
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 127. Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.: 25/2019) (даље: Закон о здравственој заштити) и члана 24. Статута 
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор, дана 17. маја 2019. године, доноси следеће:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Стручни савет Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у следећем саставу: 
 
1. др Милева Ловрић Јовановић, члан Стручног савета; 
2. др Лидија Кукуљ, члан Стручног савета; 
3. др Александар Зоњић, члан Стручног савета; 
4. др Милан Узелац, члан Стручног савета; 
5. др Емеше Бења Вишић, члан Стручног савета; 
6. др Нина Хајдин - Пошарац, члан Стручног савета; 
7. др Даница Капетановић, члан Стручног савета; 
8. др Јасна Вучковић, члан Стручног савета; 
9. др Александра Огризовић Поњевић, члан Стручног савета. 

 
Стручни савет Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је дужан да обавља послове у складу са 

важећим Законом о здравственој заштити и Статутом Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. 
 
Стручни савет Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор се именује на период од 4 године 

почевши од дана доношења овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 127. став 2. Закона о здравственој заштити прописано је да су чланови стручног савета 
здравствени радници и здравствени сарадници са стеченим високим образовањем које, на предлог 
организационе јединице здравствене установе, именује директор. 

 
Чланом 24. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предвиђено је да 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. 

 
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. 
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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. 


