
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО 
Број: ЗЦ-01-5861/5 
19.10.2010.год. 
Ваљево 
 
 На основу члана  26. Статута Здравственог центра Ваљево и члана 25. и 30. 
Пословника о начину рада и одлучивања на седницама Управног одбора, Управни одбор 
Здравственог центра Ваљево, разматрајући предлог цена услуга за допунски рад  на 
седници одржаној  дана 18.10.2010.године,  донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

Усвајају се цене здравствених услуга за допунски рад у  Служби медицине рада 
Дома здравља Ваљево Здравственог центра  Ваљево, према Ценовнику здравствених 
услуга усвојеном од стране Управног одбора. 

Члан 2. 
 

 За услуге МР кичме и главе и ЦТ кичме и главе за које постоји листа чекања 
Здравствени центар Ваљево може радити у допунском  раду искључиво за потребе и на 
терет средстава РЗЗО.  

Цене здравствених услуга за допунски рад у Општој болници  Ваљево утврђене 
Правилником о уговарању здравствене заштите за 2010.годину износе: 
 - магнет без контраста              6.384,00 дин. 
 - магнет са контрастом             7.534,00дин.+цена контраста 

Члан 3. 
 

 Цене здравствених услуга за наплату у допунском раду, утврђују се у  износима:   
 - МР дијагностика      12.000,00 динара 
 - ЦТ главе и кичме без контраста      5.000,00 динара  
 - ЦТ абдомена                    7.500,00 динара  
 - ЦТ осталих органа       5.000,00 динара 
 - Преглед хематолога                   1.600,00 динара 
 - Мамографија        2.600,00 динара 
 - Доплер        2.200,00 динара 
  - УЗ дојке        1.800,00 динара 
 - УЗ штитне жлезде       1.800,00 динара 
 - УЗ абдомена                    1.800,00 динара 
 За кориснике здравствених услуга који немају оверену здравствену књижицу, 
остају на снази раније утврђене цене услуга које су предвиђене Ценовником здравствених 
услуга усвојеним од стране Управног одбора. 

Члан 4. 
 

 Утврђене цене здравствених услуга усклађивати, уколико дође до промене веће од 
5% званичног средњег курса евра у односу на динар, према подацима НБ Србије.  

   
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 

Дн:                                                                                 Председник Управног одбора 
       -   Служби радиологије    
       -    Служби плана и анализе                                   Дипл.инж.маш. Александар  Крстић 
       -    Служби медицине рада 
       -    Економско-финансијској сл. 
       -    управници Болнице 
       -    а/а  


