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Na temelju članka 19. stavak. 1. točka 2. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja 

Županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske br. 2/05) Upravno vijeće Zavoda 

zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 1.sjednici održanoj  25.08.2022. godine 

donijelo je: 

 

O D L U K U 

o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje liječenja medicinskom 

rehabilitacijom 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo osiguranih osoba na liječenje medicinskom 

rehabilitacijom, iznos sufinanciranja,  indikacije za medicinsku rehabilitaciju, dužina trajanja, 

postupak i uvjeti pod kojima osigurane osobe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije 

Posavske (u daljem tekstu Zavod) ostvaruju pravo na medicinsku rehabilitaciju. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na sufinanciranje liječenja medicinskom rehabilitacijom  odobrava se  na 

temelju medicinskih indikacija, otpusnog pisma sa bolničkog liječenja i na osnovu nalaza 

odgovarajućeg specijaliste. Odobrenje za liječenje medicinskom rehabilitacijom  izdaje 

Povjerenstvo Zavoda koje imenuje ravnatelj Zavoda. 

 

 

Članak 3. 

  

 Zavod sufinancira liječenje medicinskom rehabilitacijom u iznosu od 80% od cijene 

usluge po cjeniku zdravstvene ustanove u koju se osigurana osoba upućuje Odlukom 

povjerenstva. 

 

Članak 4. 

 

 

 Osigurane osobe Zavoda se mogu upućivati na medicinsku rehabilitaciju samo u 

slučajevima kada je takvo liječenje neophodno kao nastavak bolničkog liječenja na osnovu 

sljedećih medicinskih indikacija: 

 

- stanja nakon kirurških zahvata na srcu, 

- teža oštećenja perifernog i centralnog živčanog sustava, 

- teškim posttraumatskim stanjima, 
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- stanja nakon implementacije totalne endoproteze, 

- stanja teških moždanih i srčanih udara. 

 

  

Članak 5. 

 

Pravo na sufinanciranje medicinske rehabilitacije osigurana osoba može ostvariti samo 

jednom u toku kalendarske godine, a najviše do 21 dana.  

 

Članak 6. 

 

 Pravo na pratitelja za osiguranu osobu koja je upućena na stacionarnu medicinsku 

rehabilitaciju odobrava se osiguranoj osobi do navršenih 16 godina života, a može se odobriti 

i osiguranoj osobi koja je teže tjelesno ili mentalno ometana u razvoju, odnosno osobi koja 

nije u mogućnosti da obavlja svakodnevne životne aktivnosti, uključujući osobe sa 

oštećenjem sluha, vida i govora. 

 

 Pravo na pratitelja cijeni Povjerenstvo Zavoda, a po preporuci liječnika specijaliste. 

 

  Članak 7. 

 

Zahtjev za sufinanciranje medicinske rehabilitacije osigurana osoba podnosi 

Područnom uredu Zavoda prema mjestu prebivališta. 

 

Osigurana osoba, koja nije zadovoljna Odlukom Povjerenstva ima pravo zahtijevati 

izdavanje prvostupanjskog rješenja u roku od 8 dana od dana prijema Odluke. Protiv 

prvostupanjskog rješenja osigurana osoba može uložiti žalbu ravnatelju Zavoda u roku od 15 

dana od dana prijema rješenja. 

 

        Članak 8. 

 

Ravnatelj Zavoda će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti 

naputak o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje liječenja medicinskom 

rehabilitacijom. 

  

        Članak 9. 

 

   Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o sufinanciranju 

troškova liječenja u prirodnom lječilištu (Narodne novine Županije Posavske"  broj: 7/05). 
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       Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama 

Županije Posavske. 

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja  

Županije Posavske                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

Upravno vijeće                                                        Josip Marković 

 

Broj: 2.2.-05-1195-3/22. 

Datum,25.08.2022.godine 

 


