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[Уредба о изменама и допунама Уредбе о Клиничкој болници у 
Београду, од 2. октобра 1948. године] 

 
На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије – Влада Наро-

дне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КЛИНИЧКОЈ БОЛНИЦИ 
У БЕОГРАДУ 

У Уредби о клиничкој болници у Београду од 3 маја 1947 године 
(„Службени гласник НРС“ бр. 21, од 12 маја 1947 год.) врше се измене и 
допуне тако да њен измењен и пречишћен текст гласи: 

 
У Р Е Д Б А  

О КЛИНИЧКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ И ЗУБНОЈ КЛИНИЦИ У 
БЕОГРАДУ 

Члан 1. 

Клиничка болница у Београду и Зубна клиника у Београду су са-
мосталне научно-здравствене установе под руководством Медицинске ве-
лике школе, са задатком да служе клиничкој настави, научно-
истраживачком раду из области медицинских наука и лечењу. 

Члан 2 

Клиничком болницом управља управник. Управника помажу у ра-
ду два помоћника управника. 

Управник Клиничке болнице обезбеђује средства и услове за кли-
ничку наставу, научно-медицински рад и услове за клиничку наставу, на-
учно-медицински рад и лечење на клиникама. 

Управник Зубне клинике обезбеђује на исти начин средства за рад 
Зубне клинике. 
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Члан 3 

Управник Клиничке болнице за свој рад одговара непосредно де-
кану Медицинског факултета, а управник Зубне клинике декану Стомато-
лошког факултета. 

Члан 4 

Клиничка болница и Зубна клиника имају своје самосталне пред-
рачуне прихода и расхода у оквиру предрачуна Медицинске велике школе. 

Наредбодавац за извршење предрачуна је управник Клиничке бол-
нице односно управник Зубне клинике. 

Члан 5 

Врсте и број клиника Клиничке болнице утврђује Комитет за на-
учне установе, Универзитет и високе школе Владе на предлог савета Ме-
дицинске велике школе. 

Поједине клинике могу имати самосталан предрачун болнице. На-
редбодавац за извршење предрачуна клиника је управник клинике. 

Члан 6 

Клиникама Клиничке болнице непосредно руководе управници 
клиника. 

Управник клинике помажу у раду два помоћника: помоћник за 
клиничку наставу и помоћник клиничко-болничку службу. 

Управника клинике у случају спречености замењује помоћник за 
клиничку наставу односно помоћник за клиничко-болничку службу, ако је 
спречен помоћник за клиничку наставу. 

Члан 7. 

Управника Клиничке болнице поставља и разрешава претседник 
Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе у сагласности 
са претседником Владе а управника Зубне клинике и све остале службени-
ке претседник Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе 
Владе. 

Управнике клиника Клиничке болнице и управника Зубне клинике, 
као и њихове помоћнике именује претседник Комитета за научне установе, 
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Универзитет и високе школе Владе, на предлог декана Медицинског фа-
култета односно Стоматолошког факултета, а уз мишљење ректора Меди-
цинске велике школе. 

Управници клиника и помоћници управника за наставу су из реда 
наставника. 

Члан 8. 

Опште руководство и надзор над радом Клиничке болнице и Зубне 
клинике врши Комитет за научне установе, Универзитет и високе школе. 

Члан 9. 

Ближе одредбе за извршење ове Уредбе као и унутрашњу органи-
зацију Клиничке болнице и Зубне клинике прописаће претседник Комите-
та за научне установе, Универзитет и високе школе по саслушању ректора 
Медицинске велике школе, а у сагласности са Министром народног здра-
вља. 

Члан 10. 

Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику Народне Републике Србије“. 
 
 
В. С. бр. 587 
У Београду, 2 октобра 1948 године 

 
 
Министар у Влади НРС и 

Претседник Комитета за научне 
установе, Универзитет и високе 

школе Владе НРС 
Милка Минић, с. р. 

Претседник Владе 
Народне Републике Србије, 
Петар Стамболић, с. р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 4 (1948), 46, стр. 357–358] 
 


