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На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник 
Републике Србије“ број 107/05) а у вези са чланом 14. став 1. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“ број 1/2009 ) привремени Управни одбор 
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор на седници одржаној 26.02.2009.г. и 
Одлуке о изменама Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор коју је 
Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор донео на седници одржаној 
27.1.2011. године донео је: 
 
 
 

С Т А Т У Т 
 

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
 

С о м б о р 
 
 
 
I   Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Статутом Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор (у даљем тексту: Статут) 
уређује се: делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање и 
разрешење директора, заменика директора, као и друга питања од значаја за рад Опште болнице „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, (у даљем тексту: Општа болница). 
 

Члан 2. 
 

Оснивач Опште болнице је Влада Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту:оснивач). 
 

Члан 3. 
 

Општа болница је здравствена установа са својством правног лица. 
Општа болница послује средствима у државној својини. 

 
II   Назив, седиште, печат и штамбиљ 
 

Члан 4. 
 

Назив Опште болнице је: Општа болница „Др Радивој Симоновић“Сомбор, Сомбор. 
Седиште Опште болнице је у Сомбору, улица Војвођанска број 75. 

 
Члан 5. 

 
Општа болница може променити назив и седиште. 

 
Члан 6. 

 
Општа болница има печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика пречника 50 мм у чијој средини је мали грб Републике Србије. 
Текст печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије. 
У спољном кругу печата исписује се текст: „Република Србија“. 
У првом следећем кругу исписује се текст: „Аутономна Покрајина Војводина“. 
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У следећем унутрашњем кругу исписује се текст: „Општа болница „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор“. 

Испод текста: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, исписује се текст 
„Сомбор“ 

Текст печата исписује се на српском језику, ћириличким и латиничним писмом и на 
мађарском језику и писму. 

Општа болница има и мали печат округлог облика, пречника 28 мм, у чијој средини је мали 
грб Републике Србије са исписаним текстом: „Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Општа болница „Др Радивој Симоновић“Сомбор, Сомбор на српском језику, ћириличким писмом. 
 

Члан 7. 
 

Општа боилница има штамбиљ правоугаоног облика димензије 50 х 30 мм, са текстом 
„Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општа болница „Др Радивој 
Симоновић“Сомбор, Сомбор“ исписаним на српском језику, ћириличким писмом, са простором за 
број деловодног протокола и датум. 
 

Члан 8. 
 

Општа болница има заштитни знак – лого који је елипсастог облика где се са стране налазе 
две змије, на доњем делу у средини је грб града Сомбора, а по ободу је исписано ћириличким 
словима Општа болница „Др Радивој  Симоновић“ Сомбор. У унутрашњости логоа исписана је 
година 1925. 
 
III   Правни промет и заступање 
 

Члан 9. 
 

У правном промету са трећим лицима Општа болница за своје обавезе одговара целокупном 
имовином. 

Општа болница има подрачун код Управе за трезор и подрачун за средства сопствених 
прихода у складу са законом. 
 

Члан 10. 
 

Општу болницу заступа и представља директор Опште болнице. 
  

Члан 11. 
 

Директор Опште болнице пуномоћјем може пренети одређена овлашћења за заступање 
Опште болнице на друга лица. 

Пуномоћје из става 1. овог члана издаје се у писменом облику. 
Издато пуномоћје може се увек опозвати. 

 
IV   Делатност и унутрашња организација 
 

Члан 12. 
  

Општа болница обавља:  
 

 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; 
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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 
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. 

 
Члан 13. 

 
Ради ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности у Општој болници 

организују се:  
 
1. Сектор интернистичких грана медицине са организационим јединицама за: 
 

1.1. Интерну медицину  
1.2. Инфективне болести 
1.3. Пнеумофтизиологију 
1.4. Неурологију 

 
2. Сектор хируршких грана медицине са организационим јединицама за: 

 
2.1 Хирургију 
2.2 Ортопедију  и трауматологију 
2.3 Урологију 
2.4 Оториноларингологију 
2.5 Офталмологију 

 
3. Служба  за педијатрију 

 
4. Служба за гинекологију и акушерство 

 
5. Служба за психијатрију 
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6. Служба за продужено лечење и негу 
 

7. Сектор за заједничке медицинске делатности са организационим јединицам за: 
 

7.1. Пријем, тријажу  и збрињавање ургентних стања 
7.2. Анестезију са реаниматологијом 
7.3. Радиолошку дијагностику 
7.4. Клиничку лабораторију 
7.5. Патоанатомску дијагностику 
7.6. Снабдевање крвљу и и крвним продуктима 
7.7. Фармацеутску здравствену делатност - Болничка апотека 
7.8. Физикалну медицину и рехабилитацију  
7.9. Специјалистичко – консултативне прегледе 
7.10. Дневне болнице за дијагностику и терапијски третман (дијализа, хемотерапија, 

хируршке интервенције, опсервације, третман психијатријских болесника идр. ) 
 

8. Служба за правне, економско – финансијске и техничке послове 
 

Образовање ужих организационих јединица Опште болнице, ближе ће се уредити актом о 
организацији и систематизацији послова у Општој болници који доноси директор.  
 
V   Органи Опште болнице 
 

Члан 14.  
 

Органи Опште болнице су:  
 

1. директор Опште болнице 
2. заменик директора 
3. Управни одбор, и 
4. Надзорни одбор 

 
Органе Опште болнице именује и разрешава оснивач. 

 
Члан 15. 

 
1. Директор Опште болнице: 

 
За директора Опште болнице може бити именовано лице које поред услова утврђених 

Законом о здравственој заштити испуњава и следеће услове: 
 

1. да има завршен Медицински факултет и положен специјалистички испит из гране 
медицине из које Општа болница обавља делатност или завршен правни или економски 
факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента. 

2. да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.  
 

Приликом подношења пријаве на конкурс за избор директора Опште болнице учесник у 
конкурсу дужан је да поред доказа о испуњености услова, достави и план рада и развоја Опште 
болнице, за мандатни период. 
 

Члан 16. 
 

Директор Опште болнице: 
 

1. организује и руководи процесом рада Опште болнице; представља и заступа Општу 
болницу и одговоран је за законитост рада Опште болнице; 

2. одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите у Општој болници 
и одговара за спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници; 

3. доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација здравствених 
радника и здравствених сарадника; 
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4. одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених из радног односа; 
5. одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Опште болнице; 
6. доноси акт о организацији и систематизацији послова у Општој болници; 
7. предлаже програм рада и развоја Опште болнице; 
8. одговоран је за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и другим  

законом овлашћених органа; 
9. утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у 

складу са законом; 
10. извршава одлуке Управног одбора и Надзорног одбора; 
11. именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима: помоћнике 

директора и руководиоце организационих јединица, као и главну сестру Опште болнице; 
12. именује и разрешава чланове Стручног савета, Етичког одбора и Комисије за праћење 

квалитета рада, као и других Комисија које делују у саставу Опште болнице;  
13. врши и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима, овим 

Статутом и другим општим актима Опште болнице. 
 

Члан 17. 
 

Оснивач ће разрешити директора Опште болнице пре истека мандата из разлога утврђених 
Законом о здравственој заштити. 
 

2. Заменик директора 
 

Члан 18. 
 

У одсутности или спречености директора Опште болнице радом Опште болнице руководи 
заменик директора са свим правима и обавезама директора Опште болнице. 

Заменик директора именује се и разрешава под условима, на начин и по поступку који је 
Законом о здравственој заштити и овим Статутом утврђен за именовање и разрешење директора 
Опште болнице. 
 

3. Управни одбор 
 

Члан 19. 
 

Управни одбор, као орган управљања Опште болнице, поред послова утврђених Законом о 
здравственој заштити: 
 

1. доноси план набавке медицинских и других средстава и опреме и одлучује о набавци и 
отуђењу основних средстава; 

2. доноси План стручног усавршавања здравствених радника и дравствених сарадника; 
3. одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања; 
4. доноси одлуке о средствима у вези са текућим пословањем; 
5. одлучује о изградњи и адаптацији објеката Опште болнице, уз сагласност оснивача; 
6. доноси одлуке о издавању слободних капацитета (простор и опрема) у закуп, у складу са 

Законом; 
7. утврђује цене здравствених услуга које пружа Општа болница а које нису утврђене  

уговором са Републичким заводом за здравствено осигурање; 
8. именује повремене комисије и друга радна тела; 
9. разматра извештај о извршеном надзору над стручним радом; 
10. разматра извештај заштитника пацијентових права у складу са Законом; 
11. доноси План инвестиција и инвестиционог одржавања и План јавних набавки медицинске 

и друге опреме и услуга у Општој болници. 
12. доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем; 
13. обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом, и другим општим актима 

Опште болнице.  
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Начин рада Управног одбора  права, обавезе и овлашћења председника и чланова Управног 
одбора који доноси Управни одбор утврђује се Пословником о раду Управног одбора. 
 

Члан 20. 
 

Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби. 
Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу Управног одбора на предлог: 

 
1. директора Опште болнице; 
2. оснивача Опште болнице; 
3. најмање два члана Управног одбора и 
4. Надзорног одбора  

 
4. Надзорни одбор 

 
Члан 21. 

 
Надзорни одбор: 

 
1. разматра извештаје о раду и пословању Опште болнице и завршни рачун Опште болнице; 
2. врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем 

Опште болнице; 
3. врши увид у спровођење одлука Управног одбора; 
4. разматра извештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа; 
5. доноси Пословник о свом раду; 
6. обавља и друге послове утврђене Законом о здравсвеној заштити, другим законима, овим  

Статутом и другим општим актима Опште болнице. 
 

Члан 22. 
 

Чланови Управног и Надзорног одбора Опште болнице одговарају солидарно за штету коју 
донетом одлуком проузрокују` Општој болници; ако је та одлука донета крајњом непажњом или са 
намером да се штета проузрокује, осим ако приликом доношења одлуке издвоје своје мишљење и то 
буде констатовано у записнику. 
 
VI   Стручни органи Опште болнице 
 

Члан 23. 
 

Стручни органи Опште болнице су: 
 

1. Стручни савет; 
2. Стручни колегијум; 
3. Етички одбор; и 
4. Комисија за унапређење квалитета рада. 

 
1. Стручни савет 

 
Члан 24. 

 
Стручни савет, као саветодавно тело директора и Управног одбора, има 9. чланова, које на 

начин утврђен Законом о здравственој заштити именује директор Опште болнице, на период од 4. 
године. 
 

Члан 25. 
 

Стручни савет поред послова утврђених Законом о здравственој заштити: 
 

1. предлаже приоритет набавке медицинске опреме, 
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2. предлаже директору мере за унапређење функционисања Опште болнице у пружању 
здравствене заштите, односно вршењу здравствене делатности,  

3. пружа стручно методолошку помоћ организационим јединицама, 
4. даје мишљење о увођењу нових метода и поступака у области здравствене заштите, 
5. предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Општој  

болници; 
6. предлаже директору чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада, 
7. даје сагласност на допунски рад здравствених  радника, 
8. предлаже сагледавање и увођење нових здравствених технологија и коришћење метода 

традиционалне медицине, 
9. разматра рационално коришћење радног времена, 
10. доноси Пословник о раду Стручног савета Опште болнице, 
11. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Опште  

болнице. 
 

Члан 26. 
 

Стручни савет ради у седницама, које се сазивају најмање једном  у 30. дана.  
Седнице Стручног савета сазива председник Стручног савета кога бирају чланови Стручног 

савета из својих редова. 
Стручни савет одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке, закључке, 

мишљења и препоруке доноси већином гласова од присутног броја чланова Стручног савета. 
Стручни савет може за обављање одређених послова образовати посебна радна тела. 
Сручни савет доноси Пословник о раду Стручног савета којим се ближе уређује начин рада 

Стручног савета, права, дужности и овлашћења председника и чланова Стручног савета, као и друга 
питања од значаја за рад Стручног савета. 
 

3. Стручни колегијум 
 

Члан 27. 
 

Стручни колегијум, као стручно тело које разматра и усваја стручне и докринарне ставове у 
Општој болници, чине директор Опште болнице, заменик директора, помоћник директора за 
медицинска питања и руководиоци организационих јединица.  

Стручни колегију ради у седницама које сазива и њиховим радом руководи директор Опште 
болнице. 

Седнице Стручног колегијума  директор сазива по потреби, а најмање једанпут у 30 дана. 
Стручни колегијум одлучује ако је седници присутно више од половине чланова, а одлуке 

доноси већином гласова од укупног броја чланова. 
Начин рада Стручног колегијума ближе се уређује Пословником о раду Стручног колегијума. 

 
4. Етички одбор 

 
Члан 28. 

 
Етички одбор Опште болнице, као стручно тело које прати пружање и спровођење 

здравствене заштите на начелима професионалне етике, има 7. чланова, и то 5. чланова из реда 
запослених здравствених радника у Општој болници и 2. члана из реда грађана са завршеним 
правним факултетом који живе или раде на територији за коју је Општа болница основана. 
 

Члан 29. 
 

Етички одбор Опште болнице: 
 
1. прати и анализира начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, 
2. даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и  

клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Општој болници, односно да  
прати њихово спровођење, 
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3. доноси одлуке и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у 
медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са Законом, 

4. доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење  
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу са 
Законом, 

5. прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно  у 
области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру, 

6. прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији,  
дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових  здравствених 
технологија, 

7. доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у  
обављању здравствене делатности, 

8. врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите, 
9. доноси Пословник о раду Етичког одбора, 
10. разматра и друга етичка питања у обављању делатности Опште болнице. 

 
5. Комисија за унапређење квалитета рада 

 
Члан 30. 

 
Комисија за унапређење квалитета рада, као стручно тело Опште болнице, доноси годишњи 

програм провере квалитета стручног рада у Општој болници, прати његово спровођење и стара се о 
сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се пружа у Општој болници у складу са 
Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за њихово 
спровођење. 
 

Члан 31. 
 

Комисија за унапређење квалитета рада има 5. чланова, које на предлог Стручног савета 
Опште болнице именује директор Опште болнице из реда здравствених радника и здравствених 
сарадника запоследних у Општој болници, на период од 4. године. 

Комисија за унапређење квалитета рада бира председника из својих редова.  
Директор може вратити предлог за именовање члана Комисије за унапређење квалитета рада 

Стручном савету на поновно разматрање и може разрешити члана Комисије пре истека мандата 
уколико не поступа у складу са овим Статутом, законом или другим актима Опште болнице. 

Задаци Комисије за унапређење квалитета рада јесу: 
 

1. да сачини предлог програма за унапређење квалитета стручног рада Опште болнице и 
годишњи програм провере квалитета стручног рада у Општој болници, 

2. да континуирано прати спровођење Програма за унапређење квалитета рада Опште 
болнице у циљу унапређења квалитета рада ургентне и специјалистичко консултативне 
службе Опште болнице, 

3. да ради на унапређењу болничког лечења, 
4. да утврди критеријуме и прати листе чекања, 
5. да прати општу стопу леталитета у Општој болници, леталитет од инфаркта миокарда и од 

цереброваскуланог инзулта, 
6. да прати и анализира просечну дужину болничког лечења и број медицинских сестара по 

болничкој постељи у Општој болници, по медицинским гранама, 
7. да прати и анализира просечан број преоперативних дана лечења и број операција у  

општој анестезији по лекару за ниво Опште болнице, 
8. да прати и анализира ниво стицања и обнове знања и вештина запослених медицинских   

радника у Општој болници, 
9. да прати и анализира резултате анкете о процени задовољства корисника услуга   

здравствене службе, 
10. да врши све анализе добијених података и исте доставља надлежним институцијама, 
11. да прати и доноси мере за рационално коришћење радног времена запослених, 
12. да обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима  

Опште болнице.  
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Члан 32. 
 

Комисија за унапређење квалитета ради у седницама које сазива и руководи њиховим радом 
председник. 

Седнице Комисије за унапређење квалитета рада одржавају се према потреби а најмање 
једном у 30. дана. 

Комисија за унапређење квалитета може одлучивати ако је седници присутно више од 
половине чланова, а одлуке доноси већином гласова од присутног  броја чланова. 

Начин рада Комисије за унапређење квалитета рада, права, дужности и овлашћења 
председника и чланова ближе ће се уредити Пословником о раду Комисије за унапређење квалитета 
рада који доноси Комисија. 

 
Члан 33. 

  
Услове за рад стручних органа Опште болнице обезбеђује директор Опште болнице. 
Стручне и административно-техничке послове за потребе стручних органа Опште болнице 

врши Служба за правне и економско-финансијске послове Опште болнице.  
 
VII   Интерна контрола 
 

Члан 34.  
 

У Општој болници успоставља се систем интерне контроле, организовањем посебне службе 
интерне контроле са три интерна контролора, који су директно одговорани  директору Опште 
болнице. 

Служба интерне контроле ради на начин и по поступку утврђеном прописима којима се 
уређује буџетски систем. 
 
VIII Службена и пословна тајна  
 

Члан 35. 
 

У складу са Законом о здравственој заштити здравствени радници, здравствени сарадници и 
други запослени у Општој болници  дужни су да чувају службену тајну.  

У циљу обезбеђивања и успешног извршавања одређених послова у Општој болници, 
поједини подаци и акти представљају пословну тајну, и могу се саопштавати трећим лицима само на 
начин утврђен Законом и овим Статутом. 

 
Под пословном тајном у смислу става 2. овог члана сматрају се:  

 
1. план физичко-техничког обезбеђивања Опште болнице, 
2. подаци који се односе на процену имовине Опште болнице, 
3. други подаци који су као пословна тајна утврђени одлуком органа Опште болнице,  

законом и другим прописима, 
4. подаци у вези документације за јавне набавке за потребе Опште болнице, 
5. подаци које државни органи као поверљиве саопште Општој болници. 

 
Члан 36. 

 
Податке и акте који представљају пословну тајну, трећим лицима може саопштити директор 

Опште болнице или од њега овлашћено лице, под условом да саопштење тих података и аката не 
наноси штету општем интересу или Општој болници. 

Повредом чувања пословне тајне не сматра се приказивање и саопштавање на седницама 
Управног и Надзорног одбора оних података и аката који су неопходни за обављање функција ових 
органа. 

Лице које на седници Управног и Надзорног одбора саопштава податке који представљају 
пословну тајну, дужно је да упозори присутне да су ти подаци и исправе пословна тајна Опште 
болнице и да су присутни дужни да их као такве чувају.  
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IX   Имовина Опште болнице 
 

Члан 37. 
 

Имовину Опште болнице чине права коришћења, управљања и располагања имовином у 
државној својини која се односе на покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од 
вредности, као и друга имовинска права.  

Општа болница у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној 
својини има обавезу и одговорности утврђене законом. 

Општа болница има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и да 
је користи у складу са њеном наменом и у том циљу осигурава имовину. 

Одлуку о осигуравајућем друштву код кога ће се осигурати имовина Опште болнице доноси 
Управни одбор. 
 
X   Јавност рада 
 

Члан 38. 
 

Рад Опште болнице је јаван. 
О раду Опште болнице јавност информише директор Опште болнице или лице које он за то 

овласти. 
 
XI   Заштита и унапређење животне средине 
 

Члан 39. 
 

Општа болница разматра стање и проблеме у области безбедности и здравља на раду и 
заштите и унапређења животне средине. 

Управни одбор Опште болнице на предлог директора доноси одговарајуће одлуке и мере 
заштите на раду и одлучује о обезбеђењу средстава за спровођење донетих одлука и мера.  

 
XII  Статут и друга општа акта  
 

Члан 40. 
 

У Општој болници, поред Статута, доносе се следећа општа акта, којима се уређује:  
1. организација и систематизација послова у Општој болници, 
2. стручно усавршавање и специјализације, 
3. архивска грађа 
4. начин и поступак остваривања здравствене заштите и кућни ред 

 
У Општој болници поред Статута  и општих аката из става 1. овог  члана доносе се и општа 

акта чија обавеза доношења произилази из закона и прописа донетих за њихово спровођење .  
 

Члан 41. 
 

Иницијативу за доношење, измену и допуну Статута могу покренути: 
 

1. Директор 
2. Управни одбор 
3. Надзорни одбор 
4. Оснивач 

 
Иницијатива из става 1. овог члана се подноси Управном одбору. 
О својој одлуци по поднетој иницијативи Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе 

у року од 15 дана од дана њеног пријема.  
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Члан 42. 
 

Општа акта утврђена овим Статутом донеће се у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу овог Статута. 

До доношења општих аката примењиваће се постојећа општа акта Здравственог центра „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор, ако нису у супротности са одредбама овог Статута.  

 
Члан 43. 

 
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Здравственог центра „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор од 2.10.1998. године, у делу који се односи на организациону јединицу Општа 
болница.  

 
Члан 44. 

 
Овај Статут, по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на Огласној табли Опште болнице.  
 
 
 
 
 

 
 
 
На одредбе Статута у делу којим се уређује област здравствене заштите, односно 

специјалност из којих Општих болница обавља здравствену делатност, унутрашња организација и 
услови за именовање и разрешење директора ове здравствене установе, односно заменика директора 
Министарство здравља дало је претходно мишљење актом бр: 110-00-58/09-02 од 16.03.2009. године. 

На овај Статут Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине дало је сагласност Решењем 
бр: 022-00256/2009 од 23.04.2009. године. 

 
 Овај Статут објављен је на Огласној табли Опште болнице  у оснивању  06.05.2009. године. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

На измене Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Министарство здравља 
дало је претходно мишљење актом бр: 110-00-39/2011-02 од 25.5.2011. године. 

 
На измене Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор Влада Аутономне 

Покрајине Војводине дала је сагласност Решењем  бр: 022-287/2011 од 22.6.2011. године. 
 
Измене Статута објављене су на Огласној табли Опште болнице 11.7.2011. године. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Председник Управног одбора 
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

 
 

Шварц Јожеф дипл.ецц 

В.Д. Директор Опште болнице у 
оснивању 

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
 
 

Бојић др Бранислав 

Директор  Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

 
 

Бојић др Бранислав 

Помоћник директора за опште, 
правне и кадровске послове 

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор 
 
 

Весна Лалић, дипл.ецц   


