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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије
УО- Управни одбор

2. ПРЕДМЕТ
Ова процедура одређује активности које се спроводе у циљу унапређења рада
Управног одбора (УО) Института за онкологију и рдиологију Србије(ИОРС).

3. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
УО ИОРС као орган управљања Института активно ради на унапређењу свога рада и
доноси план, програм мера и смернице за што квалитетнији рад.
Чланови УО планирају своје активности за одређени временски период- календарска
година.
3.1. План рада УО у току календарске године
3.1.1. Активности на почеку календрске године
На почетку године УО доноси план рада и развоја, финансијски план, план набавки,
план стручног усавршавања, разматра извештај о извршењу. План рада за претходну
годину, извештај о извршеним попису средстава, извора средстава, обавезе и
потраживања, разматра и усваја извештај Комисије за унапређење квалитета рада,
завршни рачун.
3.1.2. Активности средином календрске године
Средином године УО разматра извештаје о извршењу горе наведених планова у првој
половини године. Разматрање се обавља на седницама у присуству стручних служби
које су доставиле извештаје и уколико има примедбе и сугестије на извршења, исте на
седници указује стручним службама. Ако је потребно стручним службама даје
смернице и упутства. По завршеној расправи у вези извештаја УО доноси одлуке којим
се усвајају или не усвајају извештаји.
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3.1.3. Активности током целе календрске године
Током целе године УО доноси и остале одлуке и закључке из своје надежности које
произилазе из Статута Института и Закона о здравственој заштити ( одобравање
финансијских средстава за набавку потребних добара, радова и услуга потребних за
функционисање Института, утврђивање ценовника здравствених установа, и др.)
3.1.4. Активности на крају календрске године
На крају године УО оцењује резултате свога рада, а на основу Процедуре за
оцењивање резултата рада коју је сам донео и о томе сачињава извештај који доставља
Надзорном одбору Института и оснивачу.
3.2. Мере за унапређење рада УО
У циљу унапређења квалитета рада и што бољег функционисања, УО Института
предузима низ конкретних мера као што су:
-

Активно праћење функционисања Института преко достављених материјала од
стране стручних служби који се разматрају на седницама,

-

Давање корисних инструкција, савета и примедби у вези достављених
материјала и редовно присуствовање седницама,

-

Непосредна сарадња са директором Института, (чији рад уједно и оцењује),
директорима клиника, служби, начелницима одељења и осталим запосленима у
Институту.

-

Активно учествовање у реализацији донетих одлука и закључака,

-

Активно учешће у доношењу годишњих планова(Финасијски план, План јавних
набавки, План рада, План за унапређење квалитета рада) и њиховом
спровођењу,

-

Разматрање периодичних извештаја које доставља Комисија за унапређење
квалитета рада и давање сугестија на њих.

-

Прати поступак спровођења јавних набавки које се спроводе у Институту.

-

Ангажовање чланова УО у заступању Института пред другим институцијама.

Поред наведених, УО Института предузима и друге мере у циљу побољшања како свог
тако и рада Института.
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4. РЕФЕРЕНЦЕ:
1.Закон о здравственој заштити (Службени гласник бр. 107/05)
2. Статут Института за онкологију и радиологију Србије

