
Дом здравља Стари град                        Симина 27                              11000 Београд

Информатор      29.04.2019. -  05.05.2019.

Служба за стоматолошку здравствену заштиту
САВЕТ

***
ДЕЖУРНА Амбуланта за пријем ван РЕДОВНОГ радног времена Умеморишите ове бројеве 

НОЋНО дежурство ( 365 дана годишње, 19.00 - 07.00 ) у ваше мобилне телефоне !!!

као и ван радног времена СВИХ других амбуланти ***

тел: 011.26.35.236   
адр: Обилићев венац 30,  МЕЗАНИН  1. ниво     пријем - шалтер  104  

07.01.2019.-13.01.2019.
Амбуланта за ОДРАСЛЕ

радно 07:00 - 20:00          РАДНИМ ДАНИМА ( понедељак - петак ) САВЕТ
време 07:00 - 17:00          суботом (2. и 3. субота у месецу ) ***

тел: 011.26.35.236  Умеморишите ове бројеве 
адр: Обилићев венац 30,  МЕЗАНИН  1. ниво     пријем - шалтер  104 у ваше мобилне телефоне !!!

***
тел: Инфо ( адресе, телефони, радно време )
адр: АМБУЛАНТА ЗА ДЕЦУ и ОМЛАДИНУ                      ( до 19 година )

1 централна локација - Симина   и 8 школа / вртића  

ЦЕНТРАЛНА ЛОКАЦИЈА САВЕТ
радно 07:00 - 20:00          РАДНИМ ДАНИМА ( понедељак - петак ) ***
време 08:00 - 18:00          сваке суботе Умеморишите ове бројеве 

тел: 011 3215 735            011 3215 726          3215 706 у ваше мобилне телефоне !!!
адр: Симина 27   / 5. спрат    / просторије   510-514 ***
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Списак ординација за децу и омладину
у школама и вртићима

1 Ординација „Прва београдска гимназија“        САВЕТ
тел: 011 2629 887    ***
адр: Цара Душана 61 ( угао са Доситејевом ) Умеморишите ове бројеве 

2 Ординација „Вртић Скадарлија“                        у ваше мобилне телефоне !!!
тел: 011 3391 250 ***
адр: Далматинска 1 ( угао са Палмотићевом )

3 Ординација „ЕТШ Никола Тесла“                 
тел: 011 2682 582    
адр: Краљице Наталије 31 ( угао са Балканском )

4 Ординација „Правно пословна школа“           САВЕТ
тел: 011 3240 397    ***
адр: Светогорска 48 ( угао са Таковском ) Умеморишите ове бројеве 

5 Ординација „О.Ш. Краљ Петар I“ у ваше мобилне телефоне !!!
тел: 011 2629 866 ***
адр: Маршала Бирјузова 43 ( угао са Царице Милице )  

6 Ординација „Прва економска школа“               
тел: 011 337 0 780    
адр: Цетињска 5-7 ( угао са Булеваром Деспота Стефана )  

7 Ординација „О.Ш. Вук Караџић"                 САВЕТ
тел: 011 3348 762 ***
адр: Таковска 41 ( угао са Дзордза Вашингтона ) Умеморишите ове бројеве 

8 Ординација „О.Ш. Браћа Барух“               у ваше мобилне телефоне !!!
тел: 011 2183 555 ***
адр: Браћа Барух 12 ( угао са Солунском )

страница 2/8



1 Снежана ИЛИЋ               стоматолог 
Услуге стоматологије за децу и омладину  превентивни рад / школа 
011.3215.726   /   011.3215.735    превентивни рад / школа

Симина 27 / 5. спрат / Ординација 514
  

ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
 

2 Драган ЛУТОВАЦ           стоматолог - специјалиста дечије и превентивне стоматологије . превентивни рад школа/ -вртић

Услуге стоматологије за децу и омладину  превентивни рад /школа -вртић

 011.3215.706
 Правно пословна 011.3240.397    :::    I Београдска гимназија 011 2629 887   :::   О.Ш. Вук Караџић  011.3348.762    

 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 



Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
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3 Александра РАЈЧЕВИЋ      стоматолог - специјалиста дечије и превентивне стоматологије

Услуге стоматологије за децу и омладину превентивни рад  школа /вртић
 011.3215.726 .превентивни рад  школа/вртић
 Економска    школа 011. 3370.780     :::    Вртић Скарадлија 011.3391.250    :::   

 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

   од 07:00 до 14:00 Симина 27, 5. спрат, 514

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

   од 07:00 до 14:00 Симина 27, 5. спрат, 514

Субота
04.05.2019.

   од 08:00 до 18:00 Симина 27, 5. спрат, 514

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
 
 

4 Невенка ТОШИЋ             стоматолог



Услуге стоматологије за децу и омладину
 превнетивни рад

 011.3215.706  превентивни рад
 ЕТШ Никола Тесле 011.26.82.582 

  
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
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5 Катарина УНТЕНЕКЕР     стоматолог - НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ дечије и превентивне стоматологије ( 2./4 године )  стоматолог  специјалиста дечије и превнентивне стоматологије  превентивни рад 
 Услуге стоматологије за децу и омладину  превентивни рад 

011.3215.706 
Симина 27 / 5. спрат / Ординација 512
 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 



Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
 

6 Светлана ЦАРЕВИЋ-НОВАКОВИЋ  стоматолог - специјалиста ортопедије
Услуге стоматологије за децу и омладину
     011.3215.735 
Симина 27 / 5. спрат / Ординација 513
 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
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7 Анђелка Стојић спец. болести уста и зуба Ендодонција

Услуге,омладини, трудницама, породиљама, незапосленима, лицима  и 



 лицима која имају неку од потребних потврду да су ослобођени плаћања стоматолоских услуга) из области болести уста и зуба.
 011.2635.236    /   локал 106     / Обилићев венац 30  /  1.ниво - Мезанин    

 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

   од 07:00 до 14:00 Обилићев венац 30   / 1. ниво / 106

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Петак
03.05.2019.

   од 07:00 до 14:00 Обилићев венац 30   / 1. ниво / 106

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
 

8 Драгајло НИКОЛИЋ,    стоматолог - специјалиста протетике 
Услуге трудницама, породиљама, незапосленима, лицима 65+ и лицима која имају неку од потребних потврда  да су ослобођени плаћања 

 стоматолошких услуга из области болести зуба и стоматолошке протетике.
 011.2635.236    /   локал 110   / Обилићев венац 30  /  1.ниво - Мезанин

 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 



Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана ---                   - без локације - 
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9 Драган ЛАСИЦА стоматолог  
Услуге код хитних стања у стоматологији  свим старосним категоријама и 

 све категорије осигураника са целе територије, ХИТНА СЛУЖБА за град Београд) и свим данима од 19:00 - 07:00 као и недељом и празницима.
 011.2635.236 / Обилићев венац 30  /  1.ниво - Мезанин

 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

   од 07:00 до 19:00  НЕДЕЉА И ПРАЗНИЦИ Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Уторак
30.04.2019.

   од 19:00 до 07:00  НОЋНА СМЕНА Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Среда
01.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Четвртак
02.05.2019.

   од 07:00 до 19:00  НЕДЕЉА И ПРАЗНИЦИ Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Недеља
05.05.2019.

   од 07:00 до 19:00  НЕДЕЉА И ПРАЗНИЦИ Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101
 

 
10 Милош РОГАНОВИЋ,        стоматолог НОЋНИ  

Услуге код хитних стања у стоматологији  свим старосним категоријама 
 све категорије осигураника са целе територије, ХИТНА СЛУЖБА за град Београд) и свим данима од 19:00 - 07:00 као и недељом и празницима.



 011.2635.236 / Обилићев венац 30  /  1.ниво - Мезанин
 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

   од 19:00 до 07:00  НОЋНА СМЕНА Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Среда
01.05.2019.

   од 07:00 до 19:00  НЕДЕЉА И ПРАЗНИЦИ Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Четвртак
02.05.2019.

   од 19:00 до 07:00  НОЋНА СМЕНА Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Субота
04.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Недеља
05.05.2019.

   од 19:00 до 07:00  НОЋНА СМЕНА Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101
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11 Дејан ДУРУТОВИЋ,           стоматолог
НОЋНИ

 
Услуге код хитних стања у стоматологији  свим старосним категоријама  и 

 све категорије осигураника са целе територије, ХИТНА СЛУЖБА за град Београд) и свим данима од 19:00 - 07:00 као и недељом и празницима.
 011.2635.236 / Обилићев венац 30  /  1.ниво - Мезанин

 
ДАН ДАТУМ ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА

Понедељак
29.04.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Уторак
30.04.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Среда
01.05.2019.

   од 19:00 до 07:00  НОЋНА СМЕНА Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Четвртак
02.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101



Петак
03.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Субота
04.05.2019.

   од 19:00 до 07:00  НОЋНА СМЕНА Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101

Недеља
05.05.2019.

                   --- не ради овог дана --- Обилићев венац 30   / 1. ниво / 101
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