
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПАЦИЈЕНТИМА 
Врста здравствених услуга обезбеђених из средстава  

обавезног здравственог осигурања 
 

 
 На основу Закона о здравственој заштити Републике Србије (Службени гласник Републике Србије 
107/05; 72/09 др закон; 88/10; 99/10; 57/11 и 119/12)... а у вези са применом члана 37. Правилникиа о 
показатењима квалитета здравствене заштите (Службени гласник Републике Србије број 49/2010) и члана 12. 
Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Општа болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
пружа следеће услуге:  
 

86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке активности, краткотрајно или дуготрајно 
лечење у болници које укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге лабораторија и техничке 
услуге, укључујући радиолошке и анестезиолошке услуге и др; услуге хитне помоћи; услуге болничке апотеке, 
услуге исхране и друге болничке услуге; услуге медицинског третмана као што је стерилизација или прекид 
трудноће, са смештајем и активности у склопу дневних болница; 

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата консултације и лечење у области 
специјалистичких грана медицине од стране доктора медицине специјалиста; 

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности медицинских лабораторија за анализу 
крви, медицинску, односно клиничку биохемију, патохистологију и санитетски превоз пацијената; 

38.22 третман и одлагање опасног медицинског отпада који обухвата одлагање и третман пре 
одлагања опасног чврстог, токсичног и инфективног медицинског отпада и рад постројења за третман опасног 
отпада.  
 

Општа болница обавља 
 

делатност из следећих области здравствене заштите односно специјалности:                        :  
 

1. интерне медицине 
2. пнеумофтизиологије 
3. инфективних болести 
4. неурологије 
5. дерматовенерологије 
6. опште, васкуларне, пластичне и реконструктивне и дечије 
             хирургије 
7. урологије 
8. ортопедије са трауматологијом 
9. оториноларингологије са максилофацијалном хирургијом 
10. офталмологије 
11. гинекологије и акушерства 
12. педијатрије и неонатологије 
13. психијатрије 
14. физикалне медицине и рехабилитације 
15. трансфузиологије 

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 
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16. лабораторијске дијагностике 
17. радиолошке дијагностике 
18. анестезиологије са реаниматологијом 
19. медицинског снабдевања лековима и санитетским материјалом – болничке апотеке 
20. патолошке анатомије 

 
 

У складу са својом делатношћу Општа болница обавља лечење оболелих у току дневног рада 
(дневна болница), као и палијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести и продужено болничко 
лечење и негу. 

 
 
 
 
 

Помоћник директора за опште, 
правне и кадровске послове 

 
 

  
Директор Опште болнице 

Сомбор 

Лалић Весна, дипл. ецц.  Грба др Милан 
 
 
 
 


