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КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА 

 

 

1. регистрован у складу са Законом       ДА                       НЕ 

 

2. лиценца (дозвола) за рад                     ДА                       НЕ 

 

3. испуњава стандарде квалитета          ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

3.1.1 испуњава структуралне стандарде у складу са прописима из СЗ 

                                                              ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

3.1.2.поседује доказе о испуњености структуралних стандарда у складу са прописима из 

СЗ                                                              ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

 

3.1.3.испуњава структуралне стандарде у складу са другим прописима 

                                                                          ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

               

3.1.4. поседује доказе о испуњености структуралних  стандарда у складу са другим 

прописима 

                                                                           ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

 

3.2.Испуњава функционалне стандарде у складу са прописима СЗ  

                                                             ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

 

3.2.1Поседује процедуре за успостављање и одржавање функционалних стандарда у 

складу са прописима СЗ 

                                             ДА                       НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

 

4.ПОСТОЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ АКАТА      ДА            НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

 

4.1.Садржај и усаглашеност аката                     ДА            НЕ             ДЕЛИМИЧНО 

 

5.Кадрови   у складу са нормативом(решењем),    делимично,    нису у складу 

5.1.Организација рада   уређена           делимично уређена       неуређена 

5.2.Акт о унтрашњој оргнизацији                      ДА                  НЕ 



5.3.Усклађеност коефицијената                        да              не                делимично 

5.4.Валидна документација                                да              не               делимично 

5.5.Постојање лиценци за стручне раднике     да             не              делимично 

5.6.Заступљеност акредитованих обука             да             не              делимично 

 

6.Евиденција и документација                     у складу са прописима        делимично      не 

 

7.Докази о одговорном лицу                       у складу са прописима        делимично      не 

 

 

8.Програмске активности у скаду са потребама и капацитетима корисничке групе    

                                                                                     да             не              делимично 

 

9.Испуњеност услова по другим прописима (здравствена заштита - уколико је 

релевантно за услугу)                                                        да             не              делимично 

 

10.Поштовање права корисника (постојање и примена процедура)   да     не   делимично 

 

11.Спровођење стручног поступка                       да             не              делимично 

 

11.1.Потојање процедура стручних поступака         да             не       делимично 

11.2.Поштовање и примена процедура                      да             не         делимично 

 

12.Критеријуми за пријем и окончање услуге                   да              не 

12.1. Одлука о критеријумима за пријем корисника и о начину окончања услуге 

           Да, и примењује се            да, не примењује се              не постоји 

 

13.Информисаност корисника                                             да             не              делимично 

 

14.Партиципација(учешће)  корисника                              да             не              делимично 

 

 

15.Поштовање права на притужбу и жалбу                    да             не              делимично 

15.1.Процедуре за поступање по притужбама и жалбама       да             не 

 

16.Мере безбедности корисника                                         да             не              делимично 

 

16.1.Процедуре о мерама безбедности корисника     

        Постоје и примењују се           постоје и не прмењују се        не постоје 

 

17.Сарадња са другим службама                      да                    не             да, али недовољна 

 



 

18.Стални развој кадрова                                да             не                   недовољно 

 

18.1.План обуке запослених            

        постоји и примењује се         постоји и не примењује се         не постоји 

 

19.Цена услуге                                  

19.1. у складу са утврђеном методологијом ,   није у складу  , у складу је , не постоји 

(ако је оснивач РС; АП,    

19.2. Постоје процедуре (други оснивачи)   поштују се  делимично    не поштују се 


