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

 

Ваш Фонд здравственог осигурања РС 

Пацијенти сами бирају специјалисте 
Уговори са приватним сектором 

 

Са  приватним  здравс твеним 

установама ФЗО је закључио уговоре 

з а  у с л у г е  и з  с љ е д е ћ и х 

специјалистичких области: 
• интерна медицина 
• општа хирургија 
• пнеумофтизиологија 
• ОРЛ 
• ортопедија 
• дерматовенерологија 
• кардиологија 
• офталмологија 
• онкологија. 

Са којим приватним установама ФЗО 

има уговоре за КСЗ, можете провјерити 

на сајту Фонда – мени ''потписани 

уговори'', ''приватне здравствене 

установе' ' ,  па ' 'консултативно 

сп е ци ј а ли ст ич ка  з др ав с тве на 

заштита'' (линк: 

https://www.zdravstvo-srpske.org/files/

ugovaranje/KSZ_privatnici_1_2016.pdf) 

Поштовани осигураници, 
 
Обавјештавамо вас да пацијенти у Републици Српској 
услуге консултативно специјалистичке здравствене 
заштите (КСЗ) од ове године могу да користе у 
здравственој установи коју сами изаберу, што раније 
није било могуће. 
Једини услов је да је ријеч о јавној или 
приватној установи која има потписан уговор са 
Фондом здравственог осигурања РС за пружање 
КСЗ услуга, те да осигураник има упутницу 
породичног љекара. 
Такође, пацијенти нису ни географски ограничени у 
избору установе, што значи да пацијент из једне 
општине или града може услуге специјалисте да 
користи и у здравственој установи у другом граду или 
општини. 
Дакле, пацијенти могу слободно да бирају између свих 
државних и приватних здравствених установа које 
закључе уговор са Фондом за пружање одређених 
специјалистичких услуга, чиме ће се побољшати 
ефикасност и квалитет услуга. 
Уговор је, за сада, потписан са 41 приватном 
установом, те свим болницама и УКЦ -ом. За 
дјелатности које нису уговорене са приватним 
установама, пацијенти, такође, могу бирати у којој 
јавној установи желе да обаве преглед, без обзира 
гдје живе. 
На упутницама које издаје породични љекар се не 
назначава назив установе, већ се само наводи којем 
специјалисти се упућује пацијент, нпр. офталмологу, 
кардиологу и др. Са упутницом осигураник може да се 
јави у било коју установу која има уговор са Фондом 
за пружање те специјалистичке услуге. 
Напомињемо да су пацијенти до сада могли добити 
упутницу само за оног љекара специјалисту, у јавној 
или приватној установи, који је консултант њиховом 
породичном доктору за одређену специјалистичку 
област, односно нису имали право избора 
специјалисте. Ова новина је омогућена захваљујући 
промјени у начину плаћања специјалистичких услуга. 
Подсјећамо да пацијенти у Српској од раније имају 
право и на слободан избор породичног љекара, 
педијатра, гинеколога, као и избор болнице у случају 
болничког лијечења. 
 
С поштовањем, 
 
 

Са којим установама ФЗО РС има 

уговоре за КСЗ? 

 

У којим све установама, и јавним и 

приватним, можете да користите 

специјалистичке услуге, односно које 

су све установе и коју специјалистичку 

област уговориле са Фондом, можете 

провјерити на сајту Фонда у менију 

''потписани уговори'', па 

''консултативно специјалистичка 

здравствена заштита'' 

(линк: https://www.zdravstvo-srpske.org/

files/ugovaranje/KSZ_tabela_novi.pdf). 

Такође, о установама у којима можете 

да користите КСЗ услуге можете да се 

информишете и у вашим тимовима 

породичне медицине, као и свим 

пословницама Фонда. 

Потребне информације можете добити 

и од заштитника права осигураних 

лица. Број Службе за заштиту права 

осигураника је 051 249 238, e-mail: 

zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org. 


