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[Решење о оснивању Центра за реуматизам, од 4. јуна 1958. 
године] 

 
На основу члана 1 и 2 Основне уредбе о установама са самостал-

ним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53) и члана 2 и 8 Уред-
бе о управљању здравственим установама ("Службени лист ФНРЈ" бр. 
30/53), Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије до-
носи 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА РЕУМАТИЗАМ 

I. Оснива се здравствена установа са самосталним финансирањем 
под именом: Центар за реуматизам (у даљем тексту: Центар). 

Седиште Центра је у Београду. 
Центар има својство правног лица. 
II. Задаци Центра су: 
1. да проучава и испитује методе и мере за сузбијање и лечење 

реуматизма у ком циљу сарађује са одговарајућим здравственим устано-
вама у изналажењу мера за сузбијање и лечење реуматизма; 

2. да организује и спроводи лечење лица оболелих од реуматизма 
као и да врши медицинску рехабилитацију оболелих од реуматизма; 

3. да се стара о организацији здравствене службе за борбу против 
реуматизма на територији Народне Републике Србије; 

4. да ради на стручном усавршавању кадрова за потребе здравс-
твене службе у борби против реуматизма, 

5. да пружи стручну и методолошку помоћ здравственим устано-
вама у погледу спречавања обољења од реуматизма, као и у погледу ле-
чења и медицинске рехабилитације оболелих од реуматизма. 

6. да се бави научно-истраживачким радом у области сузбијања и 
лечења реуматизма. 

III. Центар управља основним средствима, чију ће вредност утвр-
дити Савет за народно здравље Народне Републике Србије пописом и про-
ценом према постојећим прописима. 

IV. Центром управља управни одбор од 9 чланова као колективни 
орган управљања. 
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Управни одбор сачињавају: два изабрана претставника радног ко-
лектива, један претставник Републичког завода за социјално осигурање, 
одређени грађани и директор Центра који је члан управног одбора по свом 
положају. 

Чланове управног одбора именује Савет за народно здравље Наро-
дне Републике Србије. 

V. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репуб-
лике Србије". 

 
 

ИВ бр. 299 
У Београду, 4 јуна 1958 године 
 
 

Секретар Претседник 
Извршног већа, Извршног већа, 

Радован Грковић, с.р. Милош Минић, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 14(1958), 26, стр. 540] 




