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 У циљу припреме за редовну годишњу посету Агенције за акредитацију потребно је да 
најкасније до 01.04.2017. године припремите потребну документацију којом ће Општа болница „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор показати да се стечена акредитација примењује. 
 У складу са техником коју смо примењивали за добијање акредитације, документација се 
припрема на следећи начин: 

I. Отворити нов регистратор за процедуре и доказе 
1. са називом: „АКРЕДИТАЦИЈА II – 2016. 

                                _____      _________________“ 
                        (ред.бр коми.)     (назив комсије) 
 

2. На првој страни уложити Списак чланова Ваше Комисије и нов списак ревидираних/ 
новодонетих процедура. 

3. Уложити нове Записнике са састанака Ваше Комисије. 
4. Сачинити списак прилога 
5. Уложити целу, ревидирану, фотокопирану процедуру и уложити иза ње доказе за примену 

процедуре током 2016. године. 
6. Уложити новодонету, фотокопирану процедуру и доказе који иду уз њу за примену 

процедуре током 2016. године. 
 

II. У постојећи регистратор „ПРОЦЕДУРЕ“ ставити, након последње уложене процедуре из 2015. 
године, преградни папир у боји на којем ће писати: АКРЕДИТАЦИЈА II – 2016. и иза њега 
редом улагати ревидиране и новодонете процедуре.  

 
III. У постојећем регистратору „ПРОЦЕДУРЕ ОДЕЉЕЊА“ истом техником као и код 

ПРОЦЕДУРА наставити са улагањем процедура.  
 
   С поштовањем,  
 
        Координатор за акредитацију             В.д директор Опште болнице 
                            „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
 
_________________________________   ________________________________ 
 Милинковић др Дејан                          Грба др Милан 
 
 
Достављено: 

1. Грба др Милан 
2. Весна Лалић, дипл.екон. 
3. ВМС Којић Бранка 
4. Меселџија др Соња 
5. Зоњић др Мирослава 
6. Видовић Викторија, дипл.фарм. 
7. Загорац др Никола 
8. Косановић др Дарко 
9. Арнаут др Милан 
10. Гуглета др Миладин 
11. Надовеза др Марија 

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   
Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  
Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 417–088  
e – mail  ...……...…… bolnicaso.direktor@sbb.rs 
Web site ...……...…… www.bolnicasombor.rs 

Матични број: 08906173;   Регистарски број: 8236092170;   Шифра делатности: 8610;   ПИБ: 106205005; 
Жиро рачуни: 840-801661-66,  840-787667-47,  840-1242761-40 

Сомбор:  08.03.2017.  
Број:        29-1314/2017  

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 
 


