Специјална болница за рехабилитацију "Термал
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
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број: 303
дана: 03.02.2020. године
На основу члана 119. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС",
бр. 25/2019), члана 21. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију
“Термал” Врдник, Пословника о раду Управног одбора Специјалне
болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник и Уговора о акредитација
здравствене установе бр. А-222-02/2018 од 05.11.2018. године закљученог
између СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник и Агенције за акредитацију здравствених
установа Србије, Управни одбор Болнице на 24. седници одржаној у
банкет сали СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник у понедељак, дана 03.02.2020.
године, усваја
ПРОЦЕДУРУ УПРАВНОГ ОДБОРА СБ „ТЕРМАЛ“ ВРДНИК ЗА ПРОЦЕНУ
СОПСТВЕНОГ РАДА

Број процедуре

Датум израде
процедуре

Датум измене процедуре

20.12.2019.

Процедуру израдила:
Миљана Кружевић, дипл. ецц
Тим за успостављање стандарда
управљања

Процедуру контролисала
Комисија за оверу процедура:
1. Драган Косовац
2. др Марко Гравара
3. др Стефан Животић

1. Циљ: Овом процедуром утврђује се садржај и опис поступака које
спроводи Управни одбор СБ „Термал“ Врдник за процену сопственог
рада.
2. Област примене: Процедура се спроводи у вези са радом Управног
одбора Болнице.
3. Дефиниција:
Процедура се спроводи ради неометаног рада установе и Управног
одбора.
4. Одговорност
Управни одбор СБ „Термал“ Врдник одговоран је за спровођење
процедуре.
5. Поступак
Управни одбор је орган управљања СБ „Термал“ Врдник и у свом
саставу броји седам чланова, од којих су четири члана представници
оснивача СБ „Термал“ Врдник, а три члана су представници из редова
запослених именованих од стране оснивача на предлог Стручног
савета СБ „Термал“ Врдник.
У складу са чланом 119. Закона о здравственој заштити («Сл.гласник
РС», бр. 25/2019), Управни одбор СБ „Термал“ Врдник:
1) доноси статут установе, уз сагласност оснивача;
2) доноси друге опште акте здравствене установе, у складу са законом;
3) одлучује о пословању здравствене установе;
4) доноси програм рада и развоја здравствене установе;
5) доноси предлог финансијског плана здравствене установе у
поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и
доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на
сагласност;
6) усваја годишњи финансијски извештај здравствене установе, у
складу са законом;
7) усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;
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8) даје сагласност на завршни рачун здравствене установе;
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе;
10) одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу
са законом;
11) у случају губитка у пословању здравствене установе без одлагања
обавештава оснивача;
12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за
директора здравствене установе;
13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом здравствене
установе.
У складу са законским одредбама, уз поштовање Статута СБ „Термал“
Врдник и Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор
разматра реализацију својих претходно донетих одлука, кроз
извештавање од стране директора, као и других руководећих
запослених Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник.
Управни одбор најмање једном годишње је дужан вршити оцену
успешности свог рада. Критеријуми за процену резултета рада су:
• Поступање у складу са Законом, Статутом СБ „Термал“
Врдник и Пословником о раду Управног одбора;
• Доношење одлука на бази правовремених и адекватних
информација;
• На свакој седници Управног одбора разматрање
реализације претходно донетих одлука, као и евентуално
предузимање мера за извршење истих;
• Утврђивање ефекта реализованих одлука на унапређење
квалитета рада и пословања;
• Број заказаних и одржаних седница Управног одбора;
• Присуство чланова седницама Управног одбора;
• Позитивна оцена референтних институција на рад и
пословање Специјалне болнице за рехабилитацију
„Термал“ Врдник
6. Записи
6.1. Извод из записника са седница Управног одбора СБ „Термал“
Врдник
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7. Документација
7.1. Закон о здравственој заштити
7.2. Статут Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
7.3. Пословник о раду Управног одбора
Председник Управног одбора
СБ " Термал" Врдник:
Стеван Дебељачки
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