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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
ИОРС- Институт за онкологију и радиологију Србије
OПП- Одељење за правне послове
2. ПРЕДМЕТ
Ова процедура регулише активности, носиоце активности, одговорности
документацију у случају прекида рада стручног лица које не подлеже лиценцирању.

и

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
Директор ИОРС-а је одговоран за доношење Анекса уговора о раду, одлуке о потреби
заснивања радног односа, одобравање огласа, одлуку о избору између пријављених
кандидата.
Руководилац организационе јединице (руководиоци служби, начелници одељења и
шефови одсека, организационих јединица у којима раде запослени немедицинске
струке) је одговоран за подношење захтева за попуну упражњеног радног места.
5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
Стручна лица која не подлежу лиценцирању могу прекинути рад у ИОРС-у: трајно
(одласком у пензију, споразумним прекидом Уговора о раду, једностраним раскидом
Уговора о раду, отказом Уговора о раду од стране ИОРС-а) и привремено (дужа
привремена спреченост за рад, дужа плаћена и неплаћена одсуства и сл.).
У случају трајног прекида рада стручних лица која не подлежу процесу лиценцирања, а
да би се неометано одвијао процес рада, директор ИОРС-а може, запосленог са другог
радног места који има исту или одговарајућу стручну спрему прераспоредити на радно
место запосленог који је раскинуо Уговор о раду, о чему ће донети Анекс уговора о
раду. То се може урадити само уколико наведена прерасподела не би имала утицаја на
процес рада на месту на којем је радио прераспоређени запослени. Уколико радно
место запосленог који је прекинуо рад није могуће на тај начин попунити, директор
ИОРС-а, у складу са важећим прописима, расписује оглас и врши одабир кандидата за
попуну упражњеног радног места.
Исти поступак примењује се у случају привременог прекида рада стручног лица које не
подлеже процесу лиценцирања, с тим што се прерасподела и пријем запосленог путем
огласа врши до повратка запосленог са привременог прекида рада.
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6. ДОКАЗИ
Доказе које треба приложити по овој процедури садржани су у табели:
1. Решење о отказу уговора о раду запосленог
2. Анекс уговора о раду
3. Одлука директора о потреби заснивања радног односа
4. Одлука о избору између пријављених кандидата
5. Уговор о раду
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),
3) Правилник о организацији и систематизацији послова.

