
   

 
 

 

број: 301 
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 
 
 

ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА СБ „ТЕРМАЛ“ 
ВРДНИК 

Број процедуре 
Датум израде 

процедуре 
Датум измене процедуре 

 20.12.2019.   

 
Процедуру израдила 

       Миљана Кружевић, дип. економиста 

 

Процедуру контролисала 

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

Тим за Стандарде Управљања 
 
 
 

Специјална болница за рехабилитацију "Термал“ 

22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6 

Тел/факс: 022/465-887,465-087 

termal@ptt.rs 

www.termal-vrdnik.com 
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1. Циљ: Овом процедуром утврђује се садржај и опис поступка за 
унапређење рада Управног одбора.  
  
2. Област примене: Процедура се спроводи у вези са радом Управног 
одбора Специјалне болнице  за рехабилитацију „Термал“ Врдник. 
 
3. Дефиниција: 
Процедура се спроводи ради неометаног рада Установе. 
 
4. Одговорност 
Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ 
Врдник одговоран је за спровођење процедуре. 
 
5. Поступак 
 
Управни одбор је орган управљања Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Термал“ Врдник и у свом саставу броји седам 
чланова, од којих су четири члана представници оснивача Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Термал“, Врдник, а три члана су 
представници из редова запослених на предлог Стручног савета 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник. 
 
Надежност Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Термал“, Врдник дефинисана је чланом 119. Закона о здравственој 
заштити ("Сл.гласник РС", број 25/2019) и чланом 21. Статута 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“, Врдник. 
 
Чланом 21. став 2. и 3. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Термал“ Врдник предвиђено је да у циљу решавања одређених 
питања из делокруга рада Управног одбора или непосредног 
одлучивања о појединим питањима овај орган установе образује 
повремене Комисије и друга радна тела. 
 
Састав и број повремених Комисија, њихове задатке и овлашћења, 
утврђује Управни одбор актима о њиховом образовању. 
  
 У циљу унапређења рада Управног одбора потребно је: 
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 - постићи ужу сарадњу са Надзорним одбором установе у циљу 
дефинисања заједничких иницијатива и препорука руководству 
Специјалне болнице  за рехабилитацију „Термал“ Врдник; 
 - дефинисати питања која ће бити разматрана и усвајана на 
заједничким седницама Управног и Надзорног одбора, а ради боље 
информисаности чланова Надзорног одбора о актуелној 
проблематици. 
 - да чланови Управног одбора дају предлоге и сугестије 
руководству Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник у 
циљу подизања квалитета пружања услуга грађанима; 
 - да чланови Управног одбора по потреби присуствују  Стручним 
колегијумима Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник  
како би непосредно од запослених могли да добију увид у њихов рад и 
проблеме са којима се срећу у раду и евентуално помажу у решавању 
истих. 
  
 

6. Записи 
6.1. Извод из записника са Управног одбора 
 
 
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  

 

 


