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На основу члана 19. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 37. Пословника о 
раду Управног одбора, Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на седници одржаној 
26.12.2013. године донео је следећу: 
 

О  д  л  у  к  а 
 

Одобрава се наплата трошкова здравствене заштите која се не обезбеђује у обавезном 
здравственом осигурању у складу са: 

1/ Тачком 8. члана 61. Закона о здравственом осигурању у Одсеку за пластичну и 
реконструктивну хирургију по следећој класификацији: 
МАЛЕ.........................................................................................................ПО ЦЕНИ ОД: 20.000,00 ДИНАРА 

1. Уклањање доброћудних промена из естетских разлога 
2. Корекција горњих капака 
3. Корекција доњих капака 
4. Уклањање тетоважа директним шавом 
5. Увећање усана масним ткивом 
6. Задебљање усана оперативним техникама у локалној анестезији 
7. Липосукција до 2 литре 
8. Абдоминопластика без транспозиције пупка у локалној анестезији 
9. Корекција ожиљка директном сутором 
10. Корекција ушних шкољки 
11. Корекција надлактица уклањањем вишка коже у локалној анестезији 
12. Подизање груди у локалној анестезији 
13. Дермоаброзија у локалној анестезији 
14. Хемијски пилинг (ТЦА) 
15. Подмалђивање шака липофилингом 
16. Корекција подбратка 
17. Режањ операција у лечењу пародонтопатије (по зубу) 
18. Фиксација зуба у пародонтопатији (по зубу) 
19. Продубљивање форникса применом транспалнтаната 
20. Хемисекција и дисекција зуба 
21. Апитокомија молара (уклањање врха корена молара) 
22. Продужење клиничке круне зуба хируршким путем 

 
СРЕДЊЕ...................................................................................................ПО ЦЕНИ ОД: 40.000,00 ДИНАРА 

1. Липосукција 2-5 литара у аналгоседацији 
2. Увећање гуди (протезе пацијенти купују сами)-општа анестезија 
3. Подизање гуди у општој анестезији 
4. Абдоминопластика са транспозицијом пупка без пластике предњег трбушног зида 
5. Корекција носне пирамиде из естетских разлога 
6. Увећање потколенице (протезе пацијент купује сам) 
7. Увећање браде (протезу пацијент купује сам) 
8. Дермоаброзија у општој анестезији 
9. Ментопластика трансплатацијом кости (корекција браде) 
10. Ментопластика алопластичним имплантом 
11. Labiumk duplex (корекција урођене мане дуплих усана) 
12. Увећање масетеричних (увећање мишића за жвакање) 
13. Естетске корекције – захвати на костима лица 

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   
Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  
Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 417–088  
e – mail  ...……...…… bolnicaso.direktor@sbb.rs 
Web site ...……...……              www.bolnicasombor.org.rs 
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ВЕЛИКЕ..................................................................................................ПО ЦЕНИ ОД: 80.000,00 ДИНАРА 

1. „Face lifting“ 
2. Абдоминоплатика са транспозицијом пупка са пластиком предњег трбушног зида 
3. Липосукција преко 5 литара 
4. Подизање и смањење груди 
5. Трансплатација косе 
6. Увећање глутеуса (протезе пацијент купује сам) 
7. Трансдентални имплант (једнофазни и двофазни) 

 
 

 
2/ Тачком 9. члана 61. Закона о здравственом осигурању на Одељњу за Гинекологију и 

акушерство 
ОДЕЉЕЊ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО             У локалној анестезији     У општој анестезији 
Прекид трудноће из немедицинских разлога                                   9.000,00 дин.                 13.000,00 дин. 
 

      3/ Тачком 25. члана 61. Закона о здравственом осигурању на Одељењу за физикалну медицину и 
рехабилитацију: 

- брише се у Одлуци Управног одбора Опште болнице од 14.11.2012. године број 8.1. 2541 под 
тачком 9. четворочелична када 210,00 динара а додаје се: 

- 17. бисерна када у износу од     210,00 динара 
- 18. криотерапија у износу од    120,00 динара 
- 19. радна терапија у износу од 150,00 динара 
 
     Ова Одлука ће се примењивати од 1.2.2014. године. 

 
 
  

Помоћник директора за правне,          Председник Управног одбора 
    опште  и кадровске послове     ОБ“Др Радивој Симоновић“Сомбор 
 
       Весна Лалић, дипл.ецц                                                                        Горетић Вамошер др Ђерђи 
                        с.р.   

 
 

Достављено: 
1. Одсек за пластичну хирургију 
2. Гинеколошко акушерско одељење 
3. Бања Бездан 
4. Благајна 
5. Web sajt 


