РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Хајдук Вељкова 12
Нови Сад
Број: 01-16/21-2010
Датум: 08. 11. 2010. године
На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“
број 107/2005; 72/2009, 88/2010 и 99/2010 ) - Закон, Управни одбор Клинике за стоматологију
Војводине је на седници, одржаној дана 08. 11. 2010. године, донео:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
У Статуту Клинике за стоматологију Војводине, на који је Извршно Веће Аутономне
Покрајине Војводине дало сагласнот решењем број: 022-00104/2008 од 22. 02. 2008. године,
( у даљем тексту: Статут ), мења се члан 3. и измењен гласи:
„Права и обавезе оснивача над Клиником врши Влада Аутономне Покрајине
Војводине ( у даљем тексту: „Оснивач“ )“.
Члан 2.
Члан 15. Статута мења се и гласи:
„Клиника обавља:
86.10
– делатност болница ( услуге хоспитализације – медицинске и хируршке
услуге као што су дијагностика, лечење, операције, хитне интервенције; услуге
збрињавања – смештај, исхрана и др );
86.23
- стоматолошка пракса ( обухвата стоматолошку активност опште и
специјалистичке праксе, нпр стоматологија, ендодонтска и дечија стоматологија,
ортодонтске активности, орална хирургија и др. );
32.50
– производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала
( обухвата производњу ортопедских апарата, протетичког материјала, вештачких
зуба, мостова и др у стоматолошким лабораторијама коју обављају зубни
техничари );
85.42
– високо образовање ( обухвата први, други и трећи степен високог
образовања );
72.19
– истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким
наукама ( обухвата истраживање и развој из следећих области здравствене
заштите, односно специјалности: превентивне и дечје стоматологије, болести зуба
и ендодонције, пародонтологије и оралне медицине, ортопедије вилица,
стоматолошке протетике и оралне хирургије )“

Члан 3.
Ова Одлука, по добијању сагласности Оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Клинике.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Александар Кираљ

На ову Одлуку Министарство здравља Републике Србије је дало претходно мишљење
број 110-00-331/2010-02 од 19. 04. 2011. године.
На ову Одлуку Влада Аутономне Покрајине Војводине дала је сагласнот решењем број
022-338/2011 од 08. 06. 2011. године.
Ова Одлука је објављена на огласној табли Клинике за стоматологију Војводине дана
08. 06. 2011. године.

ДИРЕКТОР
Проф. др Дубравка Марковић

