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З  А  П  И  С  Н  И  К 
 

са V седнице Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, одржане 21.03.2014. 
године са почетком у 10,00 часова у сали за састанке Управне зграде Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Војвођанска 75.  

Седници присутни чланови: Вамошер-Горетић др Ђерђи, Машуловић Бранимир, дипл.археолог,  
Баљак Вера дипл.правник,  Урбановски др Бруно и Делић др Александар.  

Остали присутни: Грба др Милан, Прим.др Зоран Парчетић, Симин др Чедомир, Сиљановић Срђан, 
Крендић Сава дипл.ецц,  и Лалић Весна дипл.ецц.  

С обзиром да седници од 7. чланова присуствује 5.  утврђен је кворум за пуноважно доношење Одлука 
па је усвојен: 
              

                      Д н е в н и   р е д 
 
 

1. Усвајање Записника са IV седнице  Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
одржане 28.01.2014. године. 

2. Усвајање Елабората о попису имовине Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на дан 
31.12.2013. године. 

3. Усвајање годишњег рачуна и финансијског извештаја Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
за 2013. годину. 

4. Информација о Мишљењу Завода за јавно здравље Сомбор о извршењу Плана рада Опште болнице за 
2013. годину. 

5. Захтев заменика директора за давање сагласности за допунски рад. 
6. Доношење Одлуке о висини накнаде за обављање функције чланова у Управном одбору и Надзорном 

одбору Опште болнице. 
7. Доношење процедура у поступку акредитације: 

- за оцењивање резултата рада Управног одбора 
- за оцењивање рада директора и заменика директора Опште болнице 
- о начину извештавања Управног одбора 

8. Доношење Плана унапређења квалитета рада Опште болнице за 2014. годину. 
9.   Р а з н о 

 
Тачка 1. 

 
Председник Управног одбора је подсетила да је Записник са претходне седнице свима достављен па је 

донета: 
 

О д л у к а 
 

Усваја се Записник са IV седнице Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор одржане 28.01.2014. године 

Исти се под бројем 8.1.147-1 одлаже уз Записник са ове седнице и чини саставни део архивске грађе. 
 
 
 
 
 

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.org.rs 

Сомбор: 21.03.2014. 
Број: 8.1. 685-1 

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 
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Тачка 2. 
 

Крендић Сава дипл.ецц помоћник директора за економско-финансијске послове је образложио потребу 
расхода основних средстава и ситног инвентара који је утврдила Комисија за попис имовине па је донета 
следећа: 
 

О  д  л  у  к  а 
 

Одобрава се расход основних средстава и ситног инвентара Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор 

Предлаже се Општој болници да за сва расходована средства која имају неку употребну вредност 
распише јавни оглас о продаји путем јавне лицитације. 
Извод из Елабората о попису финансијске и нефинансијске имовине Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ на дан 31.12.2013. године 

 

Назив Набавна 
вредност 

Отписана 
вредност 

Садашња 
вредност 

01125110 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  
(намештај у стационару, екг, аспиратор, 
колоноскоп,...) 

15.768.775,13 15.768.775,13 0 

01125120 СИТАН ИНВЕНТАР 
(инструменти, апарати за притисак, 
тонометри, ...) 

2.155.992,48 2.155.992,48 0 

01122110 КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА 
(писаће машине, дигитрони, ...) 

156.242,56 156.242,56 0 

01129110 ОСТАЛА ОПРЕМА (кварцне 
пећи, климе, контејнери, ...) 

83.820,70 83.820,70 0 

01122310 КОМУНИКАЦИЈСКА 
ОПРЕМА (телефони, ...) 

265.733,32 265.733,32 0 

01122210 РАЧУНАРСА ОПРЕМА 
(рачунари, монитори, тастатуре, УПС, 
штампачи,... ) 

218.661,15 218.661,15 0 

01122520 ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ 
ХРАНЕ  

46.657,33 46.657,33 0 

02212100 СИТАН ПОТРОШНИ 
МАТЕРИЈАЛ (мантили, кломпе, 
постељина, ...) 

2.250.174,00 2.250.174,00 0 

02213400 АУТО ГУМЕ У УПОТРЕБИ 156.159,34 156.159,34 0 
 

Тачка 3. 
 

Крендић Сава дипл.ецц је упознао присутне да је Општа болница у 2013. години остварила укупан 
приход од 1.825.013,00 динара и исти је највећим учешћем са 98,32% од Републичког фонда за здравствено 
осигурање а укупан расход је 1.888.913,000 динара. 

Потом се осврнуо на ставке у појединачним износима које су чиниле укупан приход а потом и укупан 
расход у 2013. години. 

Након тога се осврнуо на пресек стања на дан 31.12.2013. године и направио компарацију обавеза према 
добављачима са стањем на дан 31.12.2012. и 31.12.2013. године и направио приказ тренда кретања задужености 
Опште болнице од 2010.  до 2013. године и потом предочио износ уговорених средстава по наменама. 

На крају излагања направио је осврт на ненаплаћена потраживања у износу од 35.025.000,0о динара. 
Након дискусије у којој су учествовали сви присутни донета је следећа: 

 
О  д  л  у  к  а 

 
Усваја се Извештај о финансијском пословању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

за 2013. годину. 
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 KONAČAN OBRAČUN  PO ZAKONU O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTU: 
 

 PRIKAZ KONAČNOG REZULTATA POSLOVANJA 
 

1 Stanje novčanih sredstava na računu 01.01.2013.g. 3.141.000,00 
2 Ukupan prihod 2013.- priliv novčanih sredstava 1.891.289.000,00 
3 UKUPAN PRIHOD ( 1 + 2) 1.894.430.000,00 
4 UKUPAN RASHOD 2013.- odliv novčanih sredstava 1.888.913.000,00 
5 STANJE novčanih sredstava na dan 31.12.2013. (3-4) 5.517.000,00 

 
 

 
Тачка 4. 

 
Директор Опште болнице Грба др Милан упознао је присутне са Мишљењем Завода за јавно здравље 

Сомбор о извршењу Плана рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину па је донет: 
 
 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
 

. Усваја се информација о Мишљењу Завода за јавно здравље у Сомбору о извршењу Плана рада 
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у 2013. години. 

Исти се под бројем 233 одлаже уз Записник са ове седнице и чини саставни део архивске грађе.  
 

Тачка 5. 
 

Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове је образложила Захтев заменика директора 
за одобрење сагласности за допунски рад па је након тога донета: 
 

О  д  л  у  к  а 
 

Прим др Зорану Парчетићу, заменику директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
даје се сагласност за обављање допунског рада ван радног времена до 1/3 пуног радног времена за рад у 
Поликлиници „Стојачић“ Сомбор, у складу са чланом 199. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник Р 
Србије 107/05; 72/09- др Закон; 88/10; 99/10; 57/11; 119/12 и 45/2013). 
 
 

Тачка 6. 
 

Весна Лалић дипл.ецц је подсетила присутне да је Одлуку Управног одбора о начину накнаде чланова 
Управног одбора и Надзорног одбора донео децембра 2009. године, предлаже став менаџмента болнице, да се 
накнада исплаћује у двоструко већем износу.  

Након тога донета је следећа: 
 

О д л у к а 
 

Одобрава се исплата накнаде за обављање функције председника Управног и Надзорног одбора 
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у износу од 6.000 динара по присуству седници. 

Одобрава се исплата накнаде за обављање функције члана Управног и Надзорног одбора Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у износу од 4.000 динара по присуству седници. 

Исплата накнаде из става 1. и 2. ове Одлуке вршиће се на терет сопствених средстава Опште 
болнице. 
 

Тачка 7. 
 

Помоћник директора опште, правне и кадровске послове је подсетила Управног одбора да је општа 
болница са Агенцијом за акредитацију потписала уговор о акредитацији па је неопходно донети више 
процедура, па је донета: 
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О д л у к а 

 
Прихвата се Процедура о начину извештавања Управног одбора од стране Опште болнице „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор. 
Исти се под бројем 8.1.692 I/1 одлаже уз Записник са ове седнице и чини саставни део архивске 

грађе. 
Прихвата се Процедура за оцењивање рада директора и заменика директора Опште болнице. 
Иста се под бројем 8.1. 692 I/2 одлаже уз Записник са ове седнице и чини саставни део архивске 

грађе. 
Прихвата се Процедура за оцењивање резултата рада Управног одбора Опште болнице. 
Иста се под бројем 8.1. 692 I/3 одлаже уз Записник са ове седнице и чини саставни део архивске 

грађе. 
Упућују се процедуре на оцену Тима за одобравање процедура у поступку самооцењивања Опште 

болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.  
Тачка 8. 

 
Директор Опште болнице је упознао присутне са радом Комисије за унапређење квалитета рада Опште 

болнице за 2014. годину уз примедбу присутних, до одређени постављени захтеви нису до краја дефинисани, а 
поједини су нереално постављени. 

Потом је донета следећа:  
О д л у к а 

 
Усваја се предложени План унапређења квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор у 2014. години. 
Задужује се Одсек за опште послове да сачини Предлог Плана унапређења квалитета рада Опште 

болнице за 2014. годину. 
 

Тачка 9. 
 

Под овом тачком директор Опште болнице је упознао присутне о захтевима VIP оператера за смањење 
цене закупнине. 

Потом о средствима која је Општа болница у износу од око 9.000.000 добила од Покрајинског фонда за 
здравство и очекивању је средстава од Фонда за капитална улагања.  

Са овим је седница закључена у 12,00 часова.  
 

Помоћник директора за правне,         Председник Управног одбора 
    опште  и кадровске послове     ОБ“Др Радивој Симоновић“Сомбор 
 
       Весна Лалић, дипл.ецц                                                                        Горетић Вамошер др Ђерђи 
   
           с.р.   
     
Достављено:                 

 
1. Вамошер-Горетић др Ђерђи, Сомбор, Кућна нега 
2. Баљак Вера, дипл.правник, Сомбор, Градска управа 
3. Машуловић Бранимир, дипл.археолог, Градски музеј, Трг Републике 4, Сомбор 
4. Мирослав Ковачић, дипл.ецц ,Сомбор, Блашка Марковића 11 
5. Цветићанин др Стеван, одељење Хирургије 
6. Урбановски др Бруно, одељење Урологије 
7. Делић др Александар, одељење Неурологије 
8. Грба др Милан, директор Опште болнице“Др Радивој Симоновић“Сомбор 
9. Прим др. Парчетић Зоран, заменик директора 
10. Крендић Сава дипл.ецц 
11. Лалић Весна, дипл.ецц 
12. Симин др Чедомир, одељење Хирургије 
13. Димовић Жељко, Клиничка лабораторија 
14. Царев Сузана, Очно одељење 
15. Боснић др Јадранка, Завод за јавно здравље 
16. Симовнић Александар, Нервно 


