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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

Одржавање је скуп активности усмерених на спречаванје појаве стања у квару и 

браћање система из стања квара у стање радау реалном временском року и уз трошкове 

на нивоу неопходног минимума. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује редослед и начин извођења,пратећеа документација и 

одговорност учесника у процесу одржавања. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Поступак се примењује у процесу радастручних служби ИОРСа одсека за техничке 

послове – Служба одржавања и односи се на следеће: 

 Медицинска опрема, 

 Немедицинска опрема, 

 Грађевински објекат, 

 Инсталације- електро,водовод,канализација, 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове процедуре одговорни су запослени у Служби одржавањаИОРСа. 

За контролу спровођења процедуре одговоран је Шеф техничке Службе ИОРСа. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Ова процедура се изводи кроз три фазе тока поступка одржавања опреме и објеката. 

Фазе за одржавање опреме и објеката су следеће: 

1. Планирање, превентивни прегледи и пријављивање квра, 
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2. Израда налога за интервенцију и требовање  

3. Извођење и контрола интервенције и одржавања 

 

Планирање, превентивни прегледи и пријављивање квра 

 Вођење евиденције о пореми и објектима 

Евиденција о  опреми и објектима који су предмет овог поступка води се путем 

докумената: 

Картон опреме за сваку службу  опреме уписују се следећи подаци:Назив одељења где 

се опрема налази,група опреме,подгрупа опреме,шифра опреме,назив опреме,назив 

произвођача,година производње,година набацке,начин одржавања и инвентарни број. 

 

Планирање активности одржавања 

Планирање активности одржавања састоји се у утврђивању термина,времена трајања и 

требованих ресурса за превентивне активности  карактера периодичниг прегледа и 

ремонта опреме ,објеката и инсталација. 

Планирање активности одржавања врши Шеф техничке службе на основу стања 

опреме,објеката и инсталација. 

 

Израда радних налога и обављање интервенција 

На основу захтева за поправку ,Шеф техничке службе врши припрему активности 

преко својих сарадника. 

У случају да се интервенција одржавања изводи сопственим капацитетима,припрема за 

активност се састоји: 

-Утврђивање приоритета и термина активности одржавања, 

-Утврђивању извођача активности одржавања, 

-Издавање радног налога  

Ако се интервенција одржавања не могу извести сопственим капацитетима и 

ресурсима,припрема се састоји у избору и ангажовању специјализованих сервиса 
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Контрола интервенције и одржавања 

Увид у контролу сервиса било да се одвија из сопствених ресурса,било да се ангажује 

екстерна служба-сервис,увид мора да има Шеф техничке службе ИОРСа. 

 

 


