
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

На основу члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС,113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) (даље: Закон о раду) и члана 16. став 1. тачка 4. 
Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а у вези са чланом 130. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019) (даље: Закон о здравственој заштити), вршилац дужности 
директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, дана 11. јуна 2019. године, доноси 
следеће:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор у следећем саставу: 

 
1. др Снежана Холцер Вукелић, лекар спец. ургентне медицине, члан; 

2. др Татјана Станковић, лекар субспец. кардиологије, члан; 

3. др Ђорђе Орловић, спец. интерне медицине, члан; 

4. др Гордана Сиљановић Шешлија, спец. пнеумофтизиолог, члан; 

5. др Дејан Милинковић, спец. ортопед, члан. 

 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор је дужана да обавља послове у складу са важећим Законом о здравственој заштити и Статутом Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. 

 
Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор се именује на период од 4 године почевши од дана доношења овог решења. 
 
Доношењем овог решења престаје да важи Решење којим се именује Комисију за унапређење квалитета 

здравствене заштите Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.: 28-1480/2015 од 30. априла 2015. 
године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 133. став 3. Закона о здравственој заштити прописано је да број чланова, састав и начин рада 

комисије за унапређење квалитета здравствене заштите, уређује се статутом здравствене установе. 
 

Чланом 31. став 1. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предвиђено је да 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. 
 

Чланом 25. став 1. тачка 6. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предвиђено је да 
стручни савет предлаже директору чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада. 

 
 

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 

Број: 25-3282/2019 
Датум: 
Обрађивач: 

11. јун 2019.год. 
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На својој 1. седници одржаној дана 27. мај 2019. године Стручни савет Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор је донео одлуку којом се предлаже вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор да именује Комисију за унапређење квалитета здравствене заштите у следећем 
саставу: 1) Снежана Холцер Вукелић, лекар спец. ургентне медицине, члан; 2) др Татјана Станковић, лекар 
субспец. кардиологије, члан; 3) др Ђорђе Орловић, спец. интерне медицине, члан; 4) др Гордана Сиљановић 
Шешлија, спец. пнеумофтизиолог, члан; 5) др Дејан Милинковић, спец. ортопед, члан.  
 

Чланом 192. став 1. тачка 1. Закона о раду прописано је да о правима, обавезама и одговорностима из 
радног односа у правном лицу одлучује надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или 
општим актом послодавца или лице које они овласте. 
 

Чланом 192. став 2. Закона о раду  прописано је да се овлашћење из става 1. овог члана даје у писаном 
облику. 

 
Чланом 16. став 1. тачка 4. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, 

прописано је да директор Опште болнице одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених из 
радног односа. 
 

Имајући у виду горе изнето одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења запослени има право да покрене спор пред 

надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања истог.  
 
 
 

                                                                                                         Вршилац дужности иректора Опште болнице  
                                                                                                                  „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 

 
                                                                                                       ___________________________ 

                                                                                                        др Драган Растовић 
 

 
 

Доставити: 
- Именованима; 
- Заменику директора Опште болнице; 
- Помоћнику директора Опште болнице – за правне, кадровске и административне послове; 
- Помоћнику директора Опште болнице – за медицинска питања; 
- Помоћнику директора Опште болнице – за организацију здравствене службе; 
- Главној сестри Опште болнице; 
- а/а. 


