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На основу чл. 159 ст. 1 тач. 3, а у вези са чл. 161 ст. 2 Закона о здравственој заштити
(„Сл. гласник РС“ бр. 107/2005) и члана 26. ст. 1 тач. 9 Статута Института за неонатологију,
Управни одбор Института на седници одржаној 17.04.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
I Утврђује се висина цена здравствених услуга за лица која нису осигураници
Републичког фонда за здравствено осигурање Србије, којa здравствену заштиту остварују без
упута надлежног лекара или на “лични захтев”, а која се лече у Институту за неонатологију,
по Ценовнику Републичког фонда за здравствено осигурање, на дан фактурисања услуге,
помноженa са коефицијентом 2, осим за следеће услуге за које се утврђују цене:

15.

Цена специјалистичког прегледа у износу од 3.000,00 динара
Специјалистички преглед педијатра – професора, примаријуса и неонатолога у
износу од 4.000,00 динара
Специјалистички преглед – офталмолога у износу од 3.000,00 динара.
Специјалистички преглед офталмолога – професора (специјалисте за ретинопатију
прематуритета у Кабинету за РОП) у износу од 9.000,00 динара
Цена операције ретине ласером по оку – професора офталмологије у износу од
15.000,00 динара
Ултразвучни преглед ЦНС-а у износу од 4.500,00 динара
Ултразвучни преглед кукова у износу од 4.500,00 динара
ЕЕГ преглед у дневном спавању, са посебним програмом монтажа, са фото и
фоно стимулацијом у износу од 6.000,00 динара.
Електрофизиолошко испитивања ока, по оку 25.000,00 динара
Флуоросцеинска ангиографија по оку 10.000,00 динара
Интравитреална апликација лека по оку 30.000,00 динара
Анализа крвних судова ретине RETCAM“10.000,00 динара
Специјализовани транспорт „ка себи“ за територију града Београда у износу од
12.000,00 динара.
КМЦ на лични захтев родитеља (викендом), за боравак од 2 (два) сата у износу од
2.000,00 динара
Едукација родитеља за беби масажу у износу од 7.200,00 динара.

II

Лекови и медицински потрошни материјал наплаћују се у висини набавних цена.
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III Oва одлука ступа на снагу петог дана од дана доношења одлуке.
IV Ову одлуку објавити на интернет страници Института за неонатологију.

V Одлуку доставити: директору Института, Служби за економско финансијске

послове, Кабинету за УЗ, Кабинету за EEG, Кабинету за РОП, Пријемној амбуланти,
Специјалистчко консултативној амбуланти, Кабинету за индивидуализовану развојну негу и
а/а Института.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Прим. др Јасна Дараган Савељић

