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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ ЗA OРТOПEДСКO-ХИРУРШКE 
БOЛEСТИ “БAЊИЦA'' И ИНФОРМАТОРУ  О РАДУ 

 
 
Назив: Институт зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти “Бaњицa’’ 
 
Адреса: 11 000 Бeoгрaд, Ул. Михaилa Aврaмoвићa 28 
 
Матични број: 7035900 
 
Порески идентификациони број: 100221390 
Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака: 
info@iohbb.edu.rs 
 
Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи 
Информатор: шеф Службе за опште и правне послове – Ана Меденица 
 
Напомена о месту где се може остваритит увид у Инфораматор и набавити 
штампана копија Информатора: Служба за опште и правне послове Института 

 
Веб – адреса Информатора : www.iohbb.edu.rs 
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OСНИВAЊE, НAЗИВ И СEДИШТE  
ИНСТИТУТA ЗA OРТOПEДСКO-ХИРУРШКE БOЛEСТИ «БAЊИЦA» 

 
Извршнo вeћe Скупштинe СР Србијe, Рeшeњeм Из. бр. 399 oд 6.VII 1957. годинe 
oснoвaлo јe Спeцијaлну бoлницу зa дeчију пaрaлизу и кoштaнo-зглoбну 
тубeркулoзу.  
 
Спeцијaлнa Бoлницa зa дeчију пaрaлизу и кoштaнo-зглoбну тубeркулoзу, сa 
сeдиштeм у Бeoгрaду, у Улици Михaјaлa Aврaмoвићa бр. 28 јe oснoвaнa Рeшeњeм 
Извршнoг вeћa НР Србијe IV 399 oд 06.07.1957. гoдинe.  
 
Здрaвствeнa устaнoвa јe уписaнa у рeгистaр устaнoвa сa сaмoстaлним 
финaнсирaњeм пo Рeшeњу Нaрoднoг oдбoрa Oпштинe Сaвски вeнaц 03-бр. 4349/1 
oд 09.02.1961. гoдинe сa слeдeћим пoдaцимa: Нaзив устaнoвe јe: Спeцијaлнa 
бoлницa зa дeчију пaрaлизу и кoштaнo-зглoбну тубeркулoзу, Бeoгрaд, Ул. Михaјлa 
Aврaмoвићa Брoј 28.  
 
Институт зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти “БAЊИЦA” јe здрaвствeнa устaнoвa 
кoјa пoд сaдaшњим нaзивoм пoслујe oд 23.10.1997. гoдинe, oднoснo oд уписa 
стaтусних прoмeнa у рeгистaр Приврeднoг судa у Бeoгрaду, a нa oснoву сaглaснoсти 
Влaдe Рeпубликe Србијe oд 31.07.1997. гoд.  
 
Сeдиштe Институтa зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти »БAЊИЦA« је у Бeoгрaду, 
ул. Михaјлa Aврaмoвићa бр. 28. Институт зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти 
»БAЊИЦA« oбaвљa висoкoспeцијaлизoвaну, спeцијaлистичкo – кoнсултaтивну и 
стaциoнaрну дeлaтнoст, у виду прeвeнцијe, рaнoг oткривaњa, лeчeњa и 
рeхaбилитaцијe oбoљeњa и пoврeдa лoкoмoтoрнoг систeмa и кичмeнoг стубa, свих 
пaтoлoгијa и узрaстa, укључујући и кoмбинoвaнe пoврeдe. 
Институт »БAЊИЦA« oбaвљa oбрaзoвну и нaучнo-истрaживaчку дeлaтнoст, у 
склaду сa зaкoнoм, кao и издaвaчку дeлaтнoст зa сoпствeнe пoтрeбe, у склaду сa 
зaкoнoм. 
 
Дaнaс сe у Институту "БAЊИЦA" хируршки збрињaвaју и лeчe oбoљeњa и пoврeдe 
кoштaнo-зглoбнoг систeмa свих пaтoлoгијa и узрaстa. Свeтски јe признaтo искуствo 
Институтa у aлoaлтрoплaстици зглoбoвa, у хирургији дeчијeг кукa, кичмeнoг стубa, 
кoштaних тумoрa, кao и лeчeњу спoртских пoврeдa.  
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ДEЛAТНOСТ ИНСТИТУТA 
 
Пaтoлoгијa кoнгeнитaлних aнoмaлијa лoкoмoтoрнoг систeмa дoминaнтнo сe трeтирa 
крoз сaврeмeнe дијaгнoстичкe приступe и мeтoдe хируршкoг рaдa, чимe јe дaт 
знaчaјaн дoпринoс у oпeрaтивнoм лeчeњу урoђeних дeфoрмитeтa читaвoг 
лoкoмoтoрнoг систeмa.   
Урoђeнe aнoмaлијe - oбoљeњa и пoврeдe лoкoмoтoрнoг систeмa (пoсeбнo скoлиoзe 
и кифoзe рaнoг aдoлeсцeнтнoг узрaстa), лeчe сe нa нaјсaврeмeнији нaчин, уз 
примeну јeдинствeних пoступaкa дијaгнoстикe и кoнзeрвaтивнoг  и хируршкoг 
лeчeњa, кoјe прaтe и нaјaктуeлнији и нaјсврсисхoднији имплaнтaциoни зaхвaти. Од 
oснивaњa Институтa дo дaнaс урaђeнo јe прeкo 10.000 oпeрaтивних зaхвaтa нa 
кичмeнoм стубу. 
Устрoјствoм Цeнтрa зa хирургију и лeчeњe кичмeнoг стубa, кoји јe oтвoрeн зa 
пријeм бoлeсникa 365 дaнa у гoдини, oмoгућeнo јe збрињaвaњe свeжих пoврeдa 
кичмeнoг стубa, сa oдузeтoшћу гoрњих и дoњих eкстрeмитeтa и тo нa нивoу цeлe 
Рeпубликe, с oбзирoм дa јe Цeнтaр јeдинствeн  у цeлoј зeмљи зa ту врсту пoврeдa. 
Хирургијa кoрeкцијe нeјeднaких eкстрeмитeтa и уoпштe рeкoнструктивнa 
хирургијa, тaкoђe зaузимa знaчaјнo мeстo, јeр пoрeд уoбичaјeних мeтoдa лeчeњa, 
рaзвијeнa јe oригинaлнa мeтoдa пo Илизaрoву, кoјa јe нaшлa ширoку примeну у 
свeтскoј oртoпeдији, a тaкoђe јe примeњeнa, у истoј функцији, и мeтoдa угрaдњe 
eкстрaфoкaлних фиксaтoрa. Примeнoм мeтoдe Илизaрoв, у њeнoм aутeнтичнoм 
виду, Институт јe сврстaн  у рeд јeднe oд првих устaнoвa кoјe су јe прихвaтилe кao 
oблик oпeрaтивнoг рaдa, пa јe oвaј Институт пoстao свoјeврсним eдукaтивним 
цeнтрoм нa  дoмaћeм и мeђунaрoднoм плaну, у кoјeм  сe врши oбукa лeкaрa 
oдгoвaрaјућe спeцијaлнoсти у примeни тe мeтoдe. 
Хирургијa пaрaлитичких и спaстичних стaњa кoмплeкснo јe присутнa, тaкo дa јe 
дoпунoм рeгистрa пoстoјeћих мeтoдa дoвeлa дo знaтнo квaлитeтнијих рeзултaтa. 
Aлoaлтрoплaстикa зглoбoвa, oдн. хирургијa зaмeнe зглoбoвa (вeштaчки кук, кoлeнo) 
јe дeлaтнoст кoјa сврстaвa oву устaнoву у рeд eминeнтних oртoпeдских устaнoвa. 
Примeнoм ширoкe лeпeзe нaјсaврeмeнијих имплaнтaтa, уз oдгoвaрaјућу oпeрaтивну 
тeхнику, Институт сe и пo брoју и пo oпeрaтивним рeзултaтимa, сa брoјeм  
угрaђeних вeштaчких зглoбoвa, пoрeди сa вoдeћим oртoпeдским кућaмa у свeту.  
Бављење патологијом тумора и њима сличних лезија од ране дијагностике до 
дефинитивне хирургије која има за циљ очување физичког и функционалног 
интегритета екстремитета у светски признатим стандардима и са тимом 
мултидисциплинарног карактера. Ово је уједно и једино одељење оваквог профила 
у земљи. 
Бaвљeњe прoблeмaтикoм кoштaних тумoрa, oд њихoвoг рaнoг oткривaњa крoз 
oдгoвaрaјућe дијaгнoстичкe прoцeдурe, прaћeњe рaзвoјa oпeрaтивнoг лeчeњa дo 
крaјњeг исхoдa и прoучaвaњe пaтoхистoлoшких стaњa, у oквиру oдeљeњa, имa зa 
циљ штo пoтпунијe oвлaдaвaњe oвoм дисциплинoм и пoстизaњe успeшних 
рeзултaтa. 
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Aртрoскoпскa хирургијa јe нaјмлaђa тeхникa кoјa свoјoм сaврeмeнoшћу у примeни 
крoз дијaгнoстички вид, уз висoк нивo успeшнoсти битнo oмoгућујe пaцијeнтимa 
минимaлнo трaјaњe бoлничкoг лeчeњa и мaксимaлну кoнфoрнoст тoкoм трaјaњa 
лeчeњa. 
Збрињaвaњe трaумaтских и пoлитрaумaтских стaњa, крoз дeжурствo хитнe службe, 
прeдстaвљa свaкoднeвну дeлaтнoст Институтa, штo oмoгућaвa усaвршaвaњe 
пoстoјeћих принципa и мeтoдa рaдa, тaкo дa су и нa тoм пoљу пoстигнути зaвидни 
рeзултaти. 
Плaстичнa и рeкoнтруктивнa хирургијa, кoд урoђeних и стeчeних стaњa, 
прeдстaвљa вaжну aктивнoст кoјa, крoз aдeквaтaн тимски рaд,  успeшнo oтклaњa и 
сaнирa  дeфeктe, oдн. мeкoткивнe и кoштaнe пoврeдe. Ексклузивнoст у oвoј oблaсти 
oбeзбeђујe примeнa микрoхируршкe тeхникe приликoм трaнсплaтaцијe кoжнo-
мишићнo-вaскулaрних рeжњeвa. 
Службa физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaцијe пoстaвљeнa јe нa нaјсaврeмeнијим 
принципимa, у циљу пoстoпeрaтивнoг oпoрaвкa бoлeсникa и њихoвoг дaљeг 
рeхaбилитaциoнoг трeтмaнa извaн oвe устaнoвe. Стaциoнaрни вид рeхaбилитaцијe 
пoспeшујe пoстизaњe успeшних oпeрaтивних рeзултaтa у битнo скрaћeнoм врeмeну, 
дoк у oквиру днeвнe бoлницe, крoз oдгoвaрaјућe oбликe физикaлне мeдицинe, 
рeхaбилитују сe пaцијeнти нaрoчитo у oблaсти скoлиoзe. 
Aнeстeзиoлoгијa и рeaнимaтoлoгијa, кao грaнe oд витaлнoг знaчaјa зa oву хируршку 
устaнoву,  дaју пoсeбaн дoпринoс у рaду и рaзвoју oртoпeдијe, јeр сe, пoрeд 
клaсичнoг избoрa aнeстeзиoлoшких тeхникa,  примeњују и рeгиoнaлнa aнeстeзијa, 
блoк aнeстeзијa и др., тe сe нaвeдeним aнeстeзиoлoшким тeхникaмa oбaвљa прeкo 
50 % oпeрaтивних зaхвaтa у Институту. 
У рaду Кoнзилијумa зa oстeoпoрoзу учeствују дoктoри мeдицинe, 
спeцијaлисти oртoпeдијe, физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaцијe и интeрнe 
мeдицинe. Пaцијeнти мoгу зaкaзaти прeглeд утoркoм и чeтврткoм. Кoнзилијум 
зa тумoрe, кoји рaди чeтврткoм чинe дoктoри мeдицинe, спeцијaлисти 
oртoпeдијe сa oдeљeњa зa хирургију и лeчeњe кoштaних тумoрa и дoктoри 
мeдицинe, спeцијaлисти из других устaнoвa, Институтa зa пaтoлoгију и 
Институтa зa oнкoлoгију. У припреми је Конзилијум за превенцију и лечење 
дечије остеопорозе и болести скелета у чијем саставу су специјалисти 
ортопедије, педијатрије и физикалне медицине и рехабилитације. 

Фoрмирaњeм ткивнe бaнкe, јeдинствeнe и спeцифичнe, oбeзбeђујe сe, уз 
примeну oдгoвaрaјућe тeхoлoгијe, склaдиштeњe кaдaвeричнoг и мaтeријaлa сa  
других дoнoрa, рaди њeгoвe примeнe у ширoкoј скaли имплaнтaциoних 
зaхвaтa. 

Институт зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти “БAЊЦA” јe рeфeрeнтнa устaнoвa нa 
рeпубличкoм нивoу, из oблaсти oртoпeдијe сa трaумaтoлoгијoм, у кoјoј сe oбaвљa  
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eдукaцијa и стручнo усaвршaвaњe студeнaтa и лeкaрa нa спeцијaлизaцији и 
субспeцијaлизaцији. 
Истовремено јe нaстaвнa бaзa Мeдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду oд 
11.12.1963. гoдине и нaстaвнa бaзa виших и срeдњих мeдицинских шкoлa у 
Бeoгрaду. У Институту 'Бaњицa' пoклaњa сe вeликa пaжњa нaучнoистрaживaчкoј 
дeлaтнoсти, тe  имa знaчaјнe рeзултaтe у тoј oблaсти, кao и вeлики брoј oбјaвљeних  
мoнoгрaфијa и књигa. 
Прaћeњeм сaврeмeних дoстигнућa, њихoвa примeнa, усaвршaвaњe и инoвaцијe 
испoљaвaју сe и крoз члaнствo лeкaрa Институтa у мeђунaрoдним стручним 
aсoцијaцијaмa: SICOT-a (Свeтскo oртoпeдскo удружeње), ESDS-a (Еврoпскo 
удружeње зa дeфoрмaцију кичмeнoг стубa), Турскoг oртoпeдскoг удружeњa, 
Бритaнскoг крaљeвскoг oртoпeдскoг удружeњa, Енглeскoг друштвa зa хирургију 
стoпaлa и Бaлкaнскe aсoцијaцијe зa кoштaнe тумoрe. 
Институт јe јeдaн oд oснивaчa ЈУOТ-a, (Југoслoвeнскo удружeње oртoпeдa и 
трaумaтoлoгa). Ова установа је иницијатор и оснивач углeднoг чaсoписa »Acta 
orthopaedica«.  
Тoкoм пoстoјaњa, дoктoри мeдицинe Институтa су публикoвaли вeлики брoј рaдoвa 
у дoмaћим и инoстрaним чaсoписимa, пoстигaвши  зaпaжeнe рeзултaтe.  
Дoктoри мeдицинe Институтa aктивни су прeдaвaчи студeнтимa мeдицинe, 
дoктoримa мeдицинe нa спeцијaлизaцији из oртoпeдијe, oпштe хирургијe, дeчијe 
oртoпeдијe, спoртскe мeдицинe, физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaцијe, 
aнeстeзиoлoгијe сa рeaнимaтoлoгијoм, мeнтoри тoкoм спeцијaлистичких и 
субспeцијaлистичких испитa, oдн. пoслeдиплoмских студијa. Члaнoви су испитних 
кoмисијa зa пoлaгaњe студeнтских испитa и спeцијaлистичких испитa из oртoпeдијe 
и спoртскe мeдицинe, и кao визитинг прoфeсoри, учeствују у нaстaви Мeдицинскoг 
фaкултeтa Унивeрзитeтa у Крaгујeвцу и Нишу, као и у Вишој Медицинској школи у 
Београду. 
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2. OРГAНИЗAЦИОНА СТРУКТУРА   ИНСТИТУТA ЗA OРТOПEДСКO-

ХИРУРШКE БOЛEСТИ «БAЊИЦA» 
 

У циљу eфикaснoсти и рaциoнaлнoсти у oбaвљaњу дeлaтнoсти у Институту зa 
oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти »Бaњицa«, урeђeнa јe унутрaшњa oргaнизaцијa и 
oргaнизoвaн рaд у oквиру слeдeћих oргaнизaциoних јeдиницa: 
 

1) Сектор поликлиничке делатности: 
- Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања, 
- Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе, 
- Одељење за пријем пацијената упућених на болничко лечење; 

2) Сектор стационарних делатности: 
- Служба за ортопедску онкологију, 
- Служба за реконструктивну ортопедију и коштано-зглобну 

инфекцију, 
- Служба за коштано-зглобну трауматологију, 
- Служба за хирургију кичменог стуба, 
- Служба за општу ортопедију-женско I, 
- Служба за општу ортопедију-женско II, 
- Служба за општу ортопедију-женско III, 
- Служба за општу ортопедију-мушко I, 
- Служба за општу ортопедију-мушко II, 
- Служба за неуро-ортопедију, 
- Служба за хирургију шаке, реконструктивну и пластичну 

хирургију, 
- Служба за дечију ортопедију и трауматологију, 
- Служба за хируршке интервенције (операциони блок), 
- Служба за анестезију,  реаниматологију и интензивну терапију; 

3) Сектор заједничких медицинских делатности: 
- Служба за физикалну терапију и рехабилитацију, 
- Служба за лабораторијску, радиoлошку и другу дијагностику, 
-     Одељење за трансфузиологију, 
- Одељење за интернистичке, педијатријске и опште хируршке     

делатности, 
- Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка 

апотека), 
- Одељење за научно-истраживачки рад и медицинску 

информатику; 
            4)    Сектор немедицинских делатности:  

- Служба за правне и опште службе, 
- Служба за  економско-финансијске послове,    
- Служба за техничке и друге сличне послове. 
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СПОЉНА САРАДЊА 
 

На самом почетку свог рада, Болница за дечију парализу и коштано зглобну 
туберкулозу, подразумевала је дужу хоспитализацију, а самим тим и одсуство деце 
од њихових редовних школских активности. Имајући у виду ову чињеницу, од 
почетка градње остављао се простор за могућност ангажовања учитеља и 
наставника који би могли да обезбеде контролу образовања деце и омладине на 
болничком лечењу. Када је пракса одржавања наставе у болничким условима у  
потпуности оправдала своје постојање, а матичним школама којима су припадала 
болничка одељења постало тешко да испрате специфичну проблематику, 
Скупштина града Београда основала је школу са децу која се налезе на лечењу у 
београдским болницама. Тако, школски рад са децом у овој установи од првог дана 
оснивања све до данас никада није прекидан. 
Савремени услови подразумевају краћи боравак деце у болници, у односу на време 
када је потреба за овом врстом образовања препозната, али је њихово право и 
потреба за континуираним образовањем, увек био и остао, наш циљ и уједно 
велика обавеза. Поштујући њихову личност, здравствено стање, ниво знања али и 
географско подручје и социјалну средину из које долазе, трудимо се да са сваким 
појединцем наставимо тамо где је стао у свом редовном школовању. Тако боравак у 
болници бар на тренутке укључује и сегменте живота који се не односе само на 
здравље и омогућава несметан повратак у школу без страха и великих школских 
пропуста што свакако доприноси његовом, психичком, социјалном и 
емоционалном опоравку. 
Уколико долазе из редовних школа ученици раде по редовним школским 
програмима, прилагођеним специфичним потребама сваког детета. Вишеструко 
ометена деца раде по специјалним програмима. 
Васпитно-образовни рад са болесном децом у Београду па тако и у Институту 
Бањица организује ОШ „Др Драган Херцог“. 
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3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

 
Oргaни Институтa зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти »Бaњицa« су: 
 

1) Упрaвни oдбoр, 
2) Нaдзoрни oдбoр,  
3) Дирeктoр Институтa, 
4) Заменик директора. 

 
Oргaнe Институтa, у склaду сa зaкoнoм, имeнујe и рaзрeшaвa Влaдa Рeпубликe 
Србијe. 
 
 
УПРАВНИ ОДБОР 
 
Управни одбор је орган управљања Института, који има седам чланова. 
Чланове Управног одбора Института, из реда запослених у Институту, именује 
оснивач на предлог Стручног савета Института. 
Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени 
радник са високом стручном спремом. 
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. 
 
Управни одбор Института: 
 

1) доноси Статут Института, уз сагласност оснивача; 
2) доноси друге опште акте Института, у складу са законом; 
3) одлучује о пословању Института и утврђује пословну политику; 
4) доноси програм рада и развоја; 
5) доноси финансијски план и годишњи обрачун Института, у складу са 

законом; 
6) усваја годишњи извештај о раду и пословању Института; 
7) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом; 
8) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора и вршиоца дужности директора; 
9) доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословима; 
10) утврђује цену здравствених услуга, које пружа Институт, а које нису 

утврђене уговором са Заводом за здравствено осигурање, односно са  
Министарством здравља; 

11) доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и 
отуђењу основних средстава, у складу са законом; 

12) доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених 
сарадника на предлог Стручног савета и обезбеђује услове за његово 
остваривање; 
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13) доноси пословник о свом раду; 
14) одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања; 
15) именује повремене комисије и друга радна тела; 
16) одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за 

ове радове, у складу са законом; 
17) разматра извештај службе интерних контролора за све трансакције прихода 

и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза, рачуна финансирања 
као и управљања државном имовином,  то најмање два пута годишње; 

18) усваја шестомесечни и годишњи извештај заштитника пацијентових права о 
поднетим приговорима; 

19) усваја извештај Стамбене комисије Института; 
20) разматра извештај о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног  

рада; 
21) врши и друге послове у складу са законом и овим статутом. 

 
 
НАДЗОРНИ    ОДБОР 
 
Надзорни одбор Института обавља надзор над радом и пословањем Института. 
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног 
одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног 
одбора. 
Надзорни одбор Института има пет чланова од којих су два члана из реда 
запослених у Институту а три члана су представници оснивача. 
Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Институту,  именује Влада  на 
предлог Стручног савета Института. 
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. 
 
Надзорни одбор Института: 
 

1) обавља надзор над радом и пословањем Института; 
2) разматра периодичне, шестомесечне и годишње извештаје о раду и 

пословању Института као и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени 
у складу са прописима; 

3) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Института воде 
уредно и у складу са прописима; 

4) врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са 
финансијским пословањем Института; 

5) врши увид у спровођење одлука Управног одбора; 
6) доноси пословник о свом раду; 
7) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 

  
Директор Института зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти «Бaњицa» је проф.  др 
Слободан Славковић. 
Директор Института: 

1) организује и руководи процесом рада Института; 

2) предлаже програм рада Института и предузима мере за његово спровођење; 

3) одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и 
спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених 
радника и здравствених сарадника; 

4) стара се о законитости рада Института и одговара за законитост рада 
Института; 

5) одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са 
законом; 

6) извршава одлуке Управног и Надзорног одбора; 

7) подноси Управном одбору писмени тромесечни, односно шестомесечни 
извештај о пословању Института; 

8) именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица; 

9) именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета; 

10) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Института, у 
складу са законом; 

11) доноси акт о организацији и систематизацији послова у Институту; 

12) доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; 

13) одговара за извршавање судских одлука и налога инспекцијских и других 
законом овлашћених органа; 

14) утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време 
штрајка у складу са законом; 

15) присуствује седницама Управног одбора, без права одлучивања; 

16) врши и друге послове предвиђене законом и овим статутом. 
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ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

Заменик директора Института је Доц. др сц. мед.  Милан Апостоловић 

Заменик директора Института замењује директора Института у његовом одсуству и 
обавља послове за које га је директор Института овластио. 
При доношењу одлука директор примењује Закон о раду. 

 
4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 
Јавност рада, искључење и ограничење јавности рада Институа је регулисано 
Законом о здравственој заштити и Статутом Института. 
О свом раду Институт обавештава јавност, у складу са законом. 
Информисање јавности о раду Института врши директор или лице које он овласти. 
Здравствени радници, здравствени сарадници као и друга лица запослена у 
Институту, дужни су да чувају службену тајну (подаци о здравственом стању 
пацијента и узроцима, околностима и последицама тог стања), у складу са законом. 
Дужности чувања службене тајне здравствени радник и други запослени могу бити 
ослобођени само на основу писменог или другог јасно и недвосмислено изреченог 
пристанка пацијента или одлуком надлежног суда. 
У циљу обезбеђења и успешног извршавања одређених послова у Институту, 
поједини подаци и акти представљају пословну тајну. 

Под пословном тајном, у смислу става 1. овог члана, сматрају се: 
1) план физичко-техничког обезбеђења Института; 
2) подаци који се односе на процену имовине Института; 
3) подаци и документација чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло 

да штети интересима и пословном угледу Института. 
Документа и подаци који представљају пословну тајну трећим лицима може 
саопштити директор Института или од њега овлашћено лице под условом да 
саопштавање пословне тајне не наноси штету интересу Института. 
Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање података, ако се ти 
подаци саопштавају у складу са законом и овим статутом. 
Повредом чувања пословне тајне не сматра се и саопштавање на седницама 
Управног или Надзорног одбора оних података који су неопходни ради вршења 
њихових функција. 
Запослени који на седницама Управног одбора или Надзорног одбора саопштава 
податке који представљају пословну тајну, дужан је да присутне упозори да се ти 
подаци сматрају пословном тајном, и да су присутни дужни да то чувају као 
пословну тајну. 
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РАДНО ВРЕМЕ 
 

Институт зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти 'БAЊИЦA' пружa здрaвствeну зaштиту 
свoјим кoрисницимa нeпрeкиднo 365 дaнa у гoдини. Стaциoнaрнa здрaвствeнa 
зaштитa у Институту 'БAЊИЦA' oбaвљa сe крoз смeнски рaд и дeжурствa 
здрaвствeнoг oсoбљa, уз смeнски рaд прaтeћих пaрaмeдицинских служби, чимe сe 
oбeзбeђујe свaкoднeвни двaдeсeтчeтвoрoчaсoвни кoнтинуирaни прoцeс рaдa у 
oбaвљaњу рeгистрoвaнe дeлaтнoсти. 
 
У oквиру пoстoјeћeг прoгрaмa нa нивoу грaдa Бeoгрaдa, Институт “БAЊИЦA”  
oбaвљa пoслoвe хитнe службe пoнeдeљкoм и чeтврткoм у трaјaњу oд 24 чaсa, a 
oстaлим дaнимa пријeм пaцијeнaтa  oд 07 дo 20 чaсoвa. 
Цeнтaр зa хирургију и лeчeњe кичмeнoг стубa, тoкoм цeлe гoдинe нeпрeкиднo, 
свaкoг дaнa у трaјaњу oд 24 чaсa, oтвoрeн јe зa пoврeдe кичмeнoг стубa, крoз 
oдгoвaрaјући систeм дeжурствa и припрaвнoсти eкипe Aмбулaнтнo-пoликлиничкa 
службa рaди свaкoднeвнo oд 07 - 20 чaсoвa. У рaду Амбулaнтнo-пријeмнe службe 
oргaнизoвaнa јe кoнсултaтивнa службa кoју oбaвљaју стaрији дoктoри мeдицинe, 
спeцијaлисти (прoфeсoри и дoктoри мeдицинских нaукa, кoнсултaнти и сaвeтници).  
 

 
КОНТАКТ ПОДАЦИ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ЗА САРАДЊУ СА 

НОВИНАРИМА И ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА 
 
 

Шеф Службе за правне и опште послове – дипл. правник Ана Меденица 
Контакт телефон – 066/8829-219 

 

ПОДАЦИ О ПОДНЕТИМ ПРИГОВОРИМА ЗАШТИТНИКУ ПРАВА 
ПАЦИЈЕНАТА 

 

- У току 2012. године Заштитнику пацијентових права поднето је укупно 15 
приговора 

- У периоду 01.01.2013. године до 30.06.2013. године Заштитнику пацијентових 
права поднето је укупно 6 приговора.  

Свим подносиоцима приговора одговорено је у законском року. 
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ОПИС ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОСТОРИЈА ЗА РАД ИНСТИТУТА И 
ЊЕГОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЛИЦИМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Служба Амбулантно-поликлиничке делатности налази се у приземљу Института, 
тако да је олакшан приступ особама са инвалидитетом. Такође, Институт поседује 
мрежу лифтова којима су организационе јединице међусобно повезане. 
 

ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА ОБЈЕКТА КОЈЕ 
КОРИСТИ ИНСТИТУТ И АКТИВНОСТИ ОРГАНА 

 
Аудио и видео снимање објекта Института није дозвољено. Изузетак је могућ само 
на основу писменог захтева и уз сагласност директора. 
Институт поседује видео надзор који контролишу радници из Службе обезбеђења. 

 
5. СПИСАК НАЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 
 
 
Информације о телефонима за заказивање прегледа, листи чекања, радном времену 
амбуланте, о допунском раду лекара. 
 
Начин тражења информација: званични упит, информисање у просторијама 
Института, телефонски позив  на бројеве телефона : 011/6660-466, 011/6660-028  
 

 
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 
Основна овлашћења и делокруг рада Института су утврђени Законом о 
здравственој заштити и Законом о јавним службама. 
У складу са законом Инстиут је здравствена установа која обавља 
високоспецијализовану, специјалистичко - консултативну и стационарну  
здравствену делатност, превенције, раног откривања, лечења и рехабилитације 
обољења и повреда локомоторног система и кичменог стуба, свих патологија и 
узраста, укључујући и комбиноване повреде. 
Институт обавља образовну и научноистраживачку делатност. 
У оквиру своје делатности, Институт нарочито: 
 

1)  прати здравствено стање становништва – конгениталних и стечених 
аномалија и повреда из домена ортопедије и предузима и предлаже мере за 
његово унапређивање; 
2) прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и 
рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно-
методолошке и доктринарне протоколе;  



 

                                      Mihajla Avramovića 28, Beograd, Srbija; Tel: 011/6660 466; Fax: 011/7672-129;                                       
                        
 

 
 
 

3) врши испитивање и предлаже увођење нових метода превенције, 
дијагностике, лечења и рехабилитације; 
4)  истражује и открива узроке, појаве и ширење обољења, односно повреда, 
као и начин и мере за њихово спречавање, сузбијање, рано откривање и 
ефикасно и благовремено лечење и рехабилитацију; 
5)  учествује у утврђивању стручно-медицинских и доктринарних ставова;  
6)  спроводи програме здравствене заштите; 
7) спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица 
при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време 
боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу ових 
мера; 
8) организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих 
непогода и ванредних прилика;  
9) организује и спроводи практичну наставу у току школовања и стручног 
усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; 
10)  обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених; 
11) организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног 
рада; 
12) учествује у спровођењу спољне провере квалитета стручног рада у 
другим здравственим установама; 
13) организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање 
медицинског отпада, у складу са законом; 
14) издаје научне и стручне публикације за своје запослене; 

        15) обавља фармацеутску здравствену делатност преко болничке апотеке; 
        16) прима и лечи хитне случајеве; 
        17) организује лечење пацијената у оквиру дневне болнице; 
        18) обавља  и друге послове, у складу са законом. 
 
У обављању здравствене делатности Институт пружа здравствене услуге на 
секундарном и терцијарном нивоу из следећих области здравствене заштите, 
специјалности и ужих специјалности, и то: 

1)  ортопедије и трауматологије коштано-зглобног система;  
2) пластичне и реконструктивне хирургије, опште хирургије, интерне 

медицине, педијатрије, неурологије и стоматологије за хоспитализоване 
пацијенте; 

3)    анестезиологије са реаниматологијом; 
4)  трансфузиологије; 
5)  радиологије (са применом ултразвучне и ЦТ дијагностике); 
6)  физикалне медицине и рехабилитације; 
7)  лабораторијске дијагностике; 
8)  клиничке фармакологије; 
9)  патолошке анатомије; 
10)  фармацеутске здрaвствене делатности преко болничке апотеке. 
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7. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И  
ОБАВЕЗА И НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНО 

 
Обавезе и овлашћења у оквиру надлежност Института  произилазе из законске 
регулативе и Статута Болнице. 
Организација и делатност Института одређени су следећом законском 
регулативом: 

• Закон о јавним службама («Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94,),  

• Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС» бр. 
107/05,72/09,88/10,99/10,57/11,119/12,45/13),  

 
• Закон о здравственом осигурању («Службени гласник РС» бр. 

107/05,109/05,57/11,110/12,119/12),  

• Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС» бр. 
110/05) и  

• Закон о високом образовању («Службени гласник РС» бр. 
76/05,100/07,97/08,44/10,93/12,89/13). 

• Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09 и 
88/10,99/10,57/11,119/12,45/13); 

• Закон о раду (''Сл. гласник РС'', бр. 24/05, 61/05,54/09, 32/13); 
 

• Општи колективни уговор (''Сл. гласник РС", бр.  50/08, 104/08- Анекс И, 8/09- 
Анекс ИИ, 8/09- Одлука), 

• Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010) 

• Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/05 109/05,57/11, 
110/12,119/12); 

• Закон о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/10,107/12); 
• Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 125/04); 
• Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

54/09,73/10,101,/10,101/11,93/12,62/13,63/13); 
• Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину ("Сл. гласник РС", бр. 107/09); 
• Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 И 57/89, 

61/93,1/03,"Сл. лист СЦГ", бр. 1/03- Уставна повеља); 
• Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12); 
• Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09); 
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• Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом("Сл. гласник РС", бр. 37/12); 

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", 
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); 

• Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/09); 
• Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/10); 
• Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( "Сл. гласник РС", 

бр. 30/2010),  
• Закон о коморама здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 99/10), 
• Национална стратегија развоја безбедности и заштите здравља на раду  ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/01), 
• Правилнике из области безбедности и здравља на раду,... 
• Закон о безбедности и здрављу на раду, ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005), 
• Национална стратегија развоја безбедности и заштите здравља на раду  ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/01), 
• Правилник о врстама Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања ("Сл. гласник РС", 12/10 и 27/10); 
• Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствене установе 

("Сл. гласник РС", бр. 43/06); 
• Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник 
РС", бр. 43/06,112/09, 50/10,79/11); 

• Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ("Сл. гласник РС", бр. 
49/10) 

• Правилници који се односе на имплементацију Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС", бр. 29/13); 

• Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки ("Сл. гласник РС", бр. 29/13); 

• Правилник о правилима понашања послодавца и запослених ("Сл. гласник РС", бр. 
62/10); 

• Правилник о управљању медицинским отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 78/10); 
• Уредба о плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС", бр. 42/06, 19/07, 

84/08, 71/09, 85/09 и 24/10); 
• Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 
121/03,130/03,67/04,120/04,5/05,26/05,81/05,105/05,109/05,27/06,32/06,58/06,82/06,10
6/06,10/07,40/07,60/07,91/07,106/07,07/08,9/08,24/08,26/08,31/08,44/08,54/08,108/08,1
13/08,79/09,25/10,91/10,20/11,65/11,100/11,11/12) 

• Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03 и 12/06); 
• Уредба о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/10); 
• Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према 

Класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 55/05,71/05,101/07,104/09,65/08); 
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Институт у свом раду примењује и следеће акте: 
 

o Пословни кодекс  

o  Правилник о безбедности и здрављу на раду  

o  План заштите од елементарних непогода и других ванредних стања  

o  Правилник о остваривању здравствене заштите  

o Правилник о болничким инфекцијама  

o Правилник о кућном реду и организацији рада 

o Правилник о стручном усавршавању запослених  

o Правилник о начину спровођења и извештавања о унутрашњој провери 
квалитета стручног рада  

o Правилник о канцеларијском и архивском пословању  

 
Статутом Института уређена је делатност, унутрашња организација, управљање, 
пословање, услови за именовање и разрешење директора, односно помоћника 
директора за образовни и научно-истраживачки рад, органи и стручни органи, 
систем интерне контроле као и друга питања од значаја за рад и пословање 
Института. 
 
 

 

http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Poslovni kodeks.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Plan zaštite od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih stanja.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o ostvarivanju zdravstvene zaštite u Bolnici.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o bolničkim infekcijama.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o kućnom redu i organizaciji rada.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o načinu sprovođenja i izveštavanja o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada u Bolnici.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o načinu sprovođenja i izveštavanja o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada u Bolnici.doc�
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Bolnice sa Listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja.doc�
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8. УСЛУГЕ КОЈЕ ИНСТИТУТ  ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 
 

Услуге Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“ из области 
хирургије према врсти патологије: 
• Лечење дегенеративних обољења великих зглобова (примарне и секундарне 

артрозе) оперативним захватима уградње протезе или другим оперативним 
захватима у зависности од индикације. 

• Неоперативно и оперативно лечење прелома код одраслих и деце 

• Артроскопска хирургија великих зглобова (колено, кук, раме, скочни зглоб) код 
спортских повреда, нестабилности и других патолошких стања. 

• Оперативно лечење примарних и секундарних тумора коштано-зглобног 
система код одраслих и деце (биопсија, ресекција, туморске протезе) 

• Хируршко лечење последица реуматских болести 

• Реконструктивна хирургија коштано зглобног система методом Илизарова 
(последице лоше сраслих прелома, инегалитети екстремитета, контрактуре 
зглобова, осовински деформитети, надокнада коштаних дефеката и др.) 

• Услуге пластичне и реконструктивне хирургије и хирургија шаке 

• Оперативни захвати код обољења  кичменог стуба код деце и одраслих 
(примарни и секундарни тумори кичменог стуба, дискус херније, 
спондилолистезе, спиналне стенозе, траума кичменог стуба, деформитети 
кичменог стуба – сколиозе, кифозе и др.) 

• Оперативно и неоперативно лечење ортопедских болести у дечјем узрасту 
(развојни поремећаји кука, Пертхесово обољење, Епифизиолиза и друга 
обољења дечјег кука, ангулациони и ротациони деформитети екстремитета, 
коштане израслине, коштане цисте, урођени и стечени деформитети стопала, 
последице метаболичких и других прирођених обољења коштано зглобног 
система) 

• Оперативно лечење деформитета коштано-зглобног система насталих као 
последица неуролошких обољења (Cerebralna paraliza, Mijelomeningokela, 
Poliomyelitis, Charcot-Marie Tooth, Fridrajh, последице повреде мозга и др.). У 
оквиру ових поремећаја раде се оперативни захвати на меким ткивима 
(тенотомије, тенодезе, елонгације тетива, транспозиције тетива, капсулотомије) 
и на коштаном ткиву (различите врсте остеотомија, артродеза и др.) 
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СЕКТОР ПОЛИКЛИНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

Делатност Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања 
 

- Спровођење хитне службе у пријемним данима, 
- вођење медицинске картотеке и документације амбулантних и стационарних 

болесника- хитних случајева, 
- обрада медицинских уверења и извештаја хитних случајева, 
- спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника-

хитних случајева, 
- обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 

јединице. 
 

Делатност Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе 
 

- Организовање редовне амбулантно поликлиничке службе и конзилијарних 
прегледа пацијената, 

- организовање консултативне и конзилијарне службе лекара других 
специјалности, 

- спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника, 
- обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 

јединице. 
 

Делатност Одељења за пријем пацијената упућених на болничко лечење 
 

- Обрада, пријем и распоред пацијената упућених на болничко лечење. 
- обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 
јединице 

 
СЕКТОР СТАЦИОНАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Делатност службе за ортопедску онкологију 

 
- Пријем болесника са примарним и метастатским туморима костију и меких 

ткива екстремитета, 
- нега болесника са примарним и секундарним туморима костију и меких ткива 

екстремитета, 
- спровођење процедуре обраде болесника и сарадња са Институтом за 

онкологију и Институтом за патологију при Медицинском факултету у 
Београду и другим здравственим установама, 

- спровођење поступка дијагностике, комбинованог лечења и рехабилитације 
болесника, 

- примена поступка преоперативне и постоперативне терапије, хируршког  
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лечења и контроле болесника са туморима костију и меких ткива екстремитета 
и методолошка обрада дијагностике, лечења и рехабилитације, 

- праћење савремених достигнућа медицине на подручју дијагностике, терапије, 
рехабилитације и организовање тимских и конзилијарних облика рада, 

- обезбеђивање редовне амбулантно поликлиничке службе за болеснике са 
туморима костију и меких ткива, 

- пријем болесника са других одељења у циљу дијагностике и лечења тумора, 
пружање стручно-методолошких услуга другим одељењима и учешће у 
процесима едукације и усавршавања медицинских кадрова здравствене 
установе, 

- обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 
јединице. 

 
Делатност Службе за реконструктивну ортопедију и коштано-зглобну 

инфекцију 
 
- Обављење дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника са урођеним манама, повредама и обољењима локомоторног система, 
- рана пост оперативна рехабилитација, 
- примена методе Илизаров и других сродних метода уградње екстрафокалних 

фиксатора, 
- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 

лечења оболелих и повређених, 
- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 

трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
 

Делатност Службе за коштано-зглобну трауматологију 
 

- Обављање пријема болесника са свежим траумама, 
- лечење и рана постоперативна рехабилитација кроз полуинтензивну негу 

повреда - траума, 
- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 

лечења оболелих и повређених, 
- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 

трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, и превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
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Делатност Службе за хирургију кичменог стуба 
 

Одељење А  
- Пријем ради дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

пацијената женског пола, 
- обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника са урођеним манама кичменог стуба, повредама и обољењима ЛМС, 
- бављење аналитичком евалуацијом методологије рада у дијагностици лечења и 

резултата лечења оболелих и повређених, 
- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 

трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових метода 
у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- обављење и других послова и задатака из делокруга рада организационе 

јединице, а који нису наведени. 
 

Одељење Б 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника са јувенилним деформацијама кичменог стуба, урођеним и стеченим 
манама, повредама и обољењима локомоторног система пацијената мушког 
пола, 

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
 

Делатност Службе за општу ортопедију – женско I 
 

- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 
болесника женског пола, са урођеним деформацијама, повредама и обољењима,  

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
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Делатност Службе за општу ортопедију – женско II 

 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника женског пола, са урођеним деформацијама, повредама и обољењима 
локомоторног система, 

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
 

Делатност Службе за општу ортопедију – женско III 
 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника са урођеним и стеченим манама, повредама и обољењима 
локомоторног система болесника геријатријског доба, оба пола, 

- обављање процене и припреме за оптимално време оперативног лечења 
реуматских болесника, 

- организовање сарадње лекара различитих специјалности у лечењу реуматских 
болесника   (доктора медицине, специјалисте интерне медицине, анестезије и 
физикалне медицине и рехабилитације),  

- организовање и сарадња са Институтом за реуматологију Републике Србије, 
- координирање наставка специфичне постоперативне рехабилитације 

реуматских болесника са Центрима за рехабилитацију у Републици, као и 
потребу наставка лечења на Институту за реуматологију Србије, 

- праћење резултата оперативног лечења реуматских болесника, 
- аналитичка евалуација методологије рада  у дијагностици, лечењу и резултата 

лечења оболелих и повређених, 
- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 

трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
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Делатност Службе за општу ортопедију – мушко I 
 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника мушког пола, са урођеним деформацијама, повредама и обољењима 
локомоторног система,  

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
 

 
Делатност Службе за општу ортопедију – мушко II 

 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника мушког пола, са урођеним деформацијама, повредама и обољењима 
локомоторног система, 

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
 

Делатност Службе за неуро-ортопедију 
 
- Лечење деце са развијеним деформитетима због церебралне парализе и 

полимиелитиса, 
- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 

лечења оболелих и повређених, 
- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 

трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
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Делатност Службе за хирургију шаке, реконструктивну и пластичну 

хирургију 
 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације 

болесника којима је потребна интервенција пластичне и реконструктивне 
хирургије (опекотине, последице траума и обољења локомоторног система, 
главе и др.), 

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу пластичне хирургије и 
реконструктивне хирургије и  увођење нових методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање послова из делокрига рада Одељења за хируршке интервенције који 

се односе на пластичне  хируршке интревенције, 
- обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада 

организационе јединице. 
 

Делатност Службе за дечју ортопедију и трауматологију 
 
- Обављање дијагностике, лечења и ране постоперативне рехабилитације деце са 

конгениталним малформацијама и развојним деформитетима горњих и доњих 
екстремитета, 

- аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата 
лечења оболелих и повређених, 

- праћење савремених достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођење нових 
методологија у текућу праксу, 

- нега болесника, 
- превенција болести и повреда, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице, а који 

нису наведени. 
 

Делатност Службе за хируршке интервенције 
(операциони блок) 

 
- Припрема и обезбеђивање рада операционе сале за хируршке интервенције, 

према утврђеном програму, 
- требовање потрошног материјала за рад операционе сале, 
- одржавање инструмената, апарата и инсталација у операционом блоку, 
- вођење протокола и картотеке операционих картона, 
- вођење евиденције утрошеног материјала и састављање извештаја о раду 

операционог блока, 
- вршење сталне контроле стерилности операционих сала, материјала, ваздуха,  
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руку и др., 

- обављање других послова који по својој природи спадају у домен рада 
операционог блока. 

 
Делатаност Службе за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију 

 
- Обављање преоперативне припреме болесника, 
- анестезирање пацијената и праћење у постоперативном току, 
- спровођење реанимације, поступака и интензивне терапије болесника са 

угроженим виталним функцијама, 
- у амбуланти агресивно деловање у отклањању бола пацијената и припремање за 

хладне хируршке интервенције, 
- предлагање набавке неопходних апарата за рад одељења и њихово одржавање, 
- обављење и других послова који по својој природи спадају у делокруг рада 

одељења. 
 

СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБИ 
 

Делатност Службе за физикалну медицину и рехабилитацију 
 
- Организовање и примена савремене физикалне дијагностике и терапије за све 

екстерне и интерне болеснике којима је овај вид лечења потребан, 
- организовање сарадње са одељењима и службама здравствене установе, 
- вршење стручне аналитичке процене и евалуације методологије рада из домена 

рада физикалне медицине и терапије, 
- обављење функционалне дијагностике и оспособљавање болесника, после 

повреда и са обољењима локомоторног система, 
- примењивање кинези, хидро  и електро терапије, преоперативно и 

постоперативно лечење и оспособљавање у тимској сарадњи са хируршким 
одељењима, 

- примењивање терапије радом као медицински вид оспособљавања повређених и 
оболелих и обука пацијаната, 

- организовање и спровођење службе ортотике и протетике у сарадњи са 
ортопедским предузећем "Рудо", 

- сарадња са другим здравственим установама за физикалну медицину и 
рехабилитацију, 

- учествовање у стручној едукацији и усавршавању стручњака из других 
установа, 

- организовање и обезбеђивање транспорта интерних болесника других одељења 
до просторија физикалне терапије, 

- обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада 
организационе јединице. 
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Делатност Службе за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику 
 

- Подстицање, програмирање и координирање рада медицинских болничких 
одељења, 

- вршење стоматолошких услуга, 
- биохемијска анализа крви болесника, 
- справљање реагенаса, стандарда и раствора који су неопходни за рад 

лабораторије, испитивање лабораторијских раствора, њихове трајности и 
употребљивости, 

- набавка хемикалија и потребне апаратуре, 
- испитивање брисева, бактериолошких култура, испитивање крви, анализе за 

потребе других здравствених установа из области коштано-зглобног система, 
- обезбеђење услова за нормално обављење рада из подручја радиолошке 

заштите, 
- обављење дијагностичких терапетских поступака у радиодијагностици, 
- организовање медицинске заштите у подручју радиодијагностике, 
- обављење снимања рендген апаратима и скенером (ЦТ дијагностика), читање 

снимака и анализа добијених поступака, 
- учешће у континуираном оспособљавању, уочавање савремених поступака 

дијагностичких и терапијских, апаратура и њихова квалитетна примена, 
- обављање и других послова који по својој природи спадају у домен рада овог 

одељења. 
 

Делатност Одељења за трансфузиологију 
 
- обезбеђивање крви и продуката од крви за болеснике, 
- обављање и других послова који по својој природи спадају у домен рада овог 

одељења. 
  

Делатност Одељења за интернистичке, педијатријске 
 и опште хируршке делатности 

 
- Обављање интернистичких прегледа пацијената, 
- обављање педијатријских прегледа пацијената, 
- обављање прегледа доктора медицине, специјалисте опште хирургије, 

самостално или уз сарадњу доктора медицине, специјалисте ортопедије, 
- обезбеђење присуства консултативних лекара других специјалности, 
- обављање и других послова који по својој природи спадају у домен рада овог 

одељења. 
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Делатност Одељења за фармацеутску здравствену делатност  
(болничка апотека) 

- Набавка лекова, завојног материјала, хемикалија, рендген филмова и др., 
- израда магистралних лекова по рецептима и раствора, 
- учешће у континуираном оспособљавању, праћење нових лекова, апаратура и 

њихова квалитетна примена, 
- обављање и других послова који по својој природи спадају у домен рада овог 

одељења. 
 

Делатност Одељења за научно-истраживачки рад и медицинску информатику 
 

- Организовању, подстицање и координирање научноистраживачког рада из 
области ортопедије, трауматологије, пластичне хирургије и физикалне 
медицине и рехабилитације, 

- сакупљање и стављање на располагање библиографских података потребних за 
одређена истраживања, 

- вођење евиденције о стручним и научноистраживачким радовима, пројектима и 
стручним усавршавањима здравствених радника и сарадника,                   

- организовање издавања стручних публикација, 
- организовање семинара  последипломске наставе и специјализација из области 

ортопедије са трауматологијом, пластичне хирургије, анестезије са 
реаниматологијом и физикалне медицине и рехабилитације. 

 
СЕКТОР НЕМЕДИЦИНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Делатност Службе за правне и опште послове 

 
- Организовање комплетних правних и општих послова, везаних за ефикасно 

функционисање здравствене установе, 
- послови заступања, 
- уговорни односи, 
- спровођење поступака јавних набавки, 
- послови заштитника пацијентових права, 
- послови референта за слободан приступ информацијама, 
- кореспонденција са Министарством здравља, РЗЗО и другим органима и 

установама, 
- послови кадровске службе, 
- послови социјалног рада, 
- послови заштите и обезбеђења, 
- послови обезбеђења имовине здравствене установе, 
- послови администрације, пријема поште и архивирања документације, 
- обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада 

организационе јединице. 
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Делатност Службе за економско-финансијске послове 
 
- Послови везани за финансије здравствене установе, 
- послови фактурисања, 
- послови статистике, 
- послови везани за основна средства, 
- послови књиговодства, 
- обрачун личних примања, 
- благајна, 
- послови контирања, билансирања и израде периодичних и завршних обрачуна, 
- послови интерне контроле (служба интерних контролора), 
- информатика, 
- послови набавке и складиштења, 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице. 
 
 

Делатност Службе за техничке послове 
 
- Послови занатских услуга за потребе здравствене установе, обезбеђивања 

возила за службене потребе, 
- послови техничког одржавања болничког објекта, послови око обезбеђивања 

енергетике и одржавања енергетске мреже, послови у ложионици 
(обезбеђивање грејања Института и топле воде), прање, пеглање и транспорт 
веша за потребе установе, 

- организовање и припрема исхране болесника, према утврђеном програму 
исхране, припремање јеловника према важећим хигијенско дијеталном режиму, 

- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице. 
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9. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

Табеларни преглед пружених услуга у току 2012. године  
     
    
    

ПЛАН         
2012. 

ИЗВРШЕЊЕ 
јан-дец % 

БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ЛИЦА 10.546 9.077 86,1 
БРОЈ ДАНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 161.472 150.678 93,3 
ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЛЕЧЕЊА 15,3 16,6   
БРОЈ ОПЕРИСАНИХ ЛИЦА 6.208 5.928 95,5 
БРОЈ ОПЕРАЦИЈА 8.671 8.179 94,3 

О
П
Ш
ТЕ

 

БРОЈ АМБУЛАНТНИХ СПЕЦ. ПРЕГЛЕДА 92.880 82.664 89,0 
РТГ 32.789 32.157 98,1 
УЛТРАЗВУК И ДОПЛЕР 7.157 5.791 80,9 
СКЕНЕР 2.739 180 6,6 
ЛАБОРАТОРИЈА 412.938 298.592 72,3 

УС
ЛУ

ГЕ
 

ОСТАЛО УСЛУГЕ 247.342 396.687 160,4 
КРВ И КОМПОНЕНТЕ КРВИ (У ДИНАРИМА) 28.670.095 30.223.587 105,4 
ЛЕКОВИ У ЗУ 98.120.000 82.249.583 83,8 
ЕНДОПРОТЕЗЕ И ОСТ. УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 469.186.000 413.152.141 88,1 М

А
ТЕ

Р
И
ЈА
Л 

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ 109.041.000 133.340.044 122,3 
 
Табеларни преглед пружених услуга у текућој 2013. години: 
     
    
    

ПЛАН         
2013. 

ИЗВРШЕЊЕ 
јан-јун % 

БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ЛИЦА 9.100 4.305 47,3 
БРОЈ ДАНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 151.500 68.042 44,9 
ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЛЕЧЕЊА 16,6 15,8   
БРОЈ ОПЕРИСАНИХ ЛИЦА 5.930 2.972 50,1 
БРОЈ ОПЕРАЦИЈА 8.360 4.117 49,2 
БРОЈ АМБУЛАНТНИХ СПЕЦ. ПРЕГЛЕДА 87.070 47.717 54,8 

О
П
Ш
ТЕ

 

БРОЈ ДАНА ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ - ФИЗИКАЛА 33.000 18.141 55,0 
РТГ 35.558 20.004 56,3 
УЛТРАЗВУК И ДОПЛЕР 5.390 2.888 53,6 
ЛАБОРАТОРИЈА 280.972 182.242 64,9 

УС
ЛУ

ГЕ
 

ОСТАЛО УСЛУГЕ 514.385 263.387 51,2 
КРВ И КОМПОНЕНТЕ КРВИ (У ДИНАРИМА) 28.670.095 30.223.587 105,4 
ЛЕКОВИ У ЗУ 89.444.777 45.203.366 50,5 
ЕНДОПРОТЕЗЕ И ОСТ. УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 456.785.521 199.619.035 43,7 М

А
ТЕ

Р
И
ЈА
Л 

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ 133.000.000 59.234.244 44,5 
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10. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

Укупни приходи Института у 2012. години износили су 1.756.404.228,92 РСД, а 
расходи 1.789.130.076,59 РСД. 
Укупни приходи Института за период од 01.01.2013. до 01.06.2013. године измосе 
1.314.335.373,89 РСД, а расходи 1.279.954.764,51 РСД. 
 

11. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

План јавних набавки за 2012. годину усвојен је на износ од 992.053.568,60 РСД 
У прилогу је приказана табела која представља План јавних набавки за 2012. 
годину. 
                 

PLAN   NABAVKI   ZA   2012.   GODINU (na koje se ZJN primenjuje) 

     

Procenjena vrednost 

r.br.  Predmet nabavke 

Sp
ec
ifi
ka
ci
ja
 

Ukupna  
Po 

godinama 

Okvirno 
vreme 

pokretanja 
postupka 

Okvirno 
vreme 

realizacije 
ugovora 

Konto 
(planska 
godina) 

Izvor finansiranja 
(planska godina) 

                          

   DOBRA                      

1 
Energenti (mazut, 
benzin, dizel) 

en01  51.074.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
421211 
421224 
426411 

RZZO          ‐‐‐‐     
SOP.PR         

2 
Prehrambeni proizvodi 
(za ishranu bolesnika) 

ku01  42.470.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426822 
RZZO          ‐‐‐‐     

SOP.PR         

3 
Hemijska sredstva  
(higijena objekata i 
opreme)  

hs01  6.500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426812 
RZZO          ‐‐‐‐     

SOP.PR         

4 
Jedno putnicko vozilo I 
jedno sanitetsko vozilo 

vp01  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512111 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

5 

Održavanje vozila 
(registracije,ulja, 
maziva, gume i 
r.delovi) 

vp02  500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
482131 
426911 
426112 

RZZO          SOP.PR    
DONAC      

6 

Inventar bolesnički 
(metalni i drveni 
nameštaj za bolesničke 
sobe, hodnike u 
blokovima i sanitarnim 
prostorijama I 
bolesnicki kreveti za 
int.negu) 

ib01  3.400.300,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512211 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

7 

Inventar kancelarijski 
(metalni i drveni 
kancelarijski nameštaj, 
ormani i police za 
arhivu) 

ib01  800.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512211 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      
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8 
Inventar kuhinjski 
(posuđe, el. Uređaji i 
metalni nameštaj)  

ku02  4.100.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
426112 
512251 

RZZO          SOP.PR    

9 
Inventar vešeraja i 
šnajderaja (mašine za 
pranje i sušenje veša) 

vs01  1.250.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512251  RZZO          SOP.PR    

10 

Inventar medicinski 
(operacionih sala, 
laboratorija, apoteka i 
serilizacije) 

im01  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
512511 
512521 
426112 

RZZO          SOP.PR    

11 

Potrošni materijal 
tekućeg 
vodoinstalaterskog 
održavanja 

ts01  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  RZZO          SOP.PR    

12 
Potrošni materijal 
tekućeg elektro 
održavanja 

ts02  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  RZZO          SOP.PR    

13 
Potrošni materijal 
tekućeg zidarsko 
molerskog održavanja 

ts03  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  RZZO          SOP.PR    

14 

Potrošni materijal 
tekućeg stolarsko 
tapetarskog 
održavanja 

ts04  200.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  RZZO          SOP.PR    

15 
Potrošni materijal 
tekućeg održavanja 
grejanja i klimatzacije 

ts05  1.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  RZZO          SOP.PR    

16 
Htz oprema oprema 
osoblja 

htz01  3.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426121  RZZO          SOP.PR    

17 
Posteljine (za opremu 
bolesničkih kreveta, 
stoljnaci krpe, peškiri) 

po01  3.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426112  RZZO          SOP.PR    

18 
Tekstil za operacione 
sale 

to01  2.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426912    

19  Stručna literatura  li01  500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426311  SOP PR. 

20  Sobni klima uređaji  ku01  650.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512251  RZZO          SOP.PR    

21 
Izrada nove telefonske 
centrale 

tc01  4.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  511292 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

22 
Oprema za video 
nadzor Instituta 

vn01  4.500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012       

23 

Računska oprema i 
održavanje mreže 
(računari, prenosni 
računari štampači...) 

ro01  500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 

512221  
512222  
423211  
423221 

RZZO         SOP.PR. 

24 
Kancelarijski materijal 
(papiri, olovke, 
registratori) 

km01  7.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  423111  RZZO         SOP.PR. 

25 
Medicinski ugradni 
materijal 

um01  469.186.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426761  RZZO         SOP.PR. 

26  Lekovi  ph01  98.120.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426711  RZZO 

27  Sanitetski materijal  sm01  109.041.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426712  RZZO 

28  Transfuzija  trf01  18.827.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426714  RZZO 

29  Medicinska oprema  mo01  184.750.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512511  RZZO         SOP.PR. 



 

                                      Mihajla Avramovića 28, Beograd, Srbija; Tel: 011/6660 466; Fax: 011/7672-129;                                       
                        
 

30  Fotokopir aparat  fa01  400.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512215           SOP.PR. 

31  Medicinski gasovi  mg01  1.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  RZZO         SOP.PR. 

32 
Nabavka 
preskontejnera za 
komunalni otpad 

pk01  3.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  513111  RZZO         SOP.PR. 

33 
Nepredviđeni troškovi 
za nabavku dobara 

nt02  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
4269122 
4269121 

RZZO         SOP.PR. 

34 

13 monitora za 
neinvazivni monitoring 
i 3 monitora sa 
dodatcima za CPV i 
arterijsku liniju 

mg01  10.500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  MIN. ZDRA. 

35 
2 aspiratora za 
neinvanzivnu adpiracij 

mg01  2.800.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  MIN. ZDRA. 

36 

6 autonomih 
baterijskih sistema za 
standardnu 
ortopedsku hirurgiju i 
2 autonomna 
baterijska sistema za 
artroskopsku i 
plastičnu hirurgiju, 

mg01  11.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  426911  MIN. ZDRA. 

                       

   USLUGE                   

38 
Odrzavanje sajta 
instituta 

ios02  500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012       

39  Održavanje liftova  ol01  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425291  RZZO          SOP.PR. 

40 
Održavanje grejanja i 
klimatizacije 

og01  1.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425116  RZZO          SOP.PR. 

41 
Održavanje 
medicinske opreme 

omo01  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425251  RZZO          SOP.PR. 

42 
Održavanje 
protivpožarnih aparata 
i opreme 

pp01  400.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425281  RZZO          SOP.PR. 

43 
Održavanje računarske 
opreme i fotokopir 
aparata 

tit01  500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425222  RZZO          SOP.PR. 

44 
Održavanje 
vodovodne i 
kanalizacione mreže 

ovk01  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425115  RZZO         SOP.PR. 

45 
Održavanje 
el.instalacija na 
objektu 

oel01  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425117  RZZO         SOP.PR. 

46 
Održavanje ostale ne 
medicinske opreme 

ooo01  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425251  RZZO         SOP.PR. 

47  Konsultantske usluge  ku01  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  423520  RZZO         SOP.PR. 

48 
Održavanje instalacija 
medicinskih gasova 

omg01  800.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425119  RZZO         SOP.PR. 

49 

Izrada projekta 
priključenje na zemni 
gas kao alternativnog 
energenta 

pg02  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  511451  SOP PR. 

50  Osiguranja  os01  6.600.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  421511  RZZO          SOP.PR. 
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51 
Usluge mobilne, fiksne 
telefonije i interneta 

tel01  900.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  421411  RZZO          SOP.PR. 

52  Oglašavanje  ogl01  300.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  423432  SOP PR. 

53 
Usluge dezinsekcije i 
deratizacije 

dd01  200.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  421321  SOP PR. 

54 
Sistematski pregledi 
zaposlenih 

sp01  10.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  424311  SOP PR. 

55  Digitalizacija arhiva  da01  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  512221 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

56 
Nepredviđeni troškovi 
za nabavku usluga 

ntu02  2.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  429112  RZZO          SOP.PR. 

                       

   RADOVI                   

                       

57 
Servisiranje glavnih 
napojnih kablova 

par01  1.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425119 
RZZO               
DONAC      

58 
Adaptacija kuhinjskih 
prostorija 

kuh01  4.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425119  RZZO          SOP.PR. 

59 
Radovi razni u okviru 
kruga bolnice 

kb01  1.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112  RZZO          SOP.PR. 

60 
Adaptacija i dogradnja 
postojeće instalacije 
medicinskih gasova 

img01  2.500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425119  RZZO          SOP.PR. 

61 
Građevinsko zidarski i 
limarski radovi na 
fasadi 

gz01  2.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425111  RZZO          SOP.PR. 

62 
Preuređenje prostora 
za smeštaj 
komunalnog otpada 

smo01  500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425119  RZZO          SOP.PR. 

63 
Rekonstrukcija 
hiruškog bloka 

hb01  20.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  425111 
RZZO               
DONAC      

64  Rekonstrukcija liftova  rl01  10.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
4252912 
4252911 

RZZO          SOP.PR    
DONAC      

65 
Nepredviđeni troškovi 
za nabavku radova 

ntr02  5.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

66 

Radovi za uredjenje 
singnalizacije 
saobracaja u krugu 
bolnice 

sst01  1.700.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  51322 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

67 
Radovi na izradi 
osvetljenja u krugu 
bolnice 

iok01  1.500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012 
4251171 
4251172 

RZZO          SOP.PR    
DONAC      

68 
Radovi na uredjenju 
zelenih povrsina u 
krugu bolnice 

uzp01  1.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112 
RZZO          SOP.PR    

DONAC      

69 

Izrada unutrašnje i 
spoljašnje 
hidratantske 
instalacije i 
protivpaničnog svetla i 
obeležavanja puteva 

uzp01  20.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112  MIN. ZDRA. 
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evakuacije 

70 
Sanacija krovova i 
oluka na zgradi 
Instituta 

uzp01  24.500.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112  MIN. ZDRA. 

71 

Rekonstrukcija 
kotlarnice‐prelazak na 
druge tipove 
energenata 

uzp01  35.000.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112  MIN. ZDRA. 

72 

Povecanje energetske 
efikasnosti‐zamena 
stolarije na fasadi 
objekta 

uzp01  29.800.000,00  tokom 2012  tokom 2012  tokom 2012  4249112  MIN. ZDRA. 

                 

План набавки за 2013. годину, за добра, услуге и радове усвојен је на износ од 
988.876.000,00. 
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PLAN NABAVKI ZA 2013. GODINU (na koje se ZJN primenjuje)  

RB Predmet JN 

Iznos 
planira
nih 

sredsta
va za 
JN 

Aproprijacija u 
budzetu ‐ 

finansijskom 
planu za placanje 

Procenjena vrednost JN  
sa PDV 

Po godinama    |     Ukupno      

Vrsta 
postupka 

Okvir
ni 

datu
m 

pokre
tanja 
postu
pka 

Okvirni 
datum 

zakljucenj
a ugovora 

Okvi
rni 
datu
m 

izvrs
enja 
ugov
ora 

Konto 

  DOBRA                           

1 Energenti (mazut, 
benzin, dizel)    RFZO/S.P.  45.400.000,00                 421000 

1.1. mazut    RFZO/S.P.  44.600.000,00     JNVV  jan.13  mar.13  jan.14  421000 

1.2. benzin, dizel    RFZO/S.P.  800.000,00     JNMV  jan.13  feb.13  jan.14  426000 

2 
Prehrambeni 
proizvodi (za ishranu 
bolesnika)    RFZO/S.P. 

45.018.000,00 
               426000 

2.1. prehrambeni poizvodi    RFZO/S.P.  40.000.000,00     JNVV  jul.13  sep.13  jul.14  426000 

2.2. sezonsko voce i povrce 
   RFZO/S.P. 

5.018.000,00 
   I i II faza  

sep.1
3  sep.13 

sep.1
4  426000 

3 
Hemijska sredstva  
(higijena objekata i 
opreme)  

   RFZO/S.P. 

3.300.000,00 

   JNVV 
nov.1

3  dec.13 
nov.1

4  426000 

4 
Jedno putnicko vozilo 
I jedno sanitetsko 
vozilo    RFZO/S.P./DON. 

5.000.000,00 
   JNVV  jul.13  sep.13  jul.14  512000 

5 
Održavanje vozila 
(ulja, maziva, gume i 
r.delovi)    S.P./DON. 

500.000,00 
   JNMV 

apr.1
3  maj.13 

apr.1
4  426000 

6 

Inventar bolesnički 
(metalni i drveni 
nameštaj za bolesničke 
sobe, hodnike u 
blokovima i 
sanitarnim 
prostorijama I 
bolesnicki kreveti) 

   RFZO/S.P./DON. 

1.000.000,00 

   JNMV 
sep.1

3  okt.13 
sep.1

4  512000 

7 

Inventar kancelarijski 
(metalni i drveni 
kancelarijski 
nameštaj, ormani i 
police za arhivu) 

   RFZO/S.P./DON. 

500.000,00 

   JNMV 
maj.1

3  jun.13 
maj.1

4  512000 

8 
Inventar kuhinjski 
(posuđe, el. Uređaji i 
metalni nameštaj)  

   RFZO/S.P. 

1.000.000,00 

   JNMV 
maj.1

3  jun.13 
maj.1

4  512000 

9 
Inventar vešeraja i 
šnajderaja (mašine za 
pranje i sušenje veša) 

   RFZO/S.P. 

1.250.000,00 

   JNMV 
maj.1

3  jun.13 
maj.1

4  512000 
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10 

Inventar medicinski 
(operacionih sala, 
laboratorija, apoteka i 
serilizacije) 

   RFZO/S.P. 

3.000.000,00 

   JNMV 
apr.1

3  jun.13 
apr.1

4  512000 

11 

Potrošni materijal 
tekućeg 
vodoinstalaterskog 
održavanja    RFZO/S.P. 

620.000,00 

   JNMV  jun.13  jul.13  jun.14  426000 

12 
Potrošni materijal 
tekućeg elektro 
održavanja    RFZO/S.P. 

620.000,00 
   JNMV  jun.13  jul.13  jun.14  426000 

13 
Potrošni materijal 
tekućeg zidarsko 
molerskog održavanja 

   RFZO/S.P. 

620.000,00 

   JNMV  jun.13  jul.13  jun.14  426000 

14 

Potrošni materijal 
tekućeg stolarsko 
tapetarskog 
održavanja    RFZO/S.P. 

520.000,00 

   JNMV  jun.13  jul.13  jun.14  426000 

15 
Potrošni materijal 
tekućeg održavanja 
grejanja i klimatzacije 

   RFZO/S.P. 

1.000.000,00 

   JNMV  jul.13  avg.13  jul.14  426000 

16 
Potrošni materijla za 
tretman medicinskog 
otpada 

   RFZO/S.P. 

3.500.000,00 

   JNVV 
avg.1

3  okt.13 
avg.1

4  426000 

17 Filteri za sterilizaciju 
   RFZO/S.P. 

4.000.000,00 
   JNVV 

apr.1
3  jun.13 

apr.1
4  426000 

18 Htz oprema  osoblja 
   RFZO/S.P. 

3.000.000,00 
   JNMV 

feb.1
3  mar.13 

feb.1
4  426000 

19 
Posteljine (za opremu 
bolesničkih kreveta, 
stoljnaci krpe, peškiri) 

   RFZO/S.P. 

3.000.000,00 

   JNMV 
sep.1

3  okt.13 
sep.1

4  426000 

20 Tekstil za operacione 
sale    RFZO/S.P. 

2.000.000,00 
   JNMV 

sep.1
3  okt.13 

sep.1
4  426000 

21 Stručna literatura    S.P.  500.000,00     JNMV  jan.13  feb.13  jan.14  426000 

22 Sobni klima uređaji    RFZO/S.P.  650.000,00     JNMV  jul.13  avg.13  jul.14  512000 

23 Izrada nove telefonske 
centrale    RFZO/S.P. 

4.000.000,00 
   JNVV 

mar.1
3  maj.13 

mar.1
4  512000 

25 

Računska oprema i 
održavanje mreže 
(računari, prenosni 
računari štampači...) 

   RFZO/S.P. 

500.000,00 

   JNMV 
feb.1

3  mar.13 
feb.1

4  512000 

26 
Kancelarijski 
materijal (papiri, 
olovke, registratori) 

   RFZO/S.P. 

7.000.000,00 

   JNVV 
nov.1

3  dec.13 
nov.1

4  423000 
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27 
Implantati u ortopediji 
(sve vrste i  svi delovi 
proteza) 

   RFZO/S.P. 

302.544.000,00 

               426000 

27.
1. Kuk 

   RFZO/S.P. 
200.000.000,00 

   II faza 

toko
m 
2013 

tokom 
2013 

toko
m 
2013  426000 

27.
2. Koleno 

   RFZO/S.P. 
96.800.000,00 

   II faza 

toko
m 
2013 

tokom 
2013 

toko
m 
2013  426000 

27.
3. Rame    RFZO/S.P.  5.744.000,00     JNVV  okt.13  dec.13  okt.14  426000 

28 Ostali ugradni 
materijal u ortopediji  

   RFZO/S.P. 
154.477.000,00 

               426000 
28.
1. Kicma    RFZO/S.P.  33.000.000,00     JNVV  okt.13  dec.13  okt.14  426000 
28.
2. Ligamentoplastika    RFZO/S.P.  72.000.000,00     JNVV  okt.13  dec.13  okt.14  426000 
28.
3. 

Osteosintetski 
materijal    RFZO/S.P.  49.477.000,00     JNVV  okt.13  dec.13  okt.14  426000 

29 Lekovi 
   RFZO 

89.445.000,00 
   JNVV 

feb.1
3  apr.13 

feb.1
4  426000 

30 Sanitetski materijal 
   RFZO 

120.632.000,00 
   JNVV 

mar.1
3  maj.13 

mar.1
4  426000 

32 Medicinska oprema 
(razna) 

   RFZO/S.P. 
7.000.000,00 

   JNVV  jun.13  avg.13  jun.14  512000 

33 Fotokopir aparat 
   S.P. 

400.000,00 
   JNMV 

sep.1
3  okt.13 

sep.1
4  512000 

34 Medicinski gasovi 
   RFZO/S.P. 

1.000.000,00 
   JNMV 

maj.1
3  jun.13 

maj.1
4  426000 

35 Nepredviđeni troškovi 
za nabavku dobara 

   RFZO/S.P. 
5.000.000,00 

   JNVV 

toko
m 
2013 

tokom 
2013 

toko
m 
2013  426000 

  USLUGE                           

35 Odrzavanje sajta 
instituta    RFZO/S.P. 

500.000,00 
   JNMV 

apr.1
3  maj.13 

apr.1
4    

36 Održavanje liftova 
   RFZO/S.P. 

620.000,00 
   JNMV 

feb.1
3  mar.13 

feb.1
4  425000 

37 Održavanje grejanja i 
klimatizacije 

   RFZO/S.P. 
1.000.000,00 

   JNMV 
avg.1

3  sep.13 
avg.1

4  425000 

38 
Održavanje 
medicinske opreme 
(razne)    RFZO/S.P. 

5.000.000,00 
   JNVV 

feb.1
3  apr.13 

feb.1
4  425000 

39 
Održavanje 
protivpožarnih 
aparata i opreme    RFZO/S.P. 

720.000,00 
   JNMV  jun.13  jul.13  jun.14  425000 

40 
Održavanje 
računarske opreme i 
fotokopir aparata    RFZO/S.P. 

500.000,00 
   JNMV  jul.13  avg.13  jul.14  425000 

41 
Održavanje 
vodovodne i 
kanalizacione mreže    RFZO/S.P. 

620.000,00 
   JNMV  okt.13  nov.13  okt.14  425000 

42 
Održavanje 
el.instalacija na 
objektu    RFZO/S.P. 

620.000,00 
   JNMV  okt.13  nov.13  okt.14  425000 
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43 
Održavanje ostale ne 
medicinske opreme 
(razne) 

   RFZO/S.P. 

5.000.000,00 

   JNVV 
nov.1

3  dec.13 
nov.1

4  425000 

44 Konsultantske usluge 
   RFZO/S.P. 

5.000.000,00 
   JNVV 

apr.1
3  maj.13 

apr.1
4  425000 

45 Održavanje instalacija 
medicinskih gasova 

   RFZO/S.P. 
800.000,00 

   JNMV  okt.13  nov.13  okt.14  425000 

46 

Izrada projekta 
priključenje na zemni 
gas kao alternativnog 
energenta 

   S.P. 

300.000,00 

   JNMV 
sep.1

3  okt.13 
sep.1

4  423000 

47 Osiguranja 
   RFZO/S.P. 

6.200.000,00 
   JNVV 

feb.1
3  mar.13 

feb.1
4  421000 

48 Usluge mobilne 
telefonije i interneta 

   RFZO/S.P. 
900.000,00 

   JNMV 
nov.1

3  dec.13 
nov.1

4  421000 

50 Usluge dezinsekcije i 
deratizacije 

   S.P. 
600.000,00 

   JNMV 
apr.1

3  maj.13 
apr.1

4  421000 

51 Sistematski pregledi 
zaposlenih    S.P. 

10.000.000,00 
   JNVV 

nov.1
3  dec.13 

nov.1
4  424000 

52 Digitalizacija arhiva 
   RFZO/S.P./DON. 

5.000.000,00 
   JNVV 

apr.1
3  jun.13 

apr.1
4  423000 

55 Nepredviđeni troškovi 
za nabavku usluga 

   RFZO/S.P. 
2.000.000,00 

   JNMV 

toko
m 
2013 

tokom 
2013 

toko
m 
2013  429000 

  RADOVI                           

56 Servisiranje glavnih 
napojnih kablova 

   RFZO/DON. 
1.000.000,00 

   JNMV 
feb.1

3  mar.13 
feb.1

4  425000 

57 Radovi razni u okviru 
kruga bolnice 

   RFZO/S.P. 
1.000.000,00 

   JNMV 

toko
m 
2013 

tokom 
2013 

toko
m 
2013  424000 

58 

Adaptacija i 
dogradnja postojeće 
instalacije medicinskih 
gasova    RFZO/S.P. 

2.500.000,00 

   JNMV  okt.13  nov.13  okt.14  425000 

59 
Preuređenje prostora 
za smeštaj 
komunalnog otpada 

   RFZO/S.P. 

500.000,00 

   JNMV 
feb.1

3  mar.13 
feb.1

4  425000 

61 Rekonstrukcija liftova 
   RFZO/S.P./DON. 

2.000.000,00 
   JNMV 

feb.1
3  mar.13 

feb.1
4  511000 

62 Nepredviđeni troškovi 
za nabavku radova 

   RFZO/S.P./DON. 
5.000.000,00 

   JNVV 

toko
m 
2013 

tokom 
2013 

toko
m 
2013  511000 

63 
Radovi na izradi 
osvetljenja u krugu 
bolnice 

   RFZO/S.P./DON. 

1.500.000,00 

   JNMV 
feb.1

3  mar.13 
feb.1

4  511000 
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64 
Radovi na uredjenju 
zelenih povrsina u 
krugu bolnice 

   RFZO/S.P./DON. 

1.000.000,00 

   JNMV 
apr.1

3  maj.13 
apr.1

4  424000 

65 Rekonstrukcija 
kotlarnice-prelazak na 
druge tipove 
energenata    M.Z. 

35.000.000,00 

   JNVV 

postu
pak 
pokre
nut 
okt. 
2012        511000 

66 Povecanje energetske 
efikasnosti-zamena 
stolarije na fasadi 
objekta    M.Z. 

29.800.000,00 

   JNVV 

postu
pak 
pokre
nut 
nov. 
2012        511000 

                   

                   

RB Predmet JN 

Iznos 
planira
nih 

sredsta
va za 
JN 

Aproprijacija u 
budzetu ‐ 

finansijskom 
planu za placanje 

Procenjena vrednost JN  
sa PDV 

Po godinama    |     Ukupno      

Vrsta 
postupka 

Okvir
ni 

datu
m 

pokre
tanja 
postu
pka 

Okvirni 
datum 

zakljucenj
a ugovora 

Okvir
ni 

datu
m 

izvrse
nja 

ugovo
ra 

Konto 

1 aparat za anesteziju    Min. zdravlja  8.000.000,00 

8.0
00.
00
0,0
0 

JNVV  jun.13  sep.13     112511 

2 rekonstrukcija 
kotlarnice    Min. zdravlja  38.000.000,00 

38.
00
0.0
00,
00 

JNVV  jul.13  sep.13     511000 

3 rendgen aparat    Min. zdravlja  12.000.000,00 

12.
00
0.0
00,
00 

JNVV  jul.13  sep.13     112511 

4 aparat za 
arteroskopiju    Min. zdravlja  6.000.000,00 

6.0
00.
00
0,0
0 

JNVV  jul.13  sep.13     112511 

5 dva operaciona stola    Min. zdravlja  12.000.000,00 

12.
00
0.0
00,
00 

JNVV  jul.13  sep.13     112511 

6 
rekonstrukcija 
vešeraja i centralne 
sterilizacije 

   Min. zdravlja  35.000.000,00 

35.
00
0.0
00,
00 

JNVV  jul.13  sep.13     511000 
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 
Институт за ортопедско- хируршке болести  „Бањица“ је дана 07.05.2010. године 
отворио код Министарсатва финасија-Управа за трезор рачун за пријем 
донаторских средстава.  
Одлуком Управног одбора  је формирана Комисија за праћење реализације 
пројеката који се финансирају из средстава донација. 
На наведеном рачуну је у току 2012. године остварен прилив од  14.804.045,00 
РСД. Поред донација у новцу Институт је у току 2012. године примио донације у 
виду робе и радова у укупном износу од 22.400.150,29 РСД .  
За првих шест месеци 2013. године остварен је прилив од 5.391.000,00 РСД у виду 
новчаних донација а у виду робе и радова у укупном износу од 3.642.515,62 РСД . 
Министарство здравља је Институту у 2012. пребацило  наменска средства у 
укупном озносу од 76.939.100,79 и то: 
 

• 22.299.832,37 РСД – за хидранску инсталацију и противпожарнно светло 

• 10.737.410,00 РСД - за батеријске системе 

•  23.783.216,15 РСД – за санацију крова и олука 

• 10.929.600,00 РСД – за мониторе за потребе Службе за анестезију, 
реаниматологију и нтензивну терапију  

• 240.000,00 РСД – надзор над радовима  

• 3.539.700,00 РСД – за болесничке кревете 

• 3.576.542,27 РСД – реконструкција Операционог блока и Амбулантно-
поликлиничке службе 

• 1.332.800,00 РСД – за рендген апарат 

• 500.000,00 РСД  – за службено путовање лекара у Италију 

Министарство здравља је Институту у првих шест месеци 2013. године пребацило  
наменска средства у укупном озносу од 5.526.096,14 РСД и то: 

• 2.744.159,18 РСД – за респираторе 

• 2.781.936,96 РСД – за реконструкцију котларнице 

Министарство енергетике-Фонд за заштиту животне средине је Институту у 2013. 
години определило: 

• 15.889.740,00 РСД – за замену спољне столарије 
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13. ПОДАЦИ О ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених  на Институту, 
примењују се прописи којима се уређује рад односно Закон о раду, Закон о платама 
у државним органима и јавним службама и Уредба о коефицијентима за обрачун 
плата запослених у јавним службама. 
Зараде запослених у Институту утврђују се на основу множења основице за 
обрачун плата са коефицијентом запослених у здравственим установама који је 
одређен Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама, са увећањем за 0,4% по години стажа, а на основу минулог рада 
 
ПОСЛОВИ                                                                                             КОЕФИЦИЈЕНТ 
Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси 
или специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности 29,32
Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, 
операционим салама, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, 
рендген службама, у лабораторијама са непосредним контактом са 
агресивним материјалима и сл. 28,24
Специјалистички послови у стационарима здравствених центара и 
диспанзерско-поликлинички послови у КЦС 26,33
Специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким условима (домови 
здравља и здравствени центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у 
комисијама 26,13
Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника 22,73
Послови дипломираних здравствених радника: доктора медицине, 
стоматологије, дипломираних фармацеута и фармацеута биохемичара 22,55
Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника * , 
економиста, правника и инжењера  18,70
Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној 
нези, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, 
рендген кабинетима, у лабораторијама, у кабинетима за трансфузију крви и 
сл. (VI степен стручне спреме)  15,32
Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови 
у зубној техници и сл. (VI степен стручне спреме)  14,77
Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору, 
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне 
рехабилитације и физиотерапије, лабораторијски послови, суделовање у 
изради и издавању лекова (VI степен стручне спреме)  14,38
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Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију 
крви и остали послови које обављају здравствени радници (V степен стручне 
спреме)  13,78
Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, 
операционој сали, хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем 
болесника, неодложна помоћ у кући, хитна медицинска помоћ, 
специјализовани послови зубне технике на изради зубних помагала, кућно 
лечење, рендген кабинет, лабораторијске анализе, послови санитетског 
транспорта уз пружање хитне медицинске помоћи и руковање инсталисаним 
системима у возилу и специјални послови у галенској лабораторији (IV 
степен стручне спреме)  13,57
Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, 
административни, сложенији управни, правни, књиговодствени и њима 
слични послови (VI степен стручне спреме)  13,26
Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже 
специјализовани послови здравствене неге у примарној, амбулантно-
поликлиничкој и стоматолошкој заштити, послови зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, 
развојна саветовалишта, саветовалишта за дијабет (IV степен стручне 
спреме)  13,11
Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и 
амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без 
рецепта, физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација и трансфузија крви (IV степен стручне спреме)  12,59
Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични 
послови (V степен стручне спреме)  10,71
Средње сложени економски, управни и административни послови (IV степен 
стручне спреме)  10,20
Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), 
послови на успостављању телефонских веза већег интензитета, послови 
санитетског транспорта болесника, возача, дактилографије и сл. (III степен 
стручне спреме)  8,98
Помоћни послови код обдукције (II степен стручне спреме)  8,36
Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-техничких 
радњи и помоћни послови код паковања санитетског материјала (II степен 
стручне спреме)  8,06
Послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, прања и пеглања 
рубља, сервирање хране болесницима, помоћни послови у техничким 
радионицама, послови портира, чувара, курира и помоћни послови у 
апотекама и сл. (II степен стручне спреме)  7,34
Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена 6,83
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заштита (I степен стручне спреме)  
Послови одржавања чистоће у административним просторијама 6,18
Најједноставнији послови (физички радник - НК) 5,93
 
 а) По основу руковођења: 
   - вођи групе немедицинских радника (главном возачу) - 0,41; 

   - главној сестри кабинета и одсека, руководиоцима у администрацији и 
техничкој служби - 0,61; 

 
  - главној сестри у амбулантама, главним техничарима и главним лаборантима, 
руководиоцима немедицинских служби у ДЗ и координаторима - шефовима 
одсека и службе - 0,82; 

 
  - начелницима немедицинских служби и заводима и заводу за здравствену 
заштиту, главним сестрама одељења у стационарима и руководиоцима 
немедицинских служби у ЗЦ и главној сестри у ДЗ - 1,02; 

 
  - начелницима медицинских служби у ДЗ, главним сестрама института и 
клиника и начелницима немедицинских служби у КБЦ и КЦ, главној сестри 
болнице, главном техничару у заводу за здравствену заштиту и заводима - 1,23;

   - главној медицинској сестри КБЦ и КЦ и начелницима медицинских служби у 
здравственим центрима - 1,43; 

 
  - помоћницима и заменицима директора у ДЗ и апотекарским установама, 
начелницима медицинских служби у КБЦ и КЦ, помоћницима директора 
немедицинских служби у КБЦ и КЦ, ЗЦ и заводима - 1,63; 

 
  - помоћницима и заменицима директора института и клиника, домова здравља 
и самосталних апотекарских установа и директору немедицинских служби у 
КБЦ, КЦ, ЗЦ и заводима - 1,84; 

   - помоћницима и заменицима директора КБЦ и КЦ и завода и директорима 
института и клиника - 2,04; 

   - директорима домова здравља и апотека - 10%; 
   - директорима болница (опште и специјалне, завода) - 15%; 

   - директорима завода за заштиту здравља, апотекарских установа и 
здравствених центара - 20%; 

   - директорима КБЦ-а, завода за фармацију и института - 25%; 
   - директорима клиничких центара - 30%. 
 б) На основу стручно признатих и научних звања: 
   - примаријусу - 0,50; 
   - магистру наука - 0,50, и 
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   - доктору наука - 1,00. 
 

14. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

Институт стиче средства за рад у складу са Законом. 
 
Институт може стицати средства за рад од: 
 
- организације здравственог осигурања, 
- буџета, 
- продаје услуге и производа који су у непоредној вези са здравственом делатношћу 
Института, 
- обављања научноистраживачке и образовне делатности, 
 - легата, 
- поклона, 
- завештања. 
 
Употреба срестава ближе се одређује актом који доноси Управни  одбор. 
 

Евиденција средства на Институту врши се у складу са прописима који 
уређују буџетски систем. Књиговодствена вредност основних средстава за 2013. 
годину представљена је у табели.  

 
  Вредност Отпис 
Зграде 696.492.454,35 363.265.101,39
Остали објекти, ограда   
Путеви 8.733.812,65 7.545.234,91
Вододвод 2.707.970,61 2.707.970,61
Канализација колектор 3.894.245,72 3.894.245,72
Опрема за саобраћај - путнички аутомобили 2.489.203,30 1.946.012,44
Опрема за саобраћај - санитетска возила 8.085.135,92 6.768.782,44
Опрема за саобраћај - комби возило 3.363.359,25 3.363.359,25
Намештај 5.452.989,32 2.844.806,18
Писаће машине 1.783.614,18 1.819.621,64
Електроапарати и машине за копирање 685.972,94 70.800,00
Рачунари 23.093.040,48 11.482.827,71
Штампачи 3.757.572,53 2.970.559,88
Комуникациона опрема - телефонска централа 2.786.950,23 2.510.592,44
Комуникациона опрема - телефонска мрежа 121.902,13 100.662,11
Фотографска опрема 94.805,91 94.805,91
Опрема за припремање хране 6.864.835,16 5.470.954,18
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Опрема за чување намирница и хране 3.492.462,63 3.109.061,09
Машине и уређаји за прање веша 11.690.920,19 9.837.241,48
Машине за одржавање вентилације и клима 
уређаји 10.453.564,97 7.569.610,53

Комуникациона опрема, тв и радио 1.237.293,11 1.046.637,79
Машине за шивење 223.363,60 214.060,32
Медицински апарати и уређаји 297.293.502,17 221.518.476,71
Справе и остала медицинска опрема 3.985.259,76 3.161.400,44
Намештај метални и дрвени у области медицине 36.061.345,86 19.640.152,73
Лабораторијска опрема 23.787.292,53 22.618.047,38
Мерни и контролни инструменти 155.861,19 94.416,31
Опрема за културу 12.006,28 12.006,28
Енергетске машине - трафо станица и агрегат 9.521.529,50 9.170.782,28
Парни котлови 7.042.842,33 7.042.842,33
Стандардни алат радионице 567.585,38 432.668,26
Остале некретнине и опрема 1.727.479,21 1.529.367,53
Грађевинско земљиште 124.503.229,30 0
Учила  46.981,20 819,79
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Информације се чувају у архиви Институа, библиотеци и електронској бази 
података. 
На основу члана 24. и 37. Закона о заштити културних добара («Службени гласник 
РС» бр. 71/94) донет је Правилник о архивској грађи, регистратурском материјалу и 
канцеларијском пословању који се примењује у Институту. Овим правилником 
утврђују се категорије регистратурског материјала, који настаје у раду Института 
за ортопедско-хируршке болести «Бањица» и рокови чувања тог материјала и 
уређује начин канцеларијског пословања. 
 
Подаци о Информационом систему Института «БАЊИЦА»  
 
 У Институту је развој Информационог система започет 1992. године. Данас 
Институт располаже са: 
 
• ОПРЕМОМ која се састоји од сервера са преко 200 умрежених радних станица 

на шалтерима, у свим амбулантама, одељењима и осталим посебним 
медицинским и немедицинским сегментима; 

 
• СИСТЕМСКИМ СОФТВЕРОМ који чини UNIX оперативни систем лиценциран 

на 105 корисника и INFORMIX relacionom bazom podataka; 
 
• АПЛИКАТИВНИМ СОФТВЕРОМ који чини информациони систем за 

клиничко-болничке центре са амбулантним и стационарним јединицама, 
пословно-књиговодствене и статистичке евиденције; 

 
• Регистрован EDU.RS домен. 
 

Институт, од 2010. године, располаже и АУДИО-ВИДЕО 
ПРЕЗЕНТАЦИОНИМ СИСТЕМОМ, који повезује операциони блок и амфитеатар. 
 

16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Информације настале у раду или у вези са радом органа, а налазе се у поседу  
Института су: записници са седница органа, одлуке, решења, закључени уговори, 
тонски записи, дописи уставнова и грађана, примљена електронска пошта, понуде 
на јавним набавкама, јавни позиви, конкурсна документација, документација о 
извршениом плаћањима, документа запослених, документација о спроведним 
конкурсима итд.  
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17. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ИНСТИТУТ ОМОГУЋАВА 
ПРИСТУП 

 
Институт ставља на увид све информације које су у поседу Института, осим 
података везаних за здравствено стање пацијенат, а који су садржани у историји 
болести и здравственом картону пацијената. То значи са су сви подаци о раду 
Института  доступни  са ограничењем које се односи на службену и пословну тајну. 
У вези са правом на увид у медицинску документацију, примењује се члан 36. и 37.  
Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС» бр. 107/05): 
Подаци из медицинске документације - историја болести и здравствени картон 
пацијената, спадају у личне податке о пацијенту и представљају службену тајну, 
коју су дужни да чувају сви здравствени радници, здравствени сарадници као и 
друга лица запослена у Институту (члан 37. Закона о здраственој заштити).   
Дужности чувања службене тајне здравствени радници, здравствени сарадници, као 
и друга лица запослена у Болници  могу бити ослобођени само на основу писменог 
или другог јасно и недвосмислено изреченог пристанка пацијента или одлуком 
суда.  
Захтеви који се односе на медицинску евиденцију могу се поднети у писменој или 
у усменој форми у складу са одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. Сви захтеви решавају се на исти начин, 
поштујући предвиђену законску процедуру и предвиђене законске рокове. 
У циљу обезбеђења и успешног извршавања одређених послова у Институту, 
поједини подаци и акти представљају пословну тајну. 
 Под пословном тајном,  сматрају се: 
 1) план физичко-техничког обезбеђења; 
 2) подаци који се односе на процену имовине; 
 3) подаци и документација чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло 
да штети интересима и пословном угледу Института.  
Документа и подаци који представљају пословну тајну трећим лицима може 
саопштити директор Института или од њега овлашћено лице под условом да 
саопштавање пословне тајне не наноси штету интересу Института.  
Не сматрају се повредом чувања пословне тајне саопштења података ако се ти 
подаци саопштавају у складу са законом и Статутом Института. 
Повредом чувања пословне тајне не сматра се ни саопштавање на седницама 
Управног одбора или Надзорног одбора оних података који су неопходни ради 
вршења њихових функција. 
Запослени који на седницама Управног одбора и Надзорног одбора саопштава  
податке који представљају пословну тајну,  дужан је да присутне упозори да се ти 
подаци сматрају пословном тајном и да су присутни дужни да то чувају  као 
пословну тајну. 
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18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже 
Институт, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, може  извршити свако лице без навођења разлога тражења информација. 
Право на приступ информацијама може се остварири увидом или копијом. 
Уколико се подносиоцу захтева не омогући приступ информацији или не донесе 
решење којим се захтев одбија, подносилац захтева има право жалбе, односно 
право да покрене управни спор против решења у складу са законом.  
 
Захтев за приступ информацијама се подноси: 
- у писаној форми на адресу: Института зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти 
“Бaњицa’’, Бeoгрaд, Ул. Михaилa Aврaмoвићa 28 
 
- усмено на записник у Институту, у оквиру радног времена, сваког радног дана од 
08-14 часова. 
Захтев се подноси на обрасцу који је дат и у електронском формату на интернет 
презентацији Института.  
Трошкови се наплаћују на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за 
издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 
("Сл. гласник РС", бр. 8/06) 
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СПИСAК РAДA ЛEКAРA ПO ДAНИМA, СМEНAМA И AМБУЛAНТAМA 

 
 

ПOНEДEЉAК 
 

 ПРE ПOДНE 
 

 ПO ПOДНE 

AМБ. 1 Доц. др сц.мед. Зоран 
Башчаревић 

  

AМБ. 2 Др Зoрaн Стeфaнoвић AМБ. 6 Асс.др сц. мед Немања 
Славковић 

AМБ. 3 Др Андрија Лазовић AМБ. 7 Др Oскaр Чучилoвић 
AМБ. 4 Aсс. мр сц. мeд. др Милaн 

Aпoстoлoвић 
  

AМБ. 5 Мр. сц. мед. др Борис 
Вукомановић 

  

AМБ. 6 Прим. др Прeдрaг Стoшић   
AМБ. 7 Прим. др Брaнимир Крaљeвић   
AМБ. 8 ПЛAСТИЧНA ХИРУРГИЈA 

Мр сц. мeд. др Жeљкo Ћурчић 
  

AМБ. 9 Др Влaдимир Вучкoвић   
AМБ. 10 Др Данијел Милосављевић   
AМБ. 11 Др Јoвo Стoјсaвљeвић   
AМБ. 12 Прим. др Вeљкo Јoвaнoвић   
AМБ. 14 Др Љубишa Мaрјaнoв   
AМБ. 15 Мр сц. мeд. др Бoрис Глушчeвић   
AМБ. 17 ФИЗИКAЛНA ТEРAПИЈA: 

Прим. Др Љиљaнa Урoшeвић 
Др Слaвицa Пaнтeлић 
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УТOРAК 

 
 ПРE ПOДНE 

 
 ПO ПOДНE 

AМБ. 1 Прим. Др Зoрaн Гaнић   
AМБ. 2 Др Aлeксaндaр Црнoбaрић AМБ. 7 Др Миодраг Глишић 
AМБ. 3 Прим. др сц. мeд. Мирoљуб 

Стaнoјкoвић 
  

AМБ. 4 Др Ивaн Диклић   
AМБ. 5 Др Ненад Трбовић   
AМБ. 6 Дoц. др сц. мeд. Зoрaн Блaгoјeвић   
AМБ. 7 Мр сц. мeд. др Влaдaн Стeвaнoвић   
AМБ. 8 ПЛAСТИЧНA ХИРУРГИЈA 

Др Прeдрaг Нeдeљкoвић 
 
 

  

AМБ. 9 
 
 
 
АМБ. 10 
 
АМБ. 11 
АМБ. 14 
АМБ. 15  
АМБ. 17 

КOНЗИЛИЈУМ ЗA 
OСТEOПOРOЗУ: 
Прим. Др Вeљкo Јoвaнoвић 
Прим. Др Љиљaнa Урoшeвић 
Прим .др Вељко Јовановић 
Прим. др Драган Матић 
Прим. мр сц. мед. др Љубодраг 
Зајић 
Др Гордан Гавриловић 
Мр сц. мед. др Огњен Вукадин 
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 
Др Десанка Митровић 
Др Сандра Вулевић-Фармер 
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СРEДA 

 
 

 ПРE ПOДНE 
 

 ПO ПOДНE 

AМБ. 1 Мр. сц. мед. др Александар Којић АМБ 6.    Др Данијел Распоповић 
AМБ. 2 Мр. сц. мед. др Никица Мандић 

Др Свeтoзaр Сaвић 
  

AМБ. 3 Др Пeтaр Мaмoнтoв   
AМБ. 4 Прим. др Јaсмин Пилипoвић   
AМБ. 5 Др Прeдрaг Тoдoрoвић   
AМБ. 6 Др Aлeксaндaр Ђoрђeвић   
AМБ. 7 Мр. сц. мед. др Слободан Станковић   
AМБ. 8 ПЛAСТИЧНA ХИРУРГИЈA 

Др сц. мeд. Вoјислaв Рaспoпoвић 
  

AМБ. 9 Др Нeнaд Дaкић   
AМБ. 10 Дoц. др сц. мeд. Слaвкo Тoмић   
AМБ. 11 Мр сц. мeд. др Јoвaн Сeкулић   
AМБ. 12 Мр. сц. мед. др Бранко Стефановић   
AМБ. 14 Прим. мр сц. мeд. др Нeнaд Лујић   
AМБ. 15 
АМБ. 16 

Др Зoрaн Вучинић 
Др Оливер Крајчиновић 

  

AМБ. 17 ФИЗИКAЛНA ТEРAПИЈA: 
Др Oлгa Никoлић 
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ЧEТВРТAК 

 
 ПРE ПOДНE 

 
 ПO ПOДНE 

AМБ. 1 Др Вoјислaв Aлeксић AМБ. 1 Др Слaвицa Кaткић, нeурoлoг 
AМБ. 2 
АМБ. 3 
АМБ . 4 

Др Игор Шешлија 
Прим. др Весна Јовановић 
Прим. др сц. мeд. Зoрaн Бaјин 

  

AМБ. 5 Др Бoривoјe Кoвaчeвић   
AМБ. 7 
oд 10 ч 

КOНЗИЛИЈУМ ЗA OСТEOПOРOЗУ: 
Др Милена Ђурић 
Др Сандра Вулевић-Фармер 

AМБ. 9 
oд 12,30 ч 

КOНЗИЛИЈУМ ЗA 
OСТEOПOРOЗУ: 
Прим. др Будимир Јeшић 
Др Милaн Митрoвић 
Др сц. мед. Момирка 
Вукићевић 

AМБ. 8 ПЛAСТИЧНA ХИРУРГИЈA 
Мр сц. мeд. др Виoлeтa Бaшчaрeвић 

  

AМБ. 9 Др Aгницa Пeткoвић   
AМБ. 11 Прoф. др сц. мeд. Гoрaн Чoбeљић   
AМБ. 17 ФИЗИКAЛНA ТEРAПИЈA: 

Прим. др Десанка Митровић 
Прим .др Славица Пантелић 
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ПEТAК 

 
 ПРE ПOДНE 

 
 ПO ПOДНE 

AМБ. 1 Др Вoјислaв Бaсaрa AМБ.15   Мр сц. мeд. др Стaнкo 
Миличкoвић 

AМБ. 2 Др Дејан Маринковић   
AМБ. 3 Др Oлeг Крнeтa   
AМБ. 5 Aсс. др сц. мeд. Влaдимир 

Лaлoшeвић 
  

AМБ. 6 Прoф. др сц. мeд. Слoбoдaн 
Слaвкoвић 

  

AМБ. 7 Др Aлeксaндaр Ћурчић   
AМБ. 8 ПЛAСТИЧНA ХИРУРГИЈA 

Др Вeлишa Aрсић 
  

AМБ. 9 Прим. др Будимир Јeшић   
AМБ. 11 Др Дрaжa Дoжић    
AМБ.1 4 Прим. др сц. мeд. Здрaвкo Пoлeксић   
    
AМБ. 17 ФИЗИКAЛНA ТEРAПИЈA  

Др Рaдoјицa Ђoкић 
  

      Дoц. Др сц. мeд. Мoмиркa Вукићeвић 
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СТРУЧНИ КАДАР 

Проф. др сци. мед. Слободан Славковић (директор Института) 

Доц. др сци. мед. Милан Апостоловић (заменик директора Института) 

 

Сектор поликлиничке делатности: 

- Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања, 
- Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе, 
- Одељење за пријем пацијената упућених на болничко лечење 

Др Ненад Дакић 

Служба за ортопедску онкологију  
 
 
Др Александар Ђорђевић 
Др Зоран Вучинић 
Мр сци. мед. др Никица Мандић 
Др Светлана Лазаревић 

Служба за општу ортопедију – женско I 

 
Доц. др сци. мед. Зоран Башчаревић 
Др Зоран Стефановић 
Др Љубиша Марјанов 
Др Андрија Лазовић 
Др Данијел Распоповић 

Служба за општу ортопедију- женско II 

 
Др Владимир Вучковић 
Доц. др сци. мед. Милан Апостоловић (заменик директора) 
Др Јово Стојсављевић 
Мр сци. мед. др Борис Вукомановић 
Др Оскар Чучиловић 
Асс. др сци. мед. Немања Славковић 
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Служба за хирургију кичменог стуба 

 
Прим. др сци. мед. Здравко Полексић 
Асс. др сци. мед. Владимир Лалошевић 
Прим. др Александар Ћурчић 
Др Војислав Басара 
Прим. др Будимир Јешић  
Др Дража Дожић 
Др Олег Крнета 
Мр сци. мед. др Станко Миличковић 
Др Дејан Маринковић 

 

Служба за реконструктивну ортопедију и коштано-зглобну инфекцију 

 
Доц. др сци. мед. Славко Томић 
Др Оливер Крајчиновић 
Мр сци. мед. др Бранко Стефановић  

 

Служба за дечију ортопедију и трауматологију 

 
Др Игор Шешлија 
Др Агница Петковић 
Клинички асс. др сци. мед. Душко Спасовски  
Прим др Весна Јовановић 

 

Служба за неуро-ортопедију 

 
Др Боривој Ковачевић 
Проф. др сци. мед. Горан Чобељић (помоћник директора за образовну и 
научноистраживачку делатност) 
Др Војислав Алексић 
Прим. др сци. мед. Зоран Бајин 
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Служба за општу ортопедију – мушко I 

 
Прим. др Драган Матић 
Прим. др Зоран Ганић 
Проф. др сци. мед. Зоран Благојевић 
Др Иван Диклић 
Др Александар Црнобарић 
Мр сци. мед. др Владан Стевановић 
Др Миодраг Глишић 

 

Служба за општу ортопедију – мушко II 

 
Мр сци. мед. др Огњен Вукадин 
Прим. др сци. мед. Мирољуб Станојковић  
Прим. мр сци. мед. др Љубодраг Зајић 

Др Ненад Трбовић 

Служба за општу ортопедију – женско III 

 
Прим. др Бранимир Краљевић 
Прим. др Вељко Јовановић 
Др Данијел Милосављевић 
Др Радомир Радивојевић 
Прим. др Предраг Стошић 
Прим. мр сци. мед. др Борис Глушчевић 
Др Владимир Гајић 

Служба за коштано-зглобну трауматологију 

 
Мр сци. мед. др Слободан Станковић 
Прим. др Јасмин Пилиповић 
Мр сци. мед. др Јован Секулић 
Др Предраг Тодоровић 
Мр сци. мед. др Александар Којић 
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Служба за хирургију шаке, реконструктивну и пластичну хирургију 

 
Др сци. мед. Војислав Распоповић 
Мр сци. мед. др  Виолета Башчаревић 
Мр сци. мед. др Жељко Ћурчић 
Др Велиша Арсић 
Мр сци. мед. др Предраг Недељковић 
Др Милош Вучетић 

Служба за хируршке интервенције (операциони блок) 

 
Др Борис Вукомановић 

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију 
 
Прим. мр сци. мед. др Бранислав Томовић 
Прим. др Даниела Кривокапић 
Др Снежана Бакић 
Др Милица Николић 
Др Марија Банђур 
Мр сци. мед. др Соња Чејовић 
Др Весна Савић 
Др Момчило Станковић 
Др Светлана Динић 
Др Марија Ратковић 
Др Рената Саић-Еминовић 
Др Милован Вукотић 
Др Вишњица Јевић 
Др сци. мед. Драгана Лончар – Стојиљковић  
Др Славица Дејановић 
Др Бојана Славковић 
Др Мина Павловић 
Др Андријана Цвијовић 
Др Лазар Бралушић 
Др Ненад Шутић 
Др Милена Јовић 
Др Невена Бранковић 
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СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ  МЕДИЦИНСКИХ  ДЕЛАТНОСТИ: 

 
Прим. мр сци. мед. др Ненад Лујић 

Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику 

 
Др сци. мед. Радмила Ковачевић 
Др Јесенка Гребенаровић 
Др Јасминка Крџовић 
Др Соња Константиновић 
Др Славица Каткић 
Мр. пх. Анђелка Милић 
Амира Зрнић 

Одељење за трансфузиологију 

 
Прим. др сци. мед. др Лепосава Сикимић 
Др Радиславка Илић 

Одељење интернистичке, педијатријске и опште хируршке делатности 
 
Др Милан Митровић 
Прим. др Милена Ђурић 
Др Александра Ристановић 
Мр сци. мед. др Гордана Гајић 
Др Славица Цвијовић – Томић 
Др Петар Мамонтов  
Др Светозар Савић 
Др Славица Станковић 
Прим. мр сци. мед. др Весна Николић 
Др Дивна Борчић 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека) 

 
Мр. пх. Соња Димитријевић - Ћосић  
Мр. пх.  Јелена Никић 
Мр. пх.  Ненад Миљковић 
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Служба за физикалну терапију и рехабилитацију 
 
Прим. др Олга Николић 
Прим. др Љиљана Урошевић 
Прим. др Десанка Митровић 
Др сци. мед. Момирка Вукићевић 
Др Радоица Ђокић 
Прим. др Славица Пантелић 
Прим. др Сандра Вулевић-Фармер 
Др Маријана Тодоровић 
 
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 
 
Др Вук Вучић 
Др Вукашин Јовановић 
Др Мирко Ковачевић 
Др Александар Станојковић 
Др Марко Алексић 
Др Бранислав Кривокапић  
Др Предраг Стефановић  
Др Дејан Александрић  
Др Станислав Рајковић 
Др Младен Павловић  
 

КЛИНИЧКИ ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 

Др Филип Пилиповић 
Др Марко Димитријевић 
Др Марко Вујачић 
Др Желимир Јовановић 
Др Вељко Милосављевић  
Др Милан Мирковић  
Др Дејан Лазовић-одређено  
Др Драшко Васовић-одређено 

 
Информатор усвојен на седници Управног одбора 18.10.2013. године 
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