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1.ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

Управни одбор је орган управљања Института за онкологију и радиологију Србије.
Управни одбор Института за онкологију и радиологију Срвије има седам чланова, од којих су три из
рада запослених и четири представника оснивача – Владе Републике Србије.
Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач.
ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије
РФЗО - Републички фонд за здравствено осигурање
УО - Управни одбор
НО - Надзорни одбор

2. ПРЕДМЕТ
Овом Процедуром уређује се поступак оцењивања рада Управног одбора у односу на надлежност
која је утврђена Законом о здравственој заштити и Статутом Института за онкологију и радиологију
Србије.
3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕ
Управниу одбор, као органа управљања ИОРС-а, процењује резултате свога рада у односу на
утврђене надлежности и то:


доношење Статута и других општих аката који нису у надлежности директора;



одлучивање о пословању и утврђивању пословне политике;



доношење програм рада и развоја;



доношење финасијског плана и годишњег обрачуна;



усвајање годишњег извештаја о раду и пословању;



одлучивање о коришћењу средстава у складу са законом;



доношење Плана набавки;



доношење Плана стручног усврашавања здравствених радника и здравствених сарадника и
обезбеђује услове за његово остваривање;
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одлучивање о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;



утврђивање цена здравствених услуга које пружа Институт а које нису утврђене уговором са
Републичким фондом за здравствено осигурање односно Министарством здравља;



доношење одлуке о узимању кредита за текуће пословање;



одлучивање о набавци основних средстава и адаптацији објекта и отуђењу основних
средстава;

4. ОДГОВОРНОСТИ
Надзор над спровођењем ове процедуре врши председник УО ИОРС.
5. ОПИС АКТИВНОСТИ
УО ИОРС-а процењује резултате свога рада у односу на извршавање послова који су у надлежности
УО, на крају текуће године, у складу са критеријумима који су утврђени у обрасцу за самооцењивање
резултата рада.
Извештај о раду УО сачињава се за сваку календарску годину и усваја на првој седници, у наредној
години.
Извештај о раду УО ИОРС хронолошки обухвата број и датум одржавања седнице, као и све одлуке
и усвојене извештаје, за сваку седницу.
Извештај о раду УО доставља НО.
НО ИОРС врши увид у спровођење однука УО преко записника и материјала са седница УО, који се
достављају.
НО може да затражи достављање информација и од Службе за правне и економско финансијске
послове.
6. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Наведени су докази о току ове процедуре које треба приложити.
1. Статут Института за онкологију и радиологију Србије
2. Пословник о раду УО ИОРС.
3. Записници са седница УО ИОРС.
4. Извештај о раду - пословању ИОРС.
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РЕФЕРЕНЦЕ
1. Закон о здравственој заштити ( „Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15);
2. Статут Института за онкологију и радиологију Србије,
3. Одлука о измени Статута Института за онкологију и радиологију Србије;
4. Пословник о раду УО;

Образац за самооцењивање
Р.Бр.

Критеријуми за самовредновање и оцену квалитета рада Управног одбора

1

Донесени општи акти

2

Донесен План рада

3

Донесен Финансијски план

4

Донесен План јавних набавки

5

Донесен План стручног усавршавања

6

Усвојен Извештај о извршеном попису имовине и обавеза

7

Донесене Одлуке о расходу основних средстава

8

Усвојен Годишњи извештај о раду и пословању

9

Разматран Извештај о извршењу плана рада

10

Разматран Извештај о финансијком пословању

Да

Не

У току

11
Донесен Правилник о раду
Описна оцена:
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
На основу горе наведених критеријума, рад Управног одбора оцењује се као: успешан, делимично успешан,
неуспешан.

