
 

Ф 
онд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у 

иностранству је хумана друштвена мисија која има само један циљ – обезбиједити новац 

за лијечење дјеце у иностранству када то није могуће у здравственим установама у 

Републици Српској ни у Србији. Република Српска је на овај начин системски ријешила 

проблем лијечења дјеце у иностранству.  И зато хвала свима који су спремни да дају свој допринос за 

Фонд солидарности. 
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О Фонду солидарности 

Шта је Фонд солидарности? 

 

Фонд солидарности, према Закону о фонду 

солидарности за дијагностику или лијечење 

обољења стања и повреда дјеце у 

иностранству, финансира дијагностику или 

лијечење дјеце до 18 године старости, и то 

онда када су исцрпљене све могућности за 

лијечење у РС и изван РС, односно у 

здравственим установама које са Фондом 

здравственог осигурања РС имају потписан 

уговор. Такође, Фонд солидарности финансира 

лијечења, како је законом и прецизирано, која 

су научно доказана и потврђена у пракси.  

 

Ко чини Фонд солидарности? 

 

Директор Фонда солидарности  – именује га 

Влада РС на период од четири године и то је 

једина запослена особа у Фонду солидарности. 

Накнада за рад директора ове установе се 

исплаћује из средстава Фонда здравственог 

осигурања РС.    

Управни одбор Фонда солидарности – чине га 

15 чланова које, такође, именује Влада РС. Сви 

чланови Управног одбора раде бесплатно, без 

накнаде. Управни одбор разматра и даје 

сагласност на приједлог стручне Комисије за 

финансирање лијечење у иностранству и 

доноси приједлог рјешења. 

Стручна комисија Фонда солидарности  - 

разматра сваки захтјев за одобравање 

финансирања лијечења у иностранству и даје 

свој стручни налаз, оцјену и мишљење, те 

приједлог о додјели средстава. 

 

 

 

 

 

 

 

Како се финансира Фонд солидарности? 

 

Фонд солидарности према закону има 

дефинисане сталне изворе финансирања, као што 

су 0,025 одсто остварених пореских и непореских  

прихода у претходној фискалној години умањених 

за износ доприноса за социјално осигурање, те 

буџета градова и општина у износу од 0,025  одсто 

остварених пореских и непореских прихода у 

претходној фискалној години,  као и 0,25 одсто од 

нето плате запослених радника и 5 одсто од 

куповине службених возила, изузев возила МУП-а 

РС и здравствених установа. Осим сталних извора 

финансирања, законом је остављена могућност да 

се новац у Фонд солидарности може прикупљати 

и путем донација привредних друштава, 

предузетника и појединаца. Дакле, мисија Фонда 

солидарности јесте хумана и солидарна активност 

друштвене заједнице којом се обезбјеђује 

финансијска подршка најрањивијој категорији 

становника, болесној дјеци, којој је неопходно 

лијечење у иностранству.  

⇒ Сав новац који се прикупља у Фонд 

солидарности искључиво је намијењен за 

финансирање лијечења дјеце у 

иностранству и не троши се у друге сврхе. 
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Ко може да упути захтјев за лијечење дјеце? 

 

Сви родитељи дјеце  до 18 година старости који 

су осигураници Фонда здравственог осигурања 

РС могу се обратити Фонду солидарности за 

финансирање лијечења или дијагностике у 

здравственој установи у иностранству уколико 

је у питању лијечење које је научно доказано и 

потврђено у пракси. Прва адреса родитеља за 

финансирање лијечења у иностранству је ФЗО 

РС који према својим актима финансира до 30 

одсто трошкова лијечења у иностранству, док 

Фонд солидарности покрива преостали износ 

трошкова уколико су испоштоване све 

процедуре и постоји оправданост. Захтјев за 

финансирање лијечења у иностранству за оба 

фонда се предаје у надлежну пословницу ФЗО РС 

у мјесту пребивалишта. Такође, о сваком захтјеву 

који пристигне у Фонд солидарности изјашњава 

се стручна Комисија Фонда солидарности, као и 

Управни одбор ове установе.  

 

Транспарентност Фонда  

 

Фонд солидарности на интернет страници ФЗО РС 

(www.zdravstvo-srpske.org) свакодневно објављује 

стање на рачуну, а редовно се објављују сва 

одобрена рјешења са тачним износима, као и у 

коју здравствену установу се упућује дијете на 

лијечење или дијагностику.  

На овој интернет страници на посебном линку 

Фонда солидарности, могу се пронаћи и сви 

прописи о раду Фонда, процедуре упућивања на 

лијечење, бројеви рачуна за уплату средстава и 

слично. 

Такође, Фонд солидарности је отворен за све 

сугестије, питања и дилеме и можете нас 

контактирати на број 051/249-174 или путем 

мејла: fond.solidarnosti@zdravstvo-srpske.org.  

⇒ На интернет страници ФЗО РС

(www.zdravstvo-srpske.org) можете 

пронаћи све о раду Фонда 

солидарности, укључујући и 

свакодневне објаве стања на 

рачуну. 

Примјер  уплатнице– како донирати новац за Фонд солидарности 

Бројеви рачуна за Фонд 

солидарности: 

⇒ рачун број: 

5710100000258084, отворен 

код Комерцијалне банке 

а.д. Бањалука; 

⇒ рачун број: 

5551000036647150, отворен 

код Нове банке а.д. 

Бањалука; 

⇒ рачун број: 

5620998143841328, отворен 

код НЛБ Развојне банке а.д. 


