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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

НВО  - Невладина организација 

ООР – Одељење за образовање и рехабилитацију 

УП – Удружење пацијената 

(УЗС) Сарадња са другим Установама здравствене или социјалне заштите 

Управни одбор 

Надзорни одбор 

Комисија Одељења за образовање и рехабилитацију 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура утврђује поступке, активности, одговорности и документацију 

приликом успостављања сарадње различитих  УЗС, НВО и УП са ООР у ИОРС-у. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује у ООР-у и Одељењима  Клинике за онколошку хирургију, 

Клинике за медикалну онкологију, Службе радиотерапије ИОРС-а и Одељењу 

педијатријске онкологије.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор службе одговоран је за …… 

4.1. Одговорност НВО  или УП  

Писани предлог за сарадњу  УЗС, НВО или УП упућује директору ИОРС-а и ООР-у.  

Предлог за сарадњу садржи следеће: 

Кратак историјат СЗС, НВО-а или УП ( када је НВО или УП основано, који су циљеви, 

који су реализовани програми и пројекти до сада, ко су били партнери на пројектима 
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уколико их је било, ко чини Управни одбор и Надзорни одбор и како се доносе одлуке 

у НВО или УП, препорука о успешној сарадњи неког од партнера – веома пожељно) 

Опис тражене сарадње са ИОРС- ом  и ООР ( конкретизовани циљеви, фазе и трајање 

програма сарадње, начин евалуације и праћења предложеног програма, начин 

реализације програма, бенефит за пацијенте, породицу или особље ИОРС-а, 

транспарентно наглашавање да ли је програм волонтерски или постоје опредељена 

средства за реализацију (ако постоје опредељена средства навести тачно према 

пројекту како су према буџетским ставкама опредељена средства), шта се очекује од 

ИОРС-а и од ООР-а, ко се од чланова ООР-а позива на сарадњу и шта се очекује од 

стручњака ООР-а, навести коме и у ком периоду се шаљу извештаји). 

4.2. Одговорност чланова ООР   

4.2.1.Одговорност да се предложени програм, уколико је одобрен, квалитетно 

спроведе. 

4.2.2. Одговорност за праћење рада. 

4.2.3. Одговорност за анализу спроведеног програма и евалуацију истог. 

4.2.4.Писање извештаја са представницима УЗС,  НВО или УП о реализацији програма 

(недељни, месечни и квартални извештаји). 

4.2.5.Обавештавање начелника ООР уколико има одступања  од предложеног програма 

или уколико уочи неправилности у спровођењу програма. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

- Процедура сарадње налаже следеће кораке: 

5. 1.Обраћања УЗС,  НГО  или УП директору ИОРС-а  

5.2.Директор ИОРС-а даје сагласност ООР-у, које формира Комисија у чијем ће 

чланству обавезно бити три представника ООР-а  (у зависности од тога која је тема 

тј.предмет тражене сарадње  УЗС, НВО и ИОРС-а). 

5. 3.Комисија има право да захтева детаљан предлог и план сарадње (горе наведено) и 

да донесе одлуку о даљем начину сарадње. 

5. 4. Комисија ООР, након детаљног разматрања плана предложене сарадње, 

обавештава писменим путем подносиоца захтева о начину даље сарадње уз право да на 

предложени план сарадње затражи и допуну и додатна појашњења уколико је 

неопходно. Одређује се ко ће испред ООР –а бити задужен за непосредну сарадњу, 
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праћење рада и писање извештаја (сходно садржају програма и циљној групи где се 

програм спроводи). 

5.5.Комисија ООР-а извештајем обавештава директора ИОРС-а о реализацији сарадње 

са подносиоцем захтева (УЗС, НВО  или УП). 

 

6. ДОКУМЕНТА 

6.1.Допис УЗС, НВО или УП директору ИОРС-а и ООР  ( са детаљно образложеним 

предлогом  за сарадњу - описано под тачком 3.0) 

6.2.Недељни, месечни, квартални и завршни извештаји о спровођењу предложеног 

програма. 

6.3.Финасијски извештаји , уколико је програм заснован на одређеним средствима 

опредељеним за реализацију истог. 

6.4.Писана процена корисности програма од стране пацијената. 

 

 

 

 

 

 

 

 


