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Апликација за наручивање МР и КТ прегледа 

 

Пријављивање 

 

Администратори ваше установе ће креирати пречицу за web апликацију за наручивање МР и КТ 

прегледа.  Апликацију можете покренути и уносом адресе:  

https://aplikacija.zdravstvo-srpske.org/FzoMrKt  

у неки од интернет претраживача (Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome i sl.). 

 

 

Установе које су досада уносиле упутнице у апликацији ИЗИС-а и даље ће исте уносити, 

а након уноса и закључења, распоређивање упутница и додјела термина прегледа  ће 

се радити на овој апликацији. У наредном периоду ће се ова апликација укључити у 

апликацију ИЗИС-а, те нећете требати да се пријављујете на двије апликације. 

Установе, које не користе апликацију ИЗИС-а за унос упутница, у овој апликацији имају 

и могућност уноса упутница. 

Покретањем апликације долазите на страницу за логовање као на слици. 

 

Након уноса исправног корисничког имена и лозинке кликом на дугме „Пријави се“ 

приказује се почетна форма апликације. 

 

 

https://aplikacija.zdravstvo-srpske.org/FzoMrKt
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Одабиром ставке     „МР упутнице“ или  „КТ упутнице“, долази се до 

странице која садржи табеларни преглед  свих МР или КТ упутница.  

 

 

На овој почетној форми уочљиве су опције Унос и Претрага: 

 

Опцију Унос користе установе које не користе апликацију ИЗИС-а за унос упутница, тј. 

оне установе које у својим апликацијама немају опцију уноса упутница за МР и КТ. 

Кликом на опцију „Претрага“  омогућено је филтрирање упутница, по неком од 

критерија ( ИД упутнице, ЈМБГ, Име, Презиме, Датум и Статус). 

 

 

 



3 
 

Уносом жељених вриједности у одговарајућа поља и кликом на дугме „Тражи“ врши се  

претрага упутница.  

Примјер претраге по ИД упутнице дат је на сљедећој слици. 

 

За сваку упутницу омогућене су сљедеће опције: 

 

                                             

 Штампа упутнице      Измјена упутнице  Додјела термина Измјена статуса 

 

Преглед детаља упутнице 

Кликом на опцију „Измјена“ омогућен је приказ упутнице .  
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Додјела термина прегледа 

 

Додјела термина се врши када се упутница налази у статусу „Закључена“ кликом на 

иконицу   приказује се форма кроз коју је графички омогућена додјела термина 

прегледа. Промјеном датума, мијења се период који је приказан на форми за додјелу 

термина. Приказани период је могуће мијењати и коришћењем навигационих стрелица 

које се налазе изнад форме за додјелу термина прегледа. 

 

 

 

Бијели квадрати означавају слободне термине и кликом лијевим тастером миша на 

бијели квадрат одређује се установа, апарат, датум и вријеме прегледа. Приказан је 

правоугаоник чија дужина представља трајање изабраних услуга са упутнице. Различите 

установе су означене различитим бојама, а сива боја представља нерадно вријеме 

установе. 
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Кликом лијевим тастером миша на позицију која описује жељени термин, отвара се 

дијалог за потврду термина који је приказан на слици. 

 

Кликом на „Потврди“, потврђује се жељени термин, док се кликом на „Одустани“ враћа 

на претходну форму за поновни избор термина прегледа. 

Уколико је у међувремену исти термин већ резервисан, приказаће се порука о поменутој 

грешци. 

 

 

Блокирање упутница 

Упутницу је могуће блокирати када се налази у статусу „Закључена“ или „Распоређена“  

кликом на иконицу  и потребно је да се изабере разлог блокирања. 
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Након што се „Распоређена“ упутница „Блокира“ ослобађа се термин и на тај исти 

термин се може заказати преглед за другог пацијента. 

 

 

Напомена: 

Кориснички налози за сваки породични тим у оквиру дома здравља или приватне амбуланте 

породичне медицине су отворени и биће активни од 01.11.2022. године. 

Уколико будете имали проблема у раду на овој апликацији, молимо вас да се обратите вишим 

стручним сарадницима за ИТ у нашим филијалама, или директно у Сектор за информационе 

технологије и опште послове у Бањалуци. 

Контакт телефони за подршку у раду апликације су: 051/ 249-244, 051/249-149, 051/249-189, 

051/249-158. 

Контакт телефони за отварање нових кориснички налога као и за евентуалне проблеме 

приликом пријаве на апликацију су: 051/249-142, 249-242, 051/249-141. 

 


