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[Одлука о давању сагласности на одлуке Медицинског факулте-
та у Београду, Балнеоклиматолошког института у Београду и 
Завода за ортопедску протетику у Београду, о издвајању односно 
спајању појединих установа у нову здравствену установу, од 28. 
фебруара 1968. године] 

 
На основу члана 171. Устава Социјалистичке Републике Србије и 

члана 52. Основног закона о установама, 
Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници Репуб-

личког већа од 28. фебруара 1968. године и на седници Социјално-
здравственог већа од 28. фебруара 1968. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ МЕДИЦИНСКОГ ФА-
КУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, БАЛНЕОКЛИМАТОЛОШКОГ ИНСТИ-
ТУТА У БЕОГРАДУ И ЗАВОДА ЗА ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ У 
БЕОГРАДУ, О ИЗДВАЈАЊУ ОДНОСНО СПАЈАЊУ ПОЈЕДИНИХ 

УСТАНОВА У НОВУ ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ 

I 

Даје се сагласност на одлуке: 
– Медицинског факултета у Београду бр. 3784/1 од 21. априла 

1967. године потврђене на референдуму радне заједнице од 14. новембра 
1967. године, о издвајању Института за физикалну медицину и рехабили-
тацију из састава Медицинског факултета и спајању са Балнеоклиматоло-
шким институтом у Београду, Институтом за рехабилитацију у Београду, 
Заводом за ортопедску протетику у Београду и Центром за церебралну па-
рализу у Београду – у нову здравствену установу „Институт за физикалну 
медицину и рехабилитацију“ у Београду; 

– Балнеоклиматолошког института у Београду број 478 од 7. апри-
ла 1967. године потврђене на референдуму радне заједнице од 2. јуна 1967. 
године, о спајању са Институтом за физикалну медицину и рехабилитаци-
ју Медицинског факултета у Београду, Центром за церебралну парализу у 
Београду, Заводом за ортопедску протетику у Београду и Институтом за 
рехабилитацију у Београду – у нову здравствену установу „Институт за 
физикалну медицину и рехабилитацију“ у Београду; 
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– Завода за ортопедску протетику у Београду број 498 од 17. маја 
1967. године, потврђене на референдуму радне заједнице од 2. јуна 1967. 
године, о спајању са Балнеоклиматолошким институтом у Београду, Ин-
ститутом за физикалну медицину и рехабилитацију Медицинског факул-
тета у Београду, Институтом за рехабилитацију у Београду и Центром за 
церебралну парализу у Београду – у нову здравствену установу „Институт 
за физикалну медицину и рехабилитацију“ у Београду. 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Социјалистичке Ре-
публике Србије“. 

 
 

РС број 24 
У Београду, 28. фебруара 1968. године 

 

Скупштина Социјалистичке Републике Србије 

Председник Скупштине, 

Милош Минић, с. р. 

Председник 
Социјално-здравственог већа, 

Света Поповић, с. р. 
Председник 

Републичког већа, 
Драгослав Марковић, с. р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 24 (1968), 11, стр. 200] 
 
 




