса пребивалишта 
и контакт телефон

Назив и сједиште послодавца Назив радног мјеста Укупан стаж и стаж на садашњим по-
словима
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Шифра болести и дијагноза Повреда на раду 
(ДА-НЕ) 

Први дан привремене неспособности 
за рад

Разматрајући жалбу осигураника, а на основу увида у медицинску документацију, у складу са Критеријумима дијагностичког поступка и 
оцјене привремене неспособности за рад, даје се

НАЛАЗ, ОЦЈЕНА И МИШЉЕЊЕ

(заокружити одговарајуће)
1) Потврђује се налаз, оцјена и мишљење Првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад, број: …………………….. 
од ……………………………….;

2) Мијења се налаз, оцјена и мишљење Првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад, број: ……………….…….. 
од ………………………………., и гласи: …………………………………………………………………………………....................................
......................................................................................................................................................................................................................................

                            Чланови комисије:
                                                        М.П.                                        1. _____________________
                    2. _____________________
                    3. _____________________
                    4. _____________________
                    5. _____________________

Налаз, оцјена и мишљење се достављају осигуранику, овлашћеном доктору породичне медицине и Фонду.

Образац 4в.
ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Број здравственог картона: Број и датум оцјене:

Име и презиме осигураног лица ЈМБГ Адреса пребивалишта 
и контакт телефон

Назив и сједиште послодавца 

Шифра болести и дијагноза за члана уже породице 
(дјетета до навршених 18 година живота) 

Разматрајући жалбу на рјешење надлежне организационе јединице Фонда здравственог осигурања Републике Српске, којим је одбијен 
захтјев за одобравање привремене неспособности за рад због његе члана уже породице (дјетета до навршених 18 година живота) до чети-
ри мјесеца у току календарске године, а на основу увида у медицинску документацију, даје се

НАЛАЗ, ОЦЈЕНА И МИШЉЕЊЕ

(заокружити одговарајуће)

1) Оправдан је захтјев осигураника за одобравање привремене неспособности за рад због његе члана уже породице (дјетета до навр-
шених 18 година живота) до четири мјесеца у току календарске године;

2) Није оправдан захтјев осигураника за одобравање привремене неспособности за рад због његе члана уже породице (дјетета до навр-
шених 18 година живота) до четири мјесеца у току календарске године;

Образложење:
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

                            Чланови комисије:
                                                        М.П.                                          1. _____________________
                     2. _____________________
                     3. _____________________
                     4. _____________________
                     5. _____________________

Налаз, оцјена и мишљење се достављају осигуранику, овлашћеном доктору породичне медицине и Фонду.
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Прилог број 5.

И З В Ј ЕШТА Ј
О СТОПИ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

___________________________________________________
ЗА ____________ МЈЕСЕЦ 20__. ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ПРИВРЕМЕНОЈ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Шифра узрока 
привремене 

неспособности 
за рад

Узрок привремене неспособности за рад
Укупан број случајева при-
времене неспособности за 

рад према узроку

Укупан број дана 
привремене неспо-
собности за рад пре-

ма узроку
СТОПА 1

Болест
Повреда ван рада
Медицинско испитивање
Њега обољелог члана уже породице
Професионална болест
Повреда на раду
Изолација или клицоноша
Добровољно давање органа или ткива
Трудноћа и порођај

ПОДАЦИ О ПРИВРЕМЕНОЈ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД НА ТЕРЕТ ФОНДА
Шифра узрока 
привремене 

неспособности 
за рад

Узрок привремене неспособности за рад
Укупан број случајева при-
времене неспособности за 

рад према узроку

Укупан број дана 
привремене неспо-
собности за рад пре-

ма узроку
СТОПА 2

Болест
Повреда ван рада
Медицинско испитивање
Њега обољелог члана уже породице
Професионална болест 
Повреда на раду
Изолација или клицоноша
Добровољно давање органа или ткива
Трудноћа и порођај

Уговорени број осигураних лица Број приговора осигураника на оцјену овла-
шћеног доктора породичне медицине

Број осигураника радника Број сагласности првостепене комисије по 
приговору осигураника

Укупна стопа боловања Број сагласности другостепене комисије по 
жалби осигураника

Број осигураника привремено неспособних 
за рад дуже од  шест (6) мјесеци

Број издатих упутница за специјалистичко 
конзилијарну здравствену заштиту

Број осигураника упућених на ИК Број издатих упутница за болничко лијечење

Датум: _________________________________
Директор здравствене установе

____________________________

Прилог број 6.

Образац ПНЗР - 1 Извјештај о раду Првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад

Филијала ___________________ Број сједница у недјељи
Сједиште комисије ____________ Просјечан број предмета по сједници

Мјесец __________ 20__ године

Шифра 
дијаг-
нозе по 
МКБ10
од - до

Назив по МКБ10

Узроци привремене неспособности за рад

Уку-
пан 
број

Број 
ос-
посо-
бље-
них

Број 
нових 
слу-
чајева

Број 
проду-
жења

Број 
прије-
длога 
за 

упући-
вање на 
ИК

Број 
проду-
жења 
због 
упући-
вања на 
ИК

Бо-
лест

По-
вреда 
ван 
рада

Меди-
цинско 
испи-
тивање

Њега 
обоље-
лог 
члана 
уже по-
родице

Про-
фесио-
нална 
болест

По-
вреда 
на 
раду

Изо-
лација 
или 
кли-
цоно-
ша

Добро-
вољно 
давање 
органа 
или 
ткива

Труд-
ноћа и 
порођај

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
А00-Б99 Заразне и паразитарне 

болести
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Ц00-Д48 Тумори
Д50-Д89 Болести крви и крвотвор-

них органа и поремећаја 
имунитета

Е00-Е90 Болести жлијезда са 
унутрашњим лучењем, 
исхране и метаболизма

Ф00-Ф99 Душевни поремећаји и 
поремећаји понашања

Г00-Г99 Болести нервног система
Х00-Х59 Болести ока и припоја-

ка ока
Х60-Х95 Болести ува и болести 

мастоидног наставка
И00-И99 Болести система кр-

вотока
Ј00-Ј99 Болести система за 

дисање
К00-К93 Болести система за 

варење
Л00-Л99 Болести коже и болести 

поткожног ткива
М00-М99 Болести мишићно-ко-

штаног система и вези-
вног ткива

Н00-Н99 Болести мокраћно-пол-
ног система

О00-О99 Трудноћа, рађање и 
бабине

С00-Т98 Повреде, тровања и 
посљедице дјеловања 
спољних фактора

Остале 
шифре

УКУПНО

Датум: _____________                                                                                                                      Предсједник
Првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад

Прилог број 6.

Образац ПНЗР - 2
Збирни извјештај о раду првостепених комисија за оцјену привремене неспособности за рад

Мјесец __________ 20__ године
Просјечан број предмета по сједници

Шифра 
дијаг-
нозе по 
МКБ10
од - до

Назив по МКБ10

Узроци привремене неспособности за рад

Укупан 
број

Број 
оспосо-
бљених

Број 
нових 
случа-
јева

Број 
проду-
жења

Број 
прије-
длога 
за 

упући-
вање на 
ИК

Број 
проду-
жења 
због 
упући-
вања на 
ИК

Болест
Повре-
да ван 
рада

Меди-
цинско 
испи-
тивање

Њега 
обоље-
лог 
члана 
уже 
поро-
дице

Про-
фесио-
нална 
болест

Повре-
да на 
раду

Изо-
лација 
или 

клицо-
ноша

Добро-
вољно 
давање 
органа 
или 
ткива

Труд-
ноћа и 
порођај

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
А00-Б99 Заразне и парази-

тарне болести
Ц00-Д48 Тумори
Д50-Д89 Болести крви и 

крвотворних ор-
гана и поремећаја 
имунитета

Е00-Е90 Болести жлијезда 
са унутрашњим 
лучењем, исхране 
и метаболизма

Ф00-Ф99 Душевни поре-
мећаји и поре-
мећаји понашања

Г00-Г99 Болести нервног 
система

Х00-Х59 Болести ока и 
припојака ока
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Х60-Х95 Болести ува и 

болести мастоид-
ног наставка

И00-И99 Болести система 
крвотока

Ј00-Ј99 Болести система 
за дисање

К00-К93 Болести система 
за варење

Л00-Л99 Болести коже и 
болести потко-
жног ткива

М00-М99 Болести мишићно-
коштаног система 
и везивног ткива

Н00-Н99 Болести мокраћ-
но-полног система

О00-О99 Трудноћа, рађање 
и бабине

С00-Т98 Повреде, тровања 
и посљедице дје-
ловања спољних 
фактора

Остале 
шифре

УКУПНО

Датум: _____________                                                                                                                   Предсједник
Другостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад

Прилог број 6.

Образац ПНЗР - 3
Извјештај о раду Другостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад

Мјесец __________ 20__ године Број сједница у недјељи
Просјечан број предмета по сједници

Шифра 
дијаг-
нозе по 
МКБ10
од - до

Назив по МКБ10

Узроци привремене неспособности за рад

Уку-
пан 
број

Број 
ос-
посо-
бље-
них

Број 
нових 
слу-
чајева

Број 
проду-
жења

Број 
прије-
длога 
за 

упући-
вање на 
ИК

Број 
проду-
жења 
због 
упући-
вања на 
ИК

Бо-
лест

По-
вреда 
ван 
рада

Меди-
цин-
ско 
испи-
тива-
ње

Њега 
обоље-
лог 
члана 
уже по-
родице

Про-
фе-
сио-
нална 
болест

По-
вреда 
на 
раду

Изо-
лација 
или 

клицо-
ноша

Добро-
вољно 
давање 
органа 
или 
ткива

Труд-
ноћа и 
порођај

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
А00-Б99 Заразне и паразитарне болести
Ц00-Д48 Тумори
Д50-Д89 Болести крви и крвотворних 

органа и поремећаја иму-
нитета

Е00-Е90 Болести жлијезда са унутра-
шњим лучењем, исхране и 
метаболизма

Ф00-Ф99 Душевни поремећаји и поре-
мећаји понашања

Г00-Г99 Болести нервног система
Х00-Х59 Болести ока и припојака ока
Х60-Х95 Болести ува и болести масто-

идног наставка
И00-И99 Болести система крвотока
Ј00-Ј99 Болести система за дисање
К00-К93 Болести система за варење
Л00-Л99 Болести коже и болести потко-

жног ткива
М00-М99 Болести мишићно-коштаног 

система 
и везивног ткива

Н00-Н99 Болести мокраћно-полног 
система

О00-О99 Трудноћа, рађање и бабине
С00-Т98 Повреде, тровања и посљеди-

це дјеловања спољних фактора
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Остале 
шифре

УКУПНО

Датум: _____________ Предсједник
Другостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад

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, 110/16, 94/19 и 44/20) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/18, 3/20 и 82/21), Управни одбор Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске, на 58. редовној сједници, одржаној 18.2.2022. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Члан 1.
(1) У Правилнику о праву на медицинска средства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/12, 59/14, 94/14, 

100/14, 61/16, 7/17, 53/18, 112/18, 121/18, 21/19, 46/19, 87/19, 107/19, 10/20, 89/21 и 104/21) члан 44. мијења се и гласи:

“Члан 44.
Право на слушна медицинска средства обухвата право на слушни апарат и право на слушну оливу у правилу за једно 

уво”.
(2) У члану 45. став 3. брише се.
(3) У Прилогу број 1 - Листа медицинских средстава, тачка 3. Слушна медицинска средства, брише се медицинско 

средство, како слиједи:

 Редни 
бр.

Шифра 
мед. 

средства

Назив ме-
дицинског 
средства

Медицинско 
средство пре-

длаже

Надлежност за прописивање 
или одобравање мед. средства Меди-

цинско 
средство 
подлије-
же враћа-

њу

Могућа 
поправ-
ка мед. 
средства 
у току 
рока 

трајања

Рок траjaња 
медицинског 
средства / 
количина 

медицинског 
средства

Медицин-
ске инди-
кације и 
услови за 
оствари-
вање пра-
ва на ме-
дицинско 
средство

Израда – 
стандард 
материја-
ла меди-
цинског 
средства

Члан из 
правил-
ника

Изабрани 
доктор 

породичне 
медицине / 
педијатар

Доктор 
специја-
листа

Рјешење 
Фонда

4. 6030037

Процесор 
звука за 
кохлеарни 
имплант 
систем

Конзилијум 
специјалиста 
оторинола-
рингологије 
здравствене 
установе 
терцијарног 
нивоа

ДА ДА НЕ 84 мјесеца

Оси-
гурано 
лице са 
уграђе-
ним кох-
леарним 
имплан-
том

Готов 
про-
извод

Члан 
44.
Члан 
45.

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

Број: 02/002-816-5/22 В.д. предсједника
18. фебруара 2022. године Управног одбора,
Бања Лука  Др Саша Вученовић, с.р.

На основу члана 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, 110/16, 94/19 и 44/20) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/18, 3/20 и 82/21), Управни одбор Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске, на 58. редовној сједници, одржаној  18.2.2022. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника медицинских средстава Фонда здравственог осигурања (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 58/16, 61/16, 83/16, 84/16, 7/17, 112/18, 114/18, 1/19, 21/19, 46/19, 87/19 и 104/21) у Прилогу - Цјеновник 
медицинских средстава, који је објављен на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, у групи 6030 - Ортопед-
ска медицинска средства - трговачка роба, брише се медицинско средство са елементима, како слиједи:

6030 ОФТАЛМОЛОШКА; ОПТИЧКА; СЛУШНА И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ОМОГУЋА-
ВАЊЕ ГЛАСА Цијена у КМ

6030037 ТПЗКИС Процесор звука за кохлеарни имплант систем 17.784,00

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-816-6/22 В.д. предсједника
18. фебруара 2022. године Управног одбора,
Бања Лука  Др Саша Вученовић, с.р. 


