
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
         

      На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и 

члана 16. став 1. тачка 4. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, а у вези са чланом 14. став 
5. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014), директор Опште болнице „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор доноси следећу 

 
 

                                                                             О  Д  Л  У  К  У 

 

  ОДРЕЂУЈЕ СЕ Павле Лалић, дипл. правник (број телефон: 025/467-795; адреса: улица Војвођанска бр. 
75 2500 Сомбор; e-mail адреса: pavle.lalic@bolnicasombor.org.rs), као лице овлашћено за пријем информације и 

вођење поступка у вези са узбуњивањем. 

 
              Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли Опште болнице „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Чланом 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014) предвиђено је да је 

послодавац дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем. 
             Чланом 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код 

послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од 

десет запослених („Сл. гласник РС“, бр.: 49/2015) предвиђено је да послодавац који има више од десет 
запослених одређује лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 

узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача. 

             Чланом 192. став 1. тачка 1. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) предвиђено 

је да о 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 он овласти. 

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

директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одлучује о правима, обавезама и одговорности 
запослених из радног односа. 

             Имајући у виду горе изнето, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 
             ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке запослени може да покрене поступак пред 

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

 

 

        Директор Опште болнице 

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

          

______________________________ 

                 др Милан Грба 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. Павле Лалић, дипл. правник 
2. Огласна табла 

3. Веб сајт  

4. а/а 

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: 28-1875/2016 
Датум: 19.4.2016. год. 
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