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Информације 
з а  о с и г у р а н и к е  

Фонд здравственог осигурања Републике Српске по-
једноставио је процедурe одобравања више 
здравствених услуга за које је раније требало 
рјешење Фонда, а сада се остварују на основу 
упутнице породичног доктора. Овим је 
поједностављен пут остваривања права, јер 
осигураници више не морају документацију 
предавати у пословницама Фонда и чекати да добију 
рјешење. То је још једна потврда да Фонд настоји, 
гдје год је то могуће, уклањати административне 
баријере у циљу ефикаснијег остваривања права у 
пракси. Ради се о здравственим услугама које се 
обављају у Републици Српској у здравственим 
установама са којима Фонд има закључен уговор. 
Осигураници Фонда су доле наведене здравствене 
услуге остваривали на основу рјешења Фонда, након 
чега је доктор породичне медицине издавао 
упутницу. Међутим, у складу са новим Законом о 
обавезном здравственом осигурању, поменуте 
здравствене услуге осигураници Фонда ће 
остваривати само на основу упутнице породичног 
доктора. Ријеч је о сљедећим услугама:  
  
 

ТЕСТИРАЊЕ РЕАКТИВНОСТИ ПАЦИЈЕНТА НА 
НАГИБНОМ СТОЛУ - Тилт тест 

 
Осигурано лице Фонда остварује право на ТИЛТ тест 
на основу налаза и мишљења са препоруком доктора 
медицине специјалисте из установе која има 
закључен Уговор са Фондом за ту специјалност 
(област): кардиолог, неуролог, оториноларинголог, 
неуропедијатар, интерниста, реуматолог, нефролог, 

ендокринолог, гастроентеролог, хематолог, инфектолог 
и специјалиста нуклеарне медицине, у здравственој 
установи која са Фондом има закључен уговор о 
пружењу здравтсвене услуге- Специјалистички центар 
„Др Арар“, Бањалука.  
На основу приједлога доктора медицине специјалисте, 
доктор породичне медицине издаје специјалистичку 
упутницу за уговорену здравствену услугу. 
 

АУДИОЛИНГВИСТИЧКИ ТРЕТМАН КСАФА-м 
АПАРАТОМ 

 
Право на аудиолингвистички третман КСАФА-м 
апаратом остварују осигурана лица Фонда до 18 
година, дјеца, са поремећајима импресивног и 
експресивног говора и/или оштећењем слуха 
удруженим са поремећајима понашања, језика и 
учења, уз савјет родитељу, кроз дневни третман.  
Осигураник остварује право на 60 дневних третмана у 
установи која са Фондом има закључен уговор o 
пружању здравтсвене услуге - УСЗ Центар за 
специјалистичке социјалне услуге „За мајку и дијете“, 
Бањалука. Уколико је неопходан наставак након 
проведених 60 дневних третмана, осигурано лице 
Фонда остварује право под условима као и за први 
третман. Доктор породичне медицине/доктор медицине 
специјалиста педијатарије издаје специјалистичку 
упутницу за уговорену здравствену услугу на основу 
приједлога доктора медицине специјалисте 
неуропедијатра или психијатра из уговорене 
здравствене установе (за област психијатрије или 
неуропедијатрије).  

Поједностављење процедура: 
За више здравствених услуга није потребно рјешење Фонда 

 



УСЛУГЕ ИЗ ДЈЕЛАТНОСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈЕ, 
УРОЛОГИЈЕ, ТОРАКАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ И ДЈЕЧИЈЕ 

УРОЛОГИЈЕ 
 

Фонд је на основу Правилника о основима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених 
услуга у Републици Српској у 2023. години, уговорио 
и посебну групу услуга.   
 
Списак уговорених установа и дјелатности како 
слиједи:  
 
1.   ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике 
Српске (офталмологија, урологија, торакална 
хирургија) 
 
2. Очна болница „Мedico laser” Бањалука 
(офталмологија) 
 
3.    Здравствена установа “S-tetic” Бањалука (дјечија 
урологија) 
 
Право на здравствену услугу из области 
офталмологије осигурано лице Фонда остварује на 
основу препоруке и мишљења три доктора медицине 
специјалиста офталмологије Клинике за очне 
болести УКЦ РС, на основу којег доктор породичне 
медицине/педијатар издаје болничку упутницу за 
предложену Уговорену здравствену установу.  
Право на здравствену услугу из области урологије, 
дјечије урологије и торакалне хирургије осигурано 
лице Фонда остварује на основу препоруке и 
мишљења  доктора медицине специјалисте уговорене 
установе, на основу којег доктор породичне 
медицине/педијатар издаје болничку упутницу за 
предложену Уговорену здравствену установу.  
Здравствене услуге из ових области су обухваћене 
Спецификацијом услуга (Правилник о основима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених 
услуга у Републици Српској у 2023. години), која се 
налази на званичном сајту ФЗО РС. 

 

ПАЛИЈАТИВНА ЊЕГА И ИНТЕНЗИВНА ЊЕГА 
ХРОНИЧНОГ ТОКА 

 
 Услуга палијативне његе подразумијева потпуну бригу 
о болесницима у терминалном стадијуму болести с 
циљем постизања најбољег могућег квалитета живота 
за болеснике и њихове породице. 
Услуга интензивне његе хроничног тока (coma vigile) 
подразумијева бригу о особама са тешком повредом 
мозга било којег узрока, при чему је особа будна, али 
не и свјесна своје околине. 
Осигурано лице Фонда остварује право на палијативно 
лијечење или интензивну његу хроничног тока у 
здравственим установама са којима Фонд има закључен 
Уговор – ЈЗУ Болница Невесиње и ЈЗУ Болница 
Градишка, а на основу отпусног писма са препоруком 
за палијативну његу или интензивну његу хроничног 
тока и/или налаза и мишљења доктора медицине 
специјалисте, као и потврде уговорене здравствене 
установе да за осигурано лице располаже смјештајним 
капацитетом. 
На основу наведене медицинске и друге документације 
изабрани доктор породичне медицине издаје болничку 
упутницу за  уговорене здравствене услуге.  
 
УГОВОРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ УЗ АНГАЖМАН 

ИНОСТРАНИХ САРАДНИКА – СТРУЧЊАКА 
 

Осигурано лице Фонда остварује право на лијечење у 
здравственим установама у РС са којима Фонд има 
закључен Уговор о пружању здравствених услуга уз 
ангажовање иностраног сарадника на основу мишљења 
конзилијума установе која има закључен Уговор са 
Фондом о ангажовању иностраних сарадника, на 
основу којег доктор породичне медицине издаје 
болничку упутницу за пружање уговорених 
здравствених услуга (ЈЗУ УКЦ РС, ЈЗУ Болница 
Градишка, ЈЗУ Болница Невесиње, ЈЗУ Болница 
Бијељина). 
 
 

СМЈЕШТАЈ И ПРЕВОЗ ОСИГУРАНИКА КОЈИ 
АМБУЛАНТНО ПРИМАЈУ РАДИОТЕРАПИЈУ У 

ЦЕНТРУ ЗА РАДИОТЕРАПИЈУ БАЊА ЛУКА 
 

Осигурано лице Фонда остварује право на смјештај за 
вријеме радиотерапије у здравственим установама са 
којима Фонд има закључен Уговор - ЈЗУ Завод за 
физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав 
Зотовић“ уколико је мјесто пребивалишта осигураног 
Лица Фонда преко 50 км од Центра за радиотерапију 
Бањалука.  
На основу мишљења Конзилијума за малигне болести 
УКЦ РС и налаза Центра за радиотерапију, доктор 
породичне медицине издаје болничку упутницу за 
уговрену здравствену услугу. 
 

ТЕРАПИЈА ХРОНИЧНОГ БОЛА СТИМУЛАЦИЈОМ 
КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ  

 
Осигурано лице Фонда остварује право на здравствену 
услугу у установи која са Фондом има закључен уговор 
о пружању здравствене услуге - ЈЗУ Завод за 
физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав 
Зотовић“ на основу приједлога и мишљења Тима 
специјалиста из уговорене здравствене установе 
(Завода „Др Мирослав Зотовић“), на основу којег 
доктор породичне медицине издаје болничку упутницу.  
 
 

Фонд здравственог осигурања  
Републике Српске 
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