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На основу одредбе чл. 40. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  

Комисија за утврђивање квалитета рада Института за онкологију и радиологију Србије, 

на седници одржаној дана 12.05.2016. године, донела је 

 

 

П О С Л О В Н И К 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА  

ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником одређује се организација, начин рада, одлучивања и друга питања 

од значаја за рад Комисије за унапређење квалитета Института за онкологију и 

радиологију Србије (у дајем тексту: Комисија за унапређење квалитета рада). 

 

Члан 2. 

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о спровођењу 

квалитета здравствене заштите, која се пружа у оквиру регистроване делатности 

Института за онкологију и радиологију Србије (у даљем тексту: ИОРС). 

Надлежност и делокруг рада Комисије утврђени су Статутом ИОРС, у складу  са 

Законом о здравственој заштити Републике Србије и Правилником о показатељима 

квалитета здравствене заштите. 

 

Члан 3. 

Комисија за утврђивање квалитета рада ради и одлучује на седницама, а састаје се по 

потреби, најмање једном у три месеца. 

 

Члан 4. 

Комисију за унапређење квалитета рада представља председник Комисије. 

 

 

СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

 

Члан 5. 

Предлог дневног реда седнице Комисије за унапређење квалитета рада саставља 

председник Комисије, по претходном договору са директором и председником 

Стручног савета ИОРС. 

 

Члан 6. 

Седницу Комисије за унапређење квалитета рада сазива председник Комисије. 

 

 

Члан 7. 
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Председник Комисије за унапређење квалитета рада дужан је да сазове седницу на 

предлог: 

1. директора ИОРС; 

2. председника Стручног савета ИОРС у случајевима потребе за разматрањем 

стручних и доктринарних питања. 

 

Члан 8. 

Седница Комисије за унапређење квалитета рада сазива се најкансије три дана пре 

одржавања. 

Седница се може сазвати и у краћем року, када за то постоје потребни разлози. 

Уз позив за седницу, члановима Комисије се доставља предлог дневног реда, материјал 

за одлучивање и записник са претходне седнице. 

Предлог дневног реда може се допунити на седници и материјал, уз такав предлог, 

уручити на самој седници. Оправданост разлога допуне дужан је, усмено, објаснити 

подносилац предлога. 

 

Члан 9. 

Комисија за унапређење квалитета рада ИОРС ради и одлучује на седници којој 

присуствује више од половине чланова. 

Председник Комисије отвара седницу и приступа утврђивању дневног реда. 

Седницом може председавати и заменик, односно други члан комисије кога одреди 

председник. 

По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника са претходне седнице. 

Члан Комисије има право да стави примедбе на записник. 

 

Члан 10. 

Пошто председник Комисије за утврђивање квалитета објави утврђени дневни ред, 

прелази се на расправљање и одлучивање по појединим тачкама истог, на основу 

материјала достављеног уз позив. 

Уколико се на седници укаже потреба да одређену тачку дневног реда треба додатно 

образложити, образложење ће дати на седници одређен известилац. 

 

Члан 11. 

Комисија за унапређење квалитета рада доноси одлуке већином од укупног броја 

чланова (квалификована већина). 

Гласање на седници је јавно. 

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду, 

председник ставља на гласање све предлоге, оним редом којим су дати. 

Председник Комисије утврђује резултат гласања. 

 

Члан 12. 

У обављању своје функције Комисија за унапређење квалитета рада ИОРС доноси 

следеће акте: 

- одлуке; 

 - препоруке. 

Одлука се доноси у појединачним стварима. 

Препоруком се одлучује о процедуралним питањима. 

 

 

 

 

Члан 13. 
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На седници Комисија за унапређeње квалитета рада води се записник. 

Записник садржи имена присутних чланова Комисије; дневни ред седнице; име 

председавајућег на седници; имена лица која по позиву учествују на седници; питања 

која су разматрана и одлуке донете по истим питањима; време почетка и завршетка 

седнице. 

Записник потписује председник, односно председавајући седнице и записничар. 

О вођењу и чувању записника стара се председник Комисије. 

Акта Комисија за унапређење квалитета рада прослеђују се подносиоцу захтева, 

директору, органу задуженом за реализацију предметног акта и архиви ИОРС. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Рад Комисије одвија се стално, уз обавезу достављања тромесечних извештаја о раду 

директору ИОРС. 

 

Члан 15. 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

ИОРС. 

 

 

        

                   Председник 

      Kомисије за унапређење квалитета рада 

 

       Мр сци.мед.др Ана Јовићевић 

  

  

  

  

 


