ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА
Смернице за реализацију прегледа које покрива Републички фонд за здравствено
осигурање РС а реализује Завод за спорт и медицину спорта РС

У актуелној 2017 години закључно са 31.12.2017 године, Завод за спорт и медицину
спорта РС покрива осигуранике следећих филијала:
1. Колубарски - Ваљево
2. Расински – Крушевац
3. Шумадијски – Крагујевац
4. Пиротски – Пирот
5. Борски – Бор
6. Зајечарски – Зајечар
7. Браничевски – Пожаревац
8. Топлички – Прокупље
9. Подунавски – Смедерево
10. Град Београд – Београд
11. Косовско Митровачки – Косовска Митровица
у дефинисаном, лимитараном броју по филијалама и врсти услуга (3а, 3б и 3в)

Распоред пунктова је следећи:

1.
2.
3.
4.
5.

Београд - за филијалу Београд, Ваљево, Смедерево, Пожаревац
Пирот – за филијалу Пирот, Прокупље
Косовска Митровица – за филијалу Косовска Митровица
Караташ – за филијалу Бор, Зајечар
Чачак – за филијалу Крушевац, Крагујевац

У циљу реализације услуга спортско медицинских прегледа (3а, 3б и 3в) од стране
Завода за спорт и медицине спорта РС, прослеђујем смернице о достави неопходне
документације на дан прегледа.

1. На дан прегледа у Заводу за спорт и медицини спорта РС неопходно је
доставити образац ОЗ-2 (специјалистички упут надлежног педијатра) за:

- филијалу Београд (за сву децу чије се осигурање води на филијалу Београд)
- деца која се осигурањем воде на друге филијале које нису Београд, морају
позвати Завод како би се распитали да ли је могуће урадити преглед
(могуће је реализовати прегледе само за филијале које стоје у уговору са
РФЗО наведене на списку) - сва евентуална питања поставити на 011/3555 460

2. На дан прегледа у Заводу за спорт и медицини спорта РС неопходно је,
за сву децу КОЈА СУ УПУЋЕНА СА ДРУГИХ НАБРОЈАНИХ
ФИЛИЈАЛА, доставити образац ОЗ-2 као и ОЛК-1 :

- смернице важе за филијале Смедерево, Пожаревац и Ваљево које су
упућене на Београд
- смернице важе за филијалу Прокупље која је упућене на Пирот
- смернице важе за филијале Бор и Зајечар које су упућене на Караташ
- смернице важе за филијале Крушевац и Крагујевац које су упућене на
Чачак

