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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Утврђивање стручности (знања и способности) запослених у ИОРС-у који не подлежу 

лиценцирању у смислу Закона о здравственој заштити. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Служба за правне и економско-финансијске послове, техничке и друге сличне послове 

(организационе једицине ИОРС-а у којима раде немедицински радници и Управа). 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

- За поступак: директор, руководиоци служби, начелници одељења и шефови 

одсека, организационих јединица у којима раде запослени немедицинске струке 

- За разлоге који су изазвали поступак: запослени немедицинске струке. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Запослени у ИОРС-у који не подлежу лиценцирању, морају имати потребна знања и 

способности за обављање послова на којима су распоређени и морају остваривати 

резултате рада који се од њих редовно очекују. 

У случају да запослени при извршавању послова из своје струке не оствари очекиване 

резултате или не покаже потребно знање, стручност и способност, приступа се 

утврђивању његове стручности и способности за обављање тих послова. 

Поступак утврђивања стручности и способности запослених започиње решењем 

директора за утврђивање стручности и способности запосленог. Решењем се 

истовремено образује и Комисија, утврђују се задаци, делокруг рада и рокови за 

поступање. 

Решењу директора претходи писмени акт руководиоца Службе, одељења, односно 

одсека у којој запослени ради, који садржи разлоге за преиспитивање стручности и 

способности запосленог. 

Чланови Комисије могу бити лица са истим или вишим степеном и врстом стручне 

спреме из састава запослених или ван ње. 

Комисија утврђује стручност и способност запосленог, односно резултате његовог рада 

практичном провером ових околности и евидентирањем на период који одреди 

Комисија путем тестова и методом упоређивања са резултатима рада других 

запослених на другим или сличним пословима. 
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Проверу стручности и способности запосленог, Комисија може да врши и на основу 

унапред припремљених питања на које је запослени дужан да одговара усменим или 

писaним путем. 

Уколико Комисија утврди да резултати рада, стручност и способност радника незнатно 

одступају од стандардних резултата рада, стручности и способности може предложити 

директору премештај на друге послове који одговарају његовом знању и 

способностима. 

Уколико утврђени резултати рада, стручност и способност запосленог знатно одступају 

од стандардних резултата рада, стручности и способности, може му се отказати уговор 

о раду по утврђеној процедури у складу са Законом о раду. 

 

6. ДОКАЗИ: 

Доказе које треба приложити по овој процедури садржани су у табели: 

1. Извештај Комисије за утврђивање стручности запослених 

 

7. РЕФЕРЕНЦЕ:  

1) Закон о раду ( „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 

2) Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија („Службени гласник РС“, бр. 36/10,42/10-др. пропис, 46/13, 74/13, 97/13 

и 37/14). 
 

 


