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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: 11000 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: Начелник Службе за правне и опште послове – Душан Рајаковић, 
дипл. правник. 
 
Напомена о месту где се може остварити увид у Инфораматор и набавити 
штампана копија Информатора: Служба за правне и опште 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 Михaилa 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. Михaилa 
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. Михaилa 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 зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти "БAЊИЦA" хируршки 
збрињaвaју и лeчe oбoљeњa и пoврeдe кoштaнo-зглoбнoг систeмa свих пaтoлoгијa и 
узрaстa. Свeтски јe признaтo искуствo Институтa у aлoaртрoплaстици 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. 
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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 кoнфoрмнoст 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.. Такође, 
Конзилијум за превенцију и лечење дечије остеопорозе и метаболичке болести 
скелета, у саставу има специјалисту ортопедије, педијатрије и физикалне медицине 
и рехабилитације. 
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.  
Институт зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти “БAЊИЦA” јe рeфeрeнтнa устaнoвa нa 
рeпубличкoм нивoу, из oблaсти oртoпeдијe сa трaумaтoлoгијoм, у кoјoј сe oбaвљa  
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 нaучнo истрaживaчкoј 
дeлaтнoсти, тe  имa знaчaјнe рeзултaтe у тoј oблaсти, кao и вeлики брoј oбјaвљeних  
мoнoгрaфијa и књигa. 
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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«.  
Од 2016 године члан је Јединственог удружења Србије за квалитет (ЈУСК). 
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. 
Институт је од 2012 године прва акредитова ортопедска установа у Србији. 
Потврду да у континуитету спроводи здравствену заштиту у складу са савременим 
медицинским достигнућима и стручним протоколима при томе испуњавајући све 
професионалне стандарде, добила је реакредитацијом када је статус акредитоване 
установе продужила на период до 2023 године.   
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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 медицину 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 послове 
- 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“. 
У Институту се обавља практична настава ђацима и студентима средњих, виших и 
високих струковних школа медицинске струке. 



                                                           

                                      Михаила Аврамовића 28, Београд, Србија; Teл: 011 6660-466; Фaкс: 011 7672-129;                                                                                                               
                                                                               
 

 
 
 
 

 
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 
 
В.д. директора Института зa oртoпeдскo-хируршкe бoлeсти „Бaњицa“ је Доц. др 
сци. мед. Зоран Башчаревић 
 
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. 
 
 
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. 



                                                           

                                      Михаила Аврамовића 28, Београд, Србија; Teл: 011 6660-466; Фaкс: 011 7672-129;                                                                                                               
                                                                               
 

 
 
 

 
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 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 oбaвљa пoслoвe 
хитнe службe пoнeдeљкoм и чeтврткoм у трaјaњу oд 24 чaсa, a oстaлим дaнимa 
пријeм пaцијeнaтa  oд 07 дo 20 чaсoвa. 
 
Служба 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 
 
 

Начелник  Службе за правне и опште послове – Душан Рајаковић, дипл. правник  
Контакт телефон – 011/666-0028 
 

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. 
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5. СПИСАК НАJЧЕШЋЕ 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. 
 

 
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 Институт 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 научно-истраживачку 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;  
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; 
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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. 

 
 

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: 
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• Закон о јавним службама («Службени гласник РС» бр. 42/91, 71/94, 79/2005 
– др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – 
др. закон),  

• Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС» бр. 107/2005, 
72/2009 - др. Закон , 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 
93/2014, 96/2015 и 106/2015),  

• Закон о здравственом осигурању («Службени гласник РС» бр. 107/2005, 
109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 – одлука Ус, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 
126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон),  

• Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС» бр. 
110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015)  

• Закон о високом образовању («Службени гласник РС» бр. 76/2005,100/2007 
– аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,93/2012,89/2013, 99/2014, 45/2015 – 
аутентично тумачење и 68/2015). 

• Закон о раду (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005,54/2009, 32/2013 и 75/2014); 
• Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
1/2015) 

• Закон о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 
107/2012); 

• Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016); 
• Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2014, 142/2014,  68/2015 – др. закон 
и 103/2015); 

• Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015); 
• Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука  

УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93  и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003- Уставна 
повеља); 

• Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015); 
• Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09); 
• Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013); 
• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", 

бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); 
• Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009); 
• Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010); 
• Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( "Сл. гласник РС", 

бр. 30/2010),  
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• Закон о коморама здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 
99/2010), 

• Правилници из области безбедности и здравља на раду  
• Закон о безбедности и здрављу на раду, ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 

91/2015), 
• Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања ("Сл. гласник РС", 65/2015, 71/2015 – испр. 104/2015 и 
24/2016); 

• Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствене установе 
("Сл. гласник РС", бр. 43/2006 и 126/2014); 

• 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, 10/12 – др. правилник, 119/12 – др. правилник и 
22/2013); 

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

• Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015); 

• Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом 
и заштитом оф злостављања на раду ("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, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14 и 92/15); 
• 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, 106/06, 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, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 
8/13, 4/14 и 58/14) 

• 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. 54/2010); 
 

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  

http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Poslovni%20kodeks.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20bezbednosti%20i%20zdravlju%20na%20radu.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Plan%20za%C5%A1tite%20od%20elementarnih%20nepogoda%20i%20drugih%20vanrednih%20stanja.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20ostvarivanju%20zdravstvene%20za%C5%A1tite%20u%20Bolnici.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20bolni%C4%8Dkim%20infekcijama.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20ku%C4%87nom%20redu%20i%20organizaciji%20rada.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20stru%C4%8Dnom%20usavr%C5%A1avanju%20zaposlenih.doc
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o Правилник о начину спровођења и извештавања о унутрашњој провери 

квалитета стручног рада  
o Правилник о канцеларијском и архивском пословању  
o Правилник о организацији  и  систематизацији послова у Институту за 

ортопедско- хируршке болести „Бањица“  
 
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. 
 

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 

http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20sprovo%C4%91enja%20i%20izve%C5%A1tavanja%20o%20unutra%C5%A1njoj%20proveri%20kvaliteta%20stru%C4%8Dnog%20rada%20u%20Bolnici.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20sprovo%C4%91enja%20i%20izve%C5%A1tavanja%20o%20unutra%C5%A1njoj%20proveri%20kvaliteta%20stru%C4%8Dnog%20rada%20u%20Bolnici.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20kancelarijskom%20i%20arhivskom%20poslovanju%20Bolnice%20sa%20Listom%20kategorija%20registraturskog%20materijala%20sa%20rokovima%20%C4%8Duvanja.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20kancelarijskom%20i%20arhivskom%20poslovanju%20Bolnice%20sa%20Listom%20kategorija%20registraturskog%20materijala%20sa%20rokovima%20%C4%8Duvanja.doc
http://www.spbtoponica.rs/informator/Pravilnici/Pravilnik%20o%20kancelarijskom%20i%20arhivskom%20poslovanju%20Bolnice%20sa%20Listom%20kategorija%20registraturskog%20materijala%20sa%20rokovima%20%C4%8Duvanja.doc
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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.) 

 
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, 

- Oрганизовање консултативне и конзилијарне службе лекара других 
специјалности, 

- Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника, 
- Oбављање 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 
- Oбављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 
јединице 
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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  
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, 

- Oбезбеђивање 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 



                                                           

                                      Михаила Аврамовића 28, Београд, Србија; Teл: 011 6660-466; Фaкс: 011 7672-129;                                                                                                               
                                                                               
 

 
 
 
 

-  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 
 

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 
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- 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 
 

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 
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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 болесникa 
- 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 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 
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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 
 

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 
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- 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,  

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 
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- 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 

- 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 
 

Делатност Службе за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику 
 

- Подстицање, програмирање и координирање рада медицинских болничких 
одељења 

- вршење стоматолошких услуга 
- анализа узорака крви и других биолошких материјала из области биохемије, 

имунохемије, хематологије и коагулација 
- 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 
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- 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 
 

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 

- информатика 
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- 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 референта за слободан приступ информацијама 
- кореспонденција са Министарством здравља, РФЗО и другим органима и 

установама 
- послови интерне контроле (служба интерних контролора) 
- послови кадровске службе 
- послови социјалног рада 
- послови администрације, пријема поште и архивирања документације 
- обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада 

организационе јединице 
 

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 набавке и складиштења 
- обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице 
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Делатност Службе за техничке и друге сличне 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 

- послови заштите и обезбеђења 
- послови обезбеђења имовине здравствене 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 2015. године  
 
     
    ПЛАН         

2015. 
ИЗВРШЕЊЕ         

I - XII % 
    

О
П

Ш
ТЕ

 

БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ЛИЦА 9.889 10.219 103,34% 
БРОЈ ДАНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 146.804 153.987 104,89% 
ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЛЕЧЕЊА 14,85 15,07 101,48% 
БРОЈ ОПЕРИСАНИХ ЛИЦА 6.287 7.398 117,67% 
БРОЈ ОПЕРАЦИЈА 9.096 9.017 99,13% 
БРОЈ АМБУЛАНТНИХ СПЕЦ. ПРЕГЛЕДA 99.117 101.151 102,05% 
БРОЈ ДАНА ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ - ФИЗИКАЛA 44.098 43.298 98,19% 

УС
ЛУ

ГЕ
 

РТГ 57.138 54.256 94,96% 
УЛТРАЗВУК И ДОПЛЕР 7.176 6.556 91,36% 
ЛАБОРАТОРИЈA 499.414 539.694 108,07% 
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (бактериологија, трансфузија, 
услуге по одељењима, остала дијагностика) 338.047 341.257 100,95% 

М
А

ТЕ
Р

И
ЈА

Л
 

КРВ И КОМПОНЕНТЕ КРВИ 392.000,00 266.055,68 67,87% 
ЛЕКОВИ У ЗУ 95.554.000,00 94.440.572,88 98,83% 
ЕНДОПРОТЕЗЕ И ОСТ. УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 421.097.000,00 436.081.963,87 103,56% 
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ 126.673.000,00 111.690.362,29 88,17% 

      
 
 

БРОЈ ОПЕРИСАНИХ ЛИЦА И БРОЈ ОПЕРАЦИЈА: 
 
 
    

ОСИГУРАНИЦИ РФЗО ПЛАН         
2015. 

ИЗВРШЕЊЕ         
I - XII % 

БРОЈ ОПЕРИСАНИХ ЛИЦА 6.076 7.089 116,67% 
БРОЈ ОПЕРАЦИЈА 8.740 8.575 98,11% 
    
 
 
    

ПАЦИЈЕНТИ ИЗ ДОПУНСКОГ РАДА ПЛАН         
2015. 

ИЗВРШЕЊЕ                 
I - XII % 

БРОЈ ОПЕРИСАНИХ ЛИЦА 211 309 146,45% 
БРОЈ ОПЕРАЦИЈА 356 442 124,16% 
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10. 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 2014 . 
годину представљена је у табели.  

 
 

11. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Информације се чувају у архиви Института, библиотеци и електронској бази 
података. 
На основу члана 24. и 37. Закона о заштити културних добара («Службени гласник 
РС» бр. 71/94, 52/2011- др. закон и 99/2011 – др. закон) донет је Правилник о 
архивској грађи, регистраторском 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: 
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• ОПРЕМОМ која се састоји од 13 сервера са преко 250 умрежених радних 
станица на шалтерима, у свим амбулантама, одељењима и осталим посебним 
медицинским и немедицинским сегментима; 

 
• АПЛИКАТИВНИМ СОФТВЕРОМ који чини информациони систем за 

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

 
• Регистрован EDU.RS домен. 
 
• PACS систем за архивирање рентгенских снимака 
• РЕГИСТАР  софтвер за прикупљање свих неопходних параметара о 
ортопедском лечењу у оквиру Установе  
 

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

12. 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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13. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ИНСТИТУТ ОМОГУЋАВА 
ПРИСТУП 

 
Институт ставља на увид све информације које су у поседу Института, осим 
података везаних за здравствено стање пацијената, а који су садржани у историји 
болести и здравственом картону пацијената. То значи да 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 примењују се одредбе из  
Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС» бр. 107/2005, 72/2009 - др. 
Закон , 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 
106/2015). 
 
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 сагласно одредбама Закона о здравственој 
заштити («Службени гласник РС» бр. 107/2005, 72/2009 - др. Закон , 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015). 
 
Дужности чувања службене тајне здравствени радници, здравствени сарадници, као 
и друга лица запослена у Институту 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 члана 22. Став 2., Закона о правима 
пацијената („Сл. Гласник РС “  број  45/13). 
Сви захтеви решавају се на исти начин, поштујући предвиђену законску процедуру. 
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.  

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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14. 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 оствари увидом или копијом сходно 
члану 23. Закона о правима пацијената („Сл. Гласник РС “  број  45/13). 
 
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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................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе 
наведеног органа захтевам:* 
 

� обавештење да ли поседује тражену информацију; 
� увид у документ који садржи тражену информацију; 
� копију документа који садржи тражену информацију; 
� достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

� поштом 
� електронском поштом 
� факсом 
� на  други начин:***____________________________________ 

 
Овај захтев се односи на следеће информације: 

 __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење 
тражене информације)   
             ____________________________________ 
            Тражилац информације/Име и презиме 
 
У ________________,           ____________________________________ 
               адреса 
 
дана______201__ године          ____________________________________ 
               други подаци за контакт 
 
               ___________________________________ 
                   Потпис 
__________________________________________ 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
** У кућици означити начин достављања копије докумената.  
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
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15. СПИСAК РAДA ЛEКAРA ПO ДAНИМA, СМEНAМA И AМБУЛAНТAМA 
 

ПРЕ ПОДНЕ 
 

дан ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
  

 
Амб.1 Доц.др сци.мед 

Зоран 
Башчаревић 

Проф.др 
Зоран 
Благојевић 

Мр сци.мед.др 
Александар 
Којић 

Др Војислав 
Алексић 
 
Др Славица 
Каткић-
неуролог од 
12ч 

Др Олег 
Крнета 

Амб.2 Др Зоран 
Стефановић 

Др 
Александар 
Црнобарић 

Мр сци.мед.др 
Никица 
Мандић 

Др Игор 
Шешлија 

Др Дејан 
Маринковић 

Амб.3  Др Андрија 
Лазовић 

 Др Петар 
Мамонтов 
Др Светозар 
Савић 

Прим.др 
Весна 
Јовановић 

/ 

Амб.4 Доц.др сци.мед 
Милан 
Апостоловић 

Др Иван 
Диклић 

Прим.др 
Јасмин 
Пилиповић 

Прим.др 
сци.мед 
Зоран Бајин 

/ 

Амб.5 Клинички 
асс.мр сци.мед 
др Борис 
Вукомановић 

Др Ненад 
Трбовић 

Др Предраг 
Тодоровић 

Клинички 
асс.др  
сци.мед др 
Душко 
Спасовски 

Др сци.мед 
Владимир 
Лалошевић 

Амб.6 Прим.др 
Предраг 
Стошић 

Др Миодраг 
Глишић 

Др 
Александар 
Ђорђевић 

Др Милан 
Митровић 

Прим.др 
Александар 
Ћурчић 

Амб.7 Прим.мр 
сци.мед.др 
Борис 
Глушчевић 

Клинички 
асс.мр 
сци.мед др 
Владан 
Стевановић 

Мр сци.мед.др 
Слободан 
Станковић 

Прим.др 
Милена 
Ђурић 

/ 

Амб.8 Мр сци.мед.др 
Жељко Ћурчић 

Мр 
сци.мед.др 
Предраг 
Недељковић 

Др сци.мед 
Војислав 
Распоповић 

Мр 
сци.мед.др 
Виолета 
Башчаревић 

Др Велиша 
Арсић 
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Амб.9 Др Владимир 
Вучковић 

Прим.др 
Вељко 
Јовановић 
Прим.др 
Љиљана 
Урошевић 
Мр 
сци.мед.др 
Гордана Гајић 

Проф. Др 
Славко Томић 

Саркома 
конзилијум 
од 11.30х 

Прим.др 
Будимир 
Јешић 

Амб. 10 Др Данијел 
Милосављевић 

/ Др Ненад 
Дакић 

/ / 

Амб.11 Доц.др сци.мед 
Немања 
Славковић 

Прим.др 
Драган 
Матић  

Мр сци.мед.др 
Бранко 
Стефановић 

Др Агница 
Петковић 

/ 
 

Амб.12 Прим.др Вељко 
Јовановић 

Прим.мр 
сци.мед.др 
Љубодраг 
Зајић 

Др Оливер 
Крајчиновић 

/ Др Дража 
Дожић 

Амб.14 / Др Гордан 
Гавриловић 

Др Зоран 
Вучинић 
Прим.мр 
сци.мед.др 
Ненад Лујић 

/  

Амб. 15 / Мр 
сци.мед.др 
Огњен 
Вукадин 

Др Радомир 
Радивојевић 

/ Мр сци.мед.др 
Станко 
Миличковић 

Амб. 18 Др Љубиша 
Марјанов 

Амбуланта за 
пријем 
пацијената са 
листе чакења 

Амбуланта за 
пријем 
пацијената са 
листе чакења 

Амбуланта за 
пријем 
пацијената са 
листе чакења 

Амбуланта за 
пријем 
пацијената са 
листе чакења 

 
 

 

 
дан ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
амбуланта                                                             ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 
 

Амб. 2 Др Владимир 
Гајић 

/ /  
/ 

/ 
 

Амб.3 Др Вук Вучић 
 

/ /    / 

Амб.4 / / / 
 

Проф .др Горан 
Чобељић 

 / 
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Амб.6 Др Данијел 
Распоповић 

/ Др Вукашин 
Јовановић 

/ / 

Амб.7 Др Оскар 
Чучиловић 

/ Конзилијум за 
остеопорозу  

/ / 
 

 
АМБУЛАНТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Прим.др 

Љиљана 

Урошевић 

 

Прим.др 

Славица 

Пантелић 

Прим.др 

Сандра 

Вулевић-

Фармер 

 

Прим.др 

Десанка 

Митровић 

 

 

Прим.др 

Невенка 

Стојановић 

Прим.др 

Славица 

Пантелић 

 

Прим.др 

Десанка 

Митровић 

Др Радоица 

Ђокић 

 

 

Др сци.мед 

Момирка 

Вукићевић 
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                         16. СТРУЧНИ КАДАР 

Доц. др сци. мед Зоран Башчаревић (в.д. директора Института) 
Доц. др сци. мед Милан Апостоловић (заменик директора Института) 
 

I 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 
 
II СЕКТОР СТАЦИОНАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ: 

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 (В.Д. директора Института) 
Др Зоран Стефановић 
Др Љубиша Марјанов 
Др Андрија Лазовић 
Др Данијел Распоповић 
Др Вук Вучић 

Служба за општу ортопедију- женско II 
Доц. др сци. мед. Милан Апостоловић (заменик директора Института) 
Доц. др сци. мед. Немања Славковић 
Др Владимир Вучковић 
Др Оскар Чучиловић 

Клинички асс. мр сци. мед. др Борис Вукомановић 

Служба за хирургију кичменог стуба 
Др сци. мед. Владимир Лалошевић 
Прим. др Александар Ћурчић 
Прим. др Будимир Јешић  
Др Дража Дожић 
Др Олег Крнета 
Мр сци. мед. др Станко Миличковић 

http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Nemanja_Slavkovic.doc
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 Служба за реконструктивну ортопедију и коштано-зглобну инфекцију 
Проф. др Славко Томић 
Мр сци. мед. др Оливер Крајчиновић 
Мр сци. мед. др Бранко Стефановић 
Др Вукашин Јовановић 

 Служба за дечију ортопедију и трауматологију 
Др Војислав Алексић 
Др Агница Петковић 
Прим. др сци. мед. Зоран Бајин 
Прим. др Весна Јовановић 
Клинички асс. др Душко Спасовски 
Др Игор Шешлија 

Служба за неуро-ортопедију 

Служба за општу ортопедију – мушко I 
Клинички асс. мр сци. мед. др Владан Стевановић 
Проф. др Зоран Благојевић 
Прим. др Драган Матић 
Др Иван Диклић 
Др Александар Црнобарић 
Др Миодраг Глишић 

Служба за општу ортопедију – мушко II 
Мр сци. мед. др Огњен Вукадин 
Прим. мр сци. мед. др Љубодраг Зајић (помоћник директора) 
 
Др Гордан Гавриловић 
Др Ненад Трбовић  
 
Служба за општу ортопедију – женско III 
Прим. мр сци. мед. др Борис Глушчевић 
Прим. др Вељко Јовановић 
Прим. др Предраг Стошић 
Др Даниел Милосављевић 
Др Владимир Гајић 

Служба за коштано-зглобну трауматологију 
Др Предраг Тодоровић (помоћник директора) 
Прим. др Јасмин Пилиповић 
Мр сци. мед. др Слободан Станковић 

http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Slavko_Tomic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Oliver_Krajcinovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Branko_Stefanovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Vojislav_Aleksic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Agnica_Petkovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Vesna_Jovanovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Klin_ass_dr_Dusko_Spasovski.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Igor_Seslija.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Dragan_Matic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Ognjen_Vukadin.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Ljubodrag_Zajic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Gordan_Gavrilovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Nenad_Trbovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Boris_Gluscevic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Veljko_Jovanovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Predrag_Stosic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Daniel_Milosavljevic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Vladimir_Gajic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Predrag_Todorovic.doc
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Мр сци. мед. др Александар Којић 
Др Радомир Радивојевић 

Др Мирко Ковачевић 
 

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 
Др Милан Стајић 

Служба за хируршке интервенције (операциони блок) 
 

Др Дејан Маринковић 

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију 
Прим. мр сци. мед. др Бранислав Томовић 
Др Весна Савић 
Др Милица Николић 
Мр сци. мед. др Соња Чејовић 
Др Момчило Станковић 
Др Светлана Динић 
Др Марија Ратковић 
Др Рената Саић-Еминовић 
Др Марија Банђур 
Мр сци. мед. др Милован Вукотић 
Др Славица Дејановић 
Др Весна Кандић Вуковић 
Др Драгана Жарковић 
Др Гордана Новаковић  
Др Вишњица Јевић – на одређено 
Др Драган Маринковић - на одређено 
Др Снежана Бакић - на одређено 
Др Мина Ђаковић 
Др Андријана Цвијовић 
Др Лазар Бралушић 
Др Ненад Шутић 
Др Милена Јовић 

http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Aleksandar_Kojic.doc
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Др Невена Бранковић 
Др Немања Димић 
 

III СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ  МЕДИЦИНСКИХ  ДЕЛАТНОСТИ: 

 
Прим. мр сци. мед. др Ненад Лујић 

Служба физикалне медицине и рехабилитације 
Прим. др Сандра Вулевић-Фармер  
Прим. др Љиљана Урошевић 
Прим. др Десанка Митровић 
Др сци. мед. Момирка Вукићевић 
Др Радоица Ђокић 
Прим. др Славица Пантелић 
Прим. др Невенка Стојановић 
Др Маријана Тодоровић 

Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику 
Др сци. мед. Радмила Ковачевић 
Др Јесенка Гребенаровић 
Др Јасминка Крџовић 
Др Соња Константиновић 
Мр. сци мед. др Александра Радуловић 
Др Славица Каткић 
Mr. ph. Анђелка Милић 
Mr. ph. Мина Џамић 

Одељење за трансфузиологију 
Прим. др сци. мед. 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 Весна Ђонлић - на одређено 
Др Петар Мамонтов  
Др Светозар Савић 
Прим. мр сци. мед. др Светлана Бацетић 

http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Jesenka_Grebenarovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Jasminka_Krdzovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Svetlana_Bacetic.doc
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Др Дивна Борчић 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека) 
Mr. ph. Соња Димитријевић - Ћосић  
Mr. ph.  Јелена Никић 
Mr. ph.  Ненад Миљковић  

Одељење за научно-истраживачки рад и медицинску информатику 
Прим. др сц. мед. Весна Николић 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 
Др Александар Станојковић 
Др Марко Алексић  
Др Бранислав Кривокапић 
Др Предраг Стефановић 
Др Дејан Александрић 
Др Станислав Рајковић 
Др Младен Павловић 
Др Филип Пилиповић 
Др Марко Димитријевић 
Др Марко Вујачић 
Др Желимир Јовановић 
Др Вељко Милосављевић 
Др Милан Мирковић  
Др Драшко Васовић 
Др Андреја Баљозовић 
Др Данило Јеремић 
Др Никола Богосављевић 
Др Бојан Петровић 

  КЛИНИЧКИ ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 
Др Љубомир Даковић 
Др Весна Миличић 

                                                                           ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИНФОРМАТОРА 
 

http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Divna_Borcic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Mr.%20ph.%20Sonja%20Dimitrijevic%20-%20Cosic.pdf
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Mr.%20ph.%20%20Jelena%20Nikic.pdf
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Mr.%20ph.%20%20Nenad%20Miljkovic.pdf
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Vesna_Nikolic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Branislav_Krivokapic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Predrag_Stefanovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Stanislav_Rajkovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Marko_Dimitrijevic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Marko_Vujacic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Zelimir_Jovanovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Veljko_Milosavljevic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Milan_Mirkovic.doc
http://www.iohbb.edu.rs/files/kadar/Dr_Drasko_Vasovic.doc
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