
 
 

MEDIJI O ZDRAVSTVU 
petak, 22. novembar 2019.godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***KZUS- PODSEĆANJE- još nekoliko dana za 
prijavljivanje za RADIONICE u sklopu SAVETOVANJA 
KZUS 

*** Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan 
Jovanović Batut“ - TRODNEVNI KURS "Menadžment u 
zdravstvu i menadžment u zdravstvenim ustanovama" 
(*NAPOMENA-Promena datuma održavanja kursa) 

RTS- Nabavka još najmanje 10.000 doza vakcina protiv 
gripa 

BLIC- Novopazarska bolnica dobila jedinicu za moždane 
udare 

BLIC- REKORD U KCS Za dve godine urađeno 140 
transplantacija koštane srži, a čak 55 ljudi bili SAMI SEBI 
DONORI 

RTV- Usvojen nacionalni program za zaštitu mentalnog 
zdravlja 

RTV- Nove mreže za digitalizaciju zdravstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PODSEĆANJE! 

Prijavljivanje za RADIONICE koje će biti održane tokom Savetovanja „Zdravstvo u Srbiji – 
korak ka optimalnijem sistemu“ (Vrnjačka Banja 4-6 decembra, organizator: Komora zdravstvenih 
ustanova Srbije u partnerstvu sa Drugim projektom razvoja zdravstva) je u toku! Molimo Vas da, 
ukoliko ste zainteresovani za učešće u radionicama, imate u vidu da je broj mesta ograničen a rok za 
prijavljivanje sreda, 27. novembar! 

 

INFORMACIJE O SAVETOVANJU, AGENDA i FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE ZA UČEŠĆE U RADIONICAMA: 

SAVETOVANJE, O PROGRAMU: 

Pored aktuelnosti koje se tiču pravnih i finansijskih pitanja u vezi sa zdravstvom, značajan 
prostor u okviru agende skupa biće posvećen optimizaciji mreže zdravstvenih ustanova  u Srbiji – 
projektu čija realizacija upravo počinje. Ova velika reformska aktivnost ima za cilj da analizira resurse 
kojim raspolažu zdravstvene ustanove, zatim iskorišćenost kapaciteta, efikasnost i gravitaciona polja 
pacijenata, kao i lokaciju centara izuzetne stručnosti. Pored toga, zadatak projekta je da analizira 
kadrove na svim nivoima, da utvrdi potrebe u opremi i infrastrukturnim investicijama. Nakon analize, 
biće predložen novi Plan mreže ustanova zdravstvene zaštite (kao i metodologija za njegovu 
implementaciju), zatim Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim 
ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe i drugi ključni dokumenti koji definišu zdravstveni 
sistem Srbije. 



 
 

Planirano je da pitanju optimizacije bude posvećen ceo jedan dan skupa i to tako što će početi 
plenumom a nastaviti se kroz RADIONICE na kojima će biti diskutovano o pomenutim konkretnim 
pitanjima. 

Imajući u vidu izuzetan značaj projekta optimizacije, pozivamo Vas da prisustvujete 
Savetovanju i aktivno se uključite u rad radionica. Na ovaj način bićete u prilici da partnerski 
učestvujete u reformi sistema u kom će zdravstvene ustanove da funkcionišu u narednom periodu. 
Otuda su sugestije, komentari, predlozi i opservacije koje izložite tokom radionica biti dragoceni kao 
činjenice koje će biti uzete u obzir prilikom kreiranja optimalnijeg sistema zdravstvene zaštite. 

 Moderatori radionica – vođa projekta i stručnjaci projekta Optimizacije mreže ustanova 
zdravstvene zaštite održaće četiri radionice koje će se organizovati u dva kruga, kako bi predstavnici 
zdravstvenih ustanova imali priliku da diskutuju o temama koje ih zanimaju i doprinesu pronalaženju 
zajedničkih rešenja za ključne izazove u zdravstvu. Teme (koje će biti obrađene u formi radionica) 
uključuju: (1) ključne probleme u zdravstvu i kako ih prevazići; (2) kako pridobiti i zadržati kvalitetne 
ljudske resurse; (3) optimizaciju zdravstva i uvođenje integrisane zdravstvene zaštite;  (4) unapređenje 
finansijske održivosti zdravstvenih ustanova.  

Pozivamo vas da proučite teme, razmislite na koje DVE radionice želite da se uključite i 
 pošaljete prijavu na mejl kzus@mts.rs (rok za prijavljivanje na radionice je SREDA, 27.novembar). 

Napominjemo da je izuzetno značajno da, pored pravnika i ekonomista koji tradicionalno u 
velikom broju učestvuju na savetovanjima KZUS, predstojećem skupu prisustvuju direktori i pomoćnici 
drektora zdravstvenih ustanova. 

 

AGENDA: 

Savetovanje Komore zdravstvenih ustanova Srbije 

ZDRAVSTVO U SRBIJI - KORAK KA OPTIMALNIJEM SISTEMU 

 

Vrnjačka Banja, 4-6. decembar 2019. 

 

Preliminarni program 

 

SREDA, 4.decembar 

 

hol ispred kongresne sale hotela „Zepter“ 

mailto:kzus@mts.rs


 
 

9:00 – 10:00 – REGISTRACIJA UČESNIKA 

kongresna sala hotela“Zepter“ 

10:00 – 10:30 – OTVARANJE SKUPA 

GOVORNICI: 

-  predstavnici organizatora savetovanja (KZUS i DPRZS) 
10:30 – 11:30 – AKTUELNOSTI IZ MINISTARSTVA ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENA POLITIKA 

GOVORNICI: 

- Prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja 
- Prof.dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja 
- Radica Pejčinović Bulajić, pomoćnik ministra zdravlja 
-  

11:30- 12:00 – RFZO  

hol ispred kongresne sale hotela „Zepter“ 

12:00 – 12:30 – kafe pauza 

kongresna sala hotela“Zepter“ 

12:30 – 13:15 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA „Nalazi, mišljenja  i zaključci izraženi  u 
 izveštajima o sprovedenim  revizijama u zdravstvenim ustanovama tokom 2019. godine“ 

GOVORNICI: 

- Duško Pejović,predsednik Državne revizorske institucije  
- Snežana Trnjaković, vrhovni državni revizor 

13:15-13:40 – EFEKTI REFORME FINANSIRANJA I IZRADA PLANA OPTIMIZACIJE MREŽE 
ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

GOVORNIK: 

- Simo Vuković, Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije 
13:40 – 14:10 – AKTUELNOSTI U POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

GOVORNIK: 

- Branislava Šljivančanin, konsultant IPC-a 
ČETVRTAK, 5. decembar  

 



 
 

Kongresna sala hotela “Zepter“ 

09:00-09:30  OPTIMIZACIJA MREŽE USTANOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI  

GOVORNIK: Siniša Varga, vođa projekta 

U uvodnom predavanju predstaviće se aktivnosti i ciljevi projekta optimizacije mreže ustanova 
zdravstvene zaštite koji se sprovodi u okviru Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Vođa 
projekta upoznaće članove skupa sa faktorima uspeha, ulogom i važnosti ključnih učesnika u 
ovom široko participativnom procesu, kao i metodama i vremenskim planom projekta 
optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.  Predstaviće i glavni cilj 
projekta, a to je poboljšanje kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, uzimajući 
u obzir primere najbolje međunarodne prakse, kao i socio-ekonomski i politički kontekst u Srbiji. 

 

09:30-10:00  KAKO DO OPTIMALNE MREŽE – ISKUSTVA DRUGIH 

GOVORNIK: Tatjana Prenđa Trupec, međunarodni konsultant u zdravstvu 

Projekat optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite – tzv. „Masterplan“ sprovodi se ili se 
sprovodio u mnogim zemljama kao jedna od osnovnih strateških mera u oblasti 
zdravstva.Predavanje će dati pregled iskustava drugih zemalja, koji su bili rezultati, da li su 
planovi uspeli, koliko traje njihova implementacija, koje su uloge učesnika, faktori uspeha i 
neuspeha i šta se može iz toga naučiti. 

 

10:00-10:15  UVOD U RADIONICE 

GOVORNICI: Moderatori radionica  

Kroz aktivno učestvovanje predstavnika zdravstvenih ustanova u radionicama očekujemo 
dinamičan i zanimljiv rad po grupama. Rad grupa vodiće iskusni moderatori na četiri aktuelne 
teme. Aktivan rad i diskusija svih učesnika pružiće svima nova saznanja u ovim oblastima i dati 
značajan doprinos optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite u Srbiji. Pozivamo vas da 
proučite teme, razmislite na koje dve radionice želite da se uključite i pravovremeno pošaljete 
prijavu.   

Hol ispred kongresne sale hotela „Zepter“ 

10:15-10:40  KAFE PAUZA 

 



 
 

10:40-12:40  RADIONICE ZA OPTIMALNIJE ZDRAVSTVO – I KRUG 

Sala 1:  

RADIONICA #1  ŠTA NAS MUČI U SISTEMU I KAKO TO PREVAZIĆI: KLJUČNIH 5 IZAZOVA IZ 
UGLA ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

MODERATOR: Tatjana Prenđa-Trupec, međunarodni konsultant u zdravstvu 

Učesnici radionice imaće priliku da, u grupama, definišu izazove koji opterećuju zdravstveni 
sistem Srbije, ali iz ugla zdravstvenih ustanova, a zatim pokušati zajedno da pronađu načine 
kako da ih reše.  Kroz ovu vežbu, sami učesnici dobijaju mogućnost da iskažu ono što ih muči na 
način da se to čuje, a rešenja do kojih će doći mogu biti vredna i korisna donosiocima odluka, 
pogotovo u vreme uvođenja promena i sprovođenja reformi. Prezentacija rezultata biće 
sprovedena uz zajedničku diskusiju 

 
Sala 2:  

RADIONICA #2  KAKO PRIDOBITI, RAZVITI I ZADRŽATI KVALITETNE LJUDSKE RESURSE 

MODERATOR: Saša Rikanović, zamenik vođe projekta 

Mnoga istraživanja kažu da je pored nagrađivanja jednako važna i osoba koja vodi zdravstvenu 
ustanovu, odnosno njegov stil vođenja i način rukovođenja ljudima. Da li je posao zanimljiv, 
kakva je organizaciona klima, ukratko - da li ljudi vole da dolaze na posao?  Važnost stučno 
usavršavanje, zapošljavanja, razvoj i zadržavanje kvalitetnih osoba unutar organizacije – samo 
su neka od pitanja kojima ćemo se baviti. Aktivnim učestvovanjem i otvorenim pristupom na 
radionici, zajednički ćemo doći do nekih odgovora koji su važni za svakog zaposlenog, ali i za ceo 
njegov tim 

 
Sala 3:  

RADIONICA #3  INTEGRISANA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U JEDNOM OKRUGU, U 3 KORAKA 

MODERATOR: Siniša Varga, vođa projekta 

Liste čekanja, preopterećenost administracije, finansijsko opterećenje za pacijente i porodice - 
upravo tako se može okarakterisati zdravstveni sistem u mnogim zemljama u prošlom veku. 
Sigurno ćete se složiti da bi takav pristup trebalo i ostaviti prošlom veku, jer svetski trendovi 
zdravstvenih reformi zagovaraju nešto sasvim drugo – a to je integrisana nega kao odgovor na 
fragmentisano pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. Integracija kao sredstvo za bolju 



 
 

uslugu, kvalitet, efikasnost  - sve ono što vodi do zadovoljnijeg korisnika treba da bude 
potpomognuta stabilnim informacionim sistemom. A kako to postići, šta je sve potrebno i koji su 
koraci ključni za optimalne rezultate  - otkrićemo zajedno na radionici razmenom vašeg bogatog 
iskustva i aktivnom raspravom 

Sala 4:  

RADIONICA #4  ZDRAVSTVENA USTANOVA BEZ DUGOVA - OD MITA DO STVARNOSTI 

MODERATORI: Davor Katavić, stručnjak za finansije; Nevenka Kovač, stručnjak za menadžment, 
Branko Drčelić, finansijski savetnik u NALED-u 

Većina zdravstvenih ustanova kontinuirano posluje s finansijskim gubicima i nisu u mogućnosti 
da ispunjavaju finansijske obaveze u zakonom utvrđenim rokovima. To predstavlja rizik za 
količinu i kvalitet usluga koje pružaju, a takođe predstavlja i značajan generator nelikvidnosti. 
Kako je do toga došlo i da li se glavni uzroci nalaze unutar ili izvan ustanova? Šta bi trebalo 
uraditi da bi se postigla finansijska stabilnosti, povećao kvalitet i efikasnost u pružanju javnih 
usluga? Koje su to mere reorganizacije i racionalizacije s ciljem zaustavljanja stvaranja novih 
gubitaka? Da li je to uopšte moguće ostvariti u postojećim okolnostima zdravstvenog sistema? 
Pronađimo zajedno odgovor na pitanje kako da zdravstvena ustanova bez dugova od mita 
postane stvarnost. 

12:40-14:00  RUČAK 

 
14:00-16:00  RADIONICE ZA OPTIMALNIJE ZDRAVSTVO – II KRUG 

Sala 1:  

RADIONICA #1  ŠTA NAS MUČI U SISTEMU I KAKO TO PREVAZIĆI: KLJUČNIH 5 IZAZOVA IZ 
UGLA ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

MODERATOR: Tatjana Prenđa-Trupec, međunarodni konsultant u zdravstvu 

Sala 2:  

RADIONICA #2  KAKO PRIDOBITI, RAZVITI I ZADRŽATI KVALITETNE LJUDSKE RESURSE 

MODERATOR: Saša Rikanović, zamenik vođe projekta 

Sala 3:  

RADIONICA #3  INTEGRISANA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U JEDNOM OKRUGU, U 3 KORAKA 



 
 

MODERATOR: Siniša Varga, vođa projekta 

Sala 4:  

RADIONICA #4  ZDRAVSTVENA USTANOVA BEZ DUGOVA - OD MITA DO STVARNOSTI 

MODERATORI: Davor Katavić, stručnjak za finansije; Nevenka Kovač, stručnjak za menadžment, 
Branko Drčelić, finansijski savetnik u NALED-u 

 
Hol ispred kongresne sale hotela „Zepter“ 

16:00-16:20  KAFE PAUZA 

 
Kongresna sala hotela“Zepter“ 

16:20-17:30  PANEL DISKUSIJA: REZULTATI RADIONICA I ŠTA DALJE 

Moderatori predstavljaju glavne zaključke sa radionica u prisustvu donosioca odluka, uz 
otvorenu diskusiju sa publikom.  

 

**************************************************************************** 

PETAK, 6.decembar 

Kongresna sala hotela“Merkur“ 

 

10:00-11:00 – KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM 
NABAVKAMA 

Govornik: Dragan Cvijić, Uprava za javne nabavke 

 

11:00 – 12:00 - PRIPREMA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA 
SPECIFIČNOSTIMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE 

Govornik : Branislava Šljivančanin, konsultant IPC-a 

 



 
 

12.00 – 12.40 – TROŠKOVNI CENTRI U FUNKCIJI PROGRAMSKOG BUDŽETA 

Govornik: Draško Lazović, DPRZS 

PRIJAVA ZA RADIONICE 

 

Radionice će biti održane DRUGOG dana savetovanja, u četvrtak 5.decembra, u  
salama hotela „Zepter“ u Vrnjačkoj Banji u dva kruga (prvi krug od 10:40 – 12:40 a drugi krug 
od 14:00 – 16:00) 

Jedan učesnik može se prijaviti za DVE radionice koje izabere (jednoj bi prisustvovao 
u terminu od 10:40 – 12:40 a drugoj u terminu od 14:00 – 16:00) 

Organizator će nastojati da izađe u susret svim dostavljenim prijavama. Ipak, imajući 
u vidu ograničen broj mesta po pojedinoj radionici, organizator zadržava pravo da prijave 
prihvata po redosledu dobijanja istih. Ukoliko neke od radionica budu popunjene, 
organizator će ponuditi učešće u alternativnim radionicama. 

 

IME I PREZIME  
USTANOVA  
FUNKCIJA  
EMAIL  
TELEFON  
Prijavljujem se za radionice (navesti redni 
broj) 

 

 

INFORMACIJE O RADIONICAMA: 

 

RADIONICA 1  ŠTA NAS MUČI U SISTEMU I KAKO TO PREVAZIĆI: KLJUČNIH 5 IZAZOVA IZ UGLA 
ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

MODERATOR: Tatjana Prenđa-Trupec, međunarodni konsultant u zdravstvu 

Učesnici radionice imaće priliku da, u grupama, definišu izazove koji opterećuju zdravstveni 
sistem Srbije, ali iz ugla zdravstvenih ustanova, a zatim pokušati zajedno da pronađu načine 
kako da ih reše.  Kroz ovu vežbu, sami učesnici dobijaju mogućnost da iskažu ono što ih muči na 



 
 

način da se to čuje, a rešenja do kojih će doći mogu biti vredna i korisna donosiocima odluka, 
pogotovo u vreme uvođenja promena i sprovođenja reformi. Prezentacija rezultata biće 
sprovedena uz zajedničku diskusiju 

 

RADIONICA 2  KAKO PRIDOBITI, RAZVITI I ZADRŽATI KVALITETNE LJUDSKE RESURSE 

MODERATOR: Saša Rikanović, zamenik vođe projekta 

Mnoga istraživanja kažu da je pored nagrađivanja jednako važna i osoba koja vodi zdravstvenu 
ustanovu, odnosno njegov stil vođenja i način rukovođenja ljudima. Da li je posao zanimljiv, 
kakva je organizaciona klima, ukratko - da li ljudi vole da dolaze na posao?  Važnost stručnog 
usavršavanja, zapošljavanja, razvoj i zadržavanje kvalitetnih osoba unutar organizacije – samo 
su neka od pitanja kojima ćemo se baviti. Aktivnim učestvovanjem i otvorenim pristupom na 
radionici, zajednički ćemo doći do nekih odgovora koji su važni za svakog zaposlenog, ali i za ceo 
njegov tim 

 

RADIONICA 3  INTEGRISANA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U JEDNOM OKRUGU, U 3 KORAKA 

MODERATOR: Siniša Varga, vođa projekta 

Liste čekanja, preopterećenost administracije, finansijsko opterećenje za pacijente i porodice - 
upravo tako se može okarakterisati zdravstveni sistem u mnogim zemljama u prošlom veku. 
Sigurno ćete se složiti da bi takav pristup trebalo i ostaviti prošlom veku, jer svetski trendovi 
zdravstvenih reformi zagovaraju nešto sasvim drugo – a to je integrisana nega kao odgovor na 
fragmentisano pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. Integracija kao sredstvo za bolju 
uslugu, kvalitet, efikasnost  - sve ono što vodi do zadovoljnijeg korisnika treba da bude 
potpomognuta stabilnim informacionim sistemom. A kako to postići, šta je sve potrebno i koji su 
koraci ključni za optimalne rezultate  - otkrićemo zajedno na radionici razmenom vašeg bogatog 
iskustva i aktivnom raspravom 

 

RADIONICA 4  ZDRAVSTVENA USTANOVA BEZ DUGOVA - OD MITA DO STVARNOSTI 

MODERATORI: Davor Katavić, stručnjak za finansije; Nevenka Kovač, stručnjak za menadžment, 
Branko Drčelić, finansijski savetnik u NALED-u 

Većina zdravstvenih ustanova kontinuirano posluje s finansijskim gubicima i nisu u mogućnosti 
da ispunjavaju finansijske obaveze u zakonom utvrđenim rokovima. To predstavlja rizik za 



 
 

količinu i kvalitet usluga koje pružaju, a takođe predstavlja i značajan generator nelikvidnosti. 
Kako je do toga došlo i da li se glavni uzroci nalaze unutar ili izvan ustanova? Šta bi trebalo 
uraditi da bi se postigla finansijska stabilnosti, povećao kvalitet i efikasnost u pružanju javnih 
usluga? Koje su to mere reorganizacije i racionalizacije s ciljem zaustavljanja stvaranja novih 
gubitaka? Da li je to uopšte moguće ostvariti u postojećim okolnostima zdravstvenog sistema? 
Pronađimo zajedno odgovor na pitanje kako da zdravstvena ustanova bez dugova od mita 
postane stvarnost. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRODNEVNI KURS "Menadžment u zdravstvu i menadžment u zdravstvenim ustanovama" 

***NAPOMENA-Promena datuma održavanja kursa 

 

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“  

organizuje TRODNEVNI KURS "Menadžment u zdravstvu i menadžment u zdravstvenim ustanovama" 

Kurs će se održati 13, 14, 15. decembra 2019. godine  

Program je namenjen lekarima, stomatolozima, farmaceutima, biohemičarima, ekonomistima, 
pravnicima i drugim zainteresovanima zaposlenim u  

zdravstvenim ustanovama ili drugim subjektima koji sarađuju sa zdravstvenim ustanovama i žele da se 
upoznaju sa funkcionisanjem zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТЕКНИТЕ СЕРТИФИКАТ И ИЗГРАДИТЕ КАПАЦИТЕТЕ  
РУКОВОДИЛАЦА И ОРГАНИЗАТОРА ТИМОВА  

на свим нивоима унутар здравствене установе 
 

Поштовани, 
 
Уколико се бавите или намеравате да се бавите руковођењем здравственом установом  или 
неким њеним организационим делом, сигурно сте се суочили са потребом да континурано 
унапређујете познавање регулативе у систему здравственe заштите и знања о модерним 
праксама управљања у здравственим установама.  

Једном речју, осетили сте потребу да се боље упознате са начином како 
функционише здравствени систем у целини. 

Омогућите себи и својим сарадницима да: 
•  унапредите знања о модерним праксама управљања у здравственом систему/установама 
•  унапредите функционалну способност здравствених и административних радника у  

 својим установама да ефикасније и ефективније управљају својим ресурсима  
•  се оспособите за јачање институционалних капацитета руковођења на средњем нивоу 

 у својим установама  
•  обезбедите успешан и одржив модел функционалне установе спремне за будуће 

 реформске процесе, као што је промена начина плаћања на пример. 
 

Тим запослених у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” је 
кроз свакодневни рад и редовне активности препознао све присутнију потребу да се 
запосленима у здравственим установама, а нарочито онима који се налазе у позицији да 
руководе установом или њеним организационим целинама, предоче принципи функцио-
нисања здравственог система у целини.  
 
Са жељом да Вам приближимо основе руковођења у здравственом установом, одлучили 
смо да у сарадњи са колегама из Министарства здравља и Републичког фонда за 
здравствено осигурање и професорима медицинских факултета у Београду и Новом Саду, 
као и Факултетом здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум у Ваљеву 
организујемо тродневни програм континуиране едукације  

 
МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ И МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА 

 
 
 



 
 
Знања која ће стећи учесници 
Упознавање са: 
• различитим моделима и карактеристикама здравствених система и начинима њиховог 
  финансирања и механизмима плаћања пружалаца здравствених услуга  
• основним појмовима везаним за систем капитације и дијагностички сродних група 
• основним корацима и значајем планирања на нивоу система, установе/организационе 
   јединице 
• различитим видовима планирања (људских ресурса, набавке, капиталних инвестиција,  
   план унапређења квалитета и безбедности итд.) 
• методама анализе података и планирања у контексту нових механизмима плаћања 
   пружалаца здравствених услуга 
• принципима и фазама у процесу управљања људским расурсима са аспекта лидерства (кроз 
   комуникацију, инклузивност, надзорне и извршилачке вештине и системе), ангажовања  
   запослених (кроз опис посла, посвећеност запосленима, време и системе).  
• принципима етичности у пружању здравствене заштите и оцене квалитета њеног пружања  
• начином како управљање подацима може да помогне доношењу одлука и  
• како менаџмент променом обезбеђује ефикасно вођење здравствене установе у току 
  имплементације те промене 
• појмовима јавноприватног партнерства и маркетинга у здравству 
• принципима медицине засноване на доказима и основама унапређења квалитета рада у 
  здравственој заштити  
• основама процене здравствених технологија и јавних набавки у здравственој установи 
• основама из области информационих технологија. 

 
Вештине које ће стећи учесници 
На крају курса учесници ће бити у стању да: 
• стекну јасан увид у своје обавезе и обавезе здравствене установе, на начин који постиже 

мерљиву добит у индивидуалној и организационој ефикасности при имплементацији нових 
пракси 

• буду компетентни у стварању и одржавању ефективних односа, што доводи до повећања 
нивоа поверења и одговорности у установи 

• унапреде разумевање организационе и међуљудске динамике (укључујући обрасце понашања 
и културу организације) на начине који им омогућавају да оснаже себе и друге како би 
постигли резултате 

• помогну другима да прошире своје нивое одговорности и своје капацитете за нове 
иницијативе и акције, што резултира тиме да људи преузимају већи ризик за постизање 
резултата у складу са визијом установе 

• разумеју и усвоје доказане принципе процеса управљања људским ресурсима (планирање, 
регрутовање, одабир, развој, тимски развој, мотивацију, подучавање и оснаживање) 

• развијају јединство и тимски дух који ће омогућити снажне радне односе потребне за успешну 
имплементацију крупних организационих промена 

• идентификују главне проблеме везане за управљање у установи 
• се оспособе да развију акциони план за решавање одабраних проблема у установи. 

 



 
 
Кроз програм интензивне обуке, упознајте добру праксу и унапредите своја знања 
и вештине, стекните сертификат акредитован одлуком Здравственог савета 
Србије (број: 153-02-01685/2019-01) и пријавите се за: 

Национални курс прве категорије  

МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ И МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА 

 
Полазници курса стичу такође право и на 6 бодова за обнављање лиценце. 

 
Предавачи:  

1. Проф. др Берислав Векић, Медицински факултет Универзитета у Београду и Министарство 
здравља Републике Србије 

2. Проф. др Вицко Ференц, Министарство здравља Србије и Мeдицински факултет Универзитета у 
Новом Саду, ванредни професор 

3. Доц. др Верица Јовановић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета 
Сингидунум и Институт за јавно здравље Србије 

4. Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, Медицински факултет Универзитета у Београду и Институт 
за јавно здравље Србије 

5. Проф. др Бранка Стаматовић Гајић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета 
Сингидунум, ванредни професор 

6. Проф. Филип Ђоковић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум, 
ванредни професор  

7. Доц. др Томислав Гајић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум 
8. Доц. др Милена Васић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум и 

Институт за јавно здравље Србије 
9. Др sc. med. Јелена Брцански, Институт за јавно здравље Србије 
10. Прим. др Периша Симоновић, Институт за јавно здравље Србије 
11. Дипл. економиста Ана Вукша, Институт за јавно здравље Србије 
12. Др Миљан Љубичић, спец. соц. медицине, Институт за јавно здравље Србије 
13. Др Мирјана Милошевић, Други пројекат развоја здравства Србије   
14. Др Данијела Дукић, спец. соц. медицине, Институт за јавно здравље Србије 
15. Др Мирјана Живковић Шуловић, Институт за јавно здравље Србије 
16. Др екон. Мирослава Крстић, Републички фонд за здравствено осигурање 
17. Проф. Оливера Николић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум 
18. Доц. др Зоран Јокић, Факултет здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум 
19. Др Иван Ивановић, Институт за јавно здравље Србије 
20. Др Александар Медаревић, Институт за јавно здравље Србије 
21. Дипл. инж. Борислав Срдић, Институт за јавно здравље Србије 
22. Др Драгана Атанасијевић, спец. соц. медицине, Факултет здравствених и пословних студија 

Универзитета Сингидунум и Институт за јавно здравље Србије 
23. Мр фарм. Наташа Јаћовић Кнежевић, Институт за јавно здравље Србије 
24. Мр sc. med. Весна Хорозовић, спец. соц. медицине, Институт за јавно здравље Србије 



 
 
 

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН 
лекарима, стоматолозима, фармацеутима, биохемичарима, економистима, 

правницима и другим заинтересованима запосленим у здравственим 
установама или  

другим субјектима који сарађују са здравственим установама и желе да се 
упознају са функционисањем здравственог система у Републици Србији. 

 
Програм обуке је састављен од шест тематских целина – модула, праћених 

радионицама/вежбама. Пратећи материјал, у писаном и електронском облику, 
који ћете добити на самом курсу, моћи ћете да користите и касније  

у свакодневном раду. 
 

Полазници добијају: радни материјал, освежење и ручак на паузама, 
сертификат Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”  

о одслушаном курсу. 
 
Опште информације 
 
Организатор: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 
Адреса: Др Суботића 5, Београд 
Сајт организатора: http://www.batut.org.rs  
Време одржавања курса: 13–15.12.2019. године  
Трајање курса: 21 сат 
ЦЕНА: 50.000,00 дин + ПДВ 
 
Детаљан програм курса налази се у прилогу. 
 
ПРИЈАВА ЗА КУРС 
 
Име и презиме:   
Назив установе:  
Адреса и ПИБ (за правна лица):  
Комора (за здравствене раднике):   Број лиценце:   
Телефон:  
Мејл:  

 
Попуњену пријаву сачувати и послати на мејл: kontinuirana_edukacija@batut.org.rs 

Пријава се може извршити и на телефон: 011 2642–799               

 

http://www.batut.org.rs/
http://www.%D0%BF%D0%BA%D1%81.%D1%80%D1%81/
http://www.%D0%BF%D0%BA%D1%81.%D1%80%D1%81/
mailto:kontinuirana_edukacija@batut.org.rs


 
 

 
 
 
 

 

 

Национални курс прве категорије  

МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ И МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 
 
 

Београд, 13–15. децембар 2019. године  
 
 
 
ПРВИ ДАН, 13. децембар 2019. године  
 
 

Сатница Тема Метод 
обуке Предавач 

    
12,00–12,30 Улазни тест  Сви учесници 
12,30–13,00 Здравствене политике Предавање Проф. др Берислав Векић 

13,00–13,30 
Здравствени менаџмент: функције 
и компетенције здравственог 
менаџера   

Предавање Доц. др Верица Јовановић  

13,30–14,00 Лидерство, комуникација и етика  Предавање Прим. др Периша Симоновић 

14,00–14,30 Менаџмент ризиком   Предавање Проф. др Дарија Кисић 
Тепавчевић 

14,30–15,30 Лична одговорност, алати за 
превазилажење ризика   Вежба Сви учесници 

15,30–16,00  ПАУЗА  

16,00–16,30 Организациона динамика  Предавање Проф. др Бранка Стаматовић 
Гајић 

16,30–17,00 Комуницирање у здравственим 
установама  Предавање Проф. Филип Ђоковић 

17,00–17,30 Креативност и иновације: 
психолошки и економски приступ  Предавање Доц. др Томислав Гајић 

17,30–18,00 Синдром изгарања и помоћ 
помагачаима   Предавање Доц. др Томислав Гајић 

18,00–18,30 Стратегије за смањивање стреса  Вежба Сви учесници 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДРУГИ ДАН, 14. децембар 2019. године 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сатница Тема Метод 
обуке Предавач 

    
9,00–9,30 Здравствени системи  Предавање Доц. др Милена Васић 

9,30–10,00 Регулатива у систему здравствене 
заштите  Предавање Др sc. med. Јелена Брцански  

10,00–10,30 Финансирање здравствених 
система  Предавање Дипл. екон. Ана Вукша  

10,30–10,45  ПАУЗА  

10,45–11,15 Механизми плаћања здравствене 
заштите  Предавање Др Миљан Љубичић 

11,15–11,45 Модели плаћања у примарној 
здравственој заштити – капитација  Предавање Др Мирјана Милошевић 

11,45–12,15 Систем дијагностички сродних 
група  Предавање Проф. др Вицко Ференц 

12,15–13,00 Управљање трошковима 
здравствене установе  Вежба Сви учесници 

13,00–14,00  РУЧАК  
14,00–14,30 Менаџмент људским ресурсима  Предавање Др Миљан Љубичић 

14,30–15,30 Мерење перформанси  Предавање Проф. др Бранка Стаматовић 
Гајић 

15,30–16,00  ПАУЗА  
 
16,00–16,30 

 
Процена здравствених потреба  Предавање 

 
Др Данијела Дукић 

16,30–17,00 Планирање здравствене заштите  Предавање Др Мирјана Живковић 
Шуловић 

17,00–17,30 Стратегија контроле наменског 
трошења средстава  Предавање Др екон. Мирослава Крстић 

17,30–18,30 Процена и планирање 
здравствених потреба  Вежба Сви учесници 



 
 
ТРЕЋИ ДАН, 15. децембар 2019. године 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Сатница Тема Метод 
обуке Предавач 

    
9,00–9,30 Јавно приватно партнерство  Предавање Проф. Велисав Марковић 
9,30–10,00 Маркетинг и комуникације  Предавање Проф. Филип Ђоковић 

10,00–10,30 Приступ променама у 
здравственим организацијама  Предавање Доц. др Зоран Јокић 

10,30–10,45  ПАУЗА  

10,45–11,15 Здравствени информациони систем 
у Републици Србији  Предавање Др Иван Ивановић 

11,15–11,45 Анализа и представљање 
здравствених података Предавање Др Александар Медаревић 

11,45–12,15 Ток података и процес размене 
података  Предавање Дипл. инж. Борислав Срдић 

12,15–13,00 Управљање здравственим 
подацима  Вежба Сви учесници 

13,00–14,00  РУЧАК  
14,00–14,30 Процена здравствених технологија  Предавање Др Драгана Атанасијевић 

14,30–15,30 Централизоване јавне набавке  Предавање Мр фарм. Наташа Јаћовић 
Кнежевић 

15,30–16,00  ПАУЗА  
 
16,00–16,30 

Показатељи унапређења квалитета 
здравствене заштите  Предавање Мр sc. med. Весна Хорозовић 

16,30–17,00 Унапређење културе безбедности   Предавање Доц. др Милена Васић 

17,00–17,30 Клинички путеви као алат за 
унапређење квалитета   Предавање Др Драгана Атанасијевић 

17,30–18,30 
Унапређење квалитета рада 
здравствене заштите – израда 
акционог плана  

Вежба Сви учесници 

18,30–19,00 Излазни тест, Евалуациони тест  Сви учесници 
 
19,00 

 
ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 



 
 

 

 

Nabavka još najmanje 10.000 doza vakcina protiv gripa 

U domovima zdravlja u Srbiji skoro su potrošene sve doze vakcina protiv sezonskog gripa, a u narednom 
periodu biće nabaljeno još najmanje 10.000 doza, saznaje Tanjug u Ministarstvu zdravlja. 

Imunizacija protiv sezonskog gripa u našoj zemlji počela je 15. oktobra i za sezonu je nabavljeno oko 
300.000 doza vakcina, što je za 50.000 više nego prošle godine. 

"Zainteresovanost građana za vakcinaciju protiv gripa značajno je veća nego prethodnih sezona, i važno 
je da će biti nabavljenje nove kolicicne kako bi obuhvat vakcinisanih bio još veći", rekla je nedavno za 
epidemiolog Institita za javno zdravlje Srbije "Batut" Darija Kisić Tepavčević. 

U svim domovima zdravlja u Srbiji ove godine bilo je veće interesovanje za imunizaciju nego prethodnih 
godina što, kako kažu lekari, potvrđuje da se vraća poljuljano poverenje u vakcinaciju i da građani 
konačno slušaju "reč struke", a ne pojedinaca koji šire neistine na društvenim mrežama. 

Pravo da dobiju vakcinu o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju hronični bolesnici, 
zatim osobe sa metaboličkim i kardiovaskularnim tegobama, bubrežni bolesnici, gojazne osobe, 
trudnice, deca sa čestim opstrukcijam pluća. 

Važno je da vakcinu prime i oni koji su zbog prirode posla u stalnom kontaktu sa ljudima, naročito 
medicinski radnici. 

I dok su u Srbiji skoro potrošene sve doze vakcina, pojedine zemlje u regionu tek sada počinju sa 
vakcinacijom. Primera radi, Severna Makedonija tek sutra počinje sa imunizacijom. Kako je objavljeno na 



 
 

zvaničnom tviter nalogu makedonskog ministarstva zdravlja nabavili su 28.000 doza vakcina na 2,1 
milion stanovnika. 

U poređenju sa našom zemljom koja je na sedam miliona stanovnika nabavila oko 300.000 vakcina i stiće 
nova tranša od najmanje 10.000, to znači da je Srbija po poglavi stanovnika nabavila tri puta više doza. 

Virus gripa još nije labotratorijski potvrđen u Srbiji, ali je zbog neuobičajeno toplog vremena za ovo doba 
godine zabležen povećan broj respiratornih infekcija i svake nedelje beleži se između 3.000 i 5.000 
novoobolelih. 

 

 

Novopazarska bolnica dobila jedinicu za moždane udare 

U novopazarskoj Opštoj bolnici od danas je i zvanično počela sa radom moderno opremljena jedinica za 
moždane udare tako da će lekari imati znatno bolje uslove za brzo reagovanje i lečenje pacijenata koji 
dožive šlog. 

A takvih pacijenata je, prema rečima direktora te zdravstvene ustanove Meha Mahmutovića, oko 650 
godišnje i za njihovo lečenje često je ključna adekvatna reakcija u prvih sat vremena. 

- Ako se u slučaju šloga, u prvih sat vremena pruži adekvatna medicinska pomoć, mogućnost 
preživljavanja se kod pacijenta povećava. Kod preživelih se, što je izuzetno značajno, smanjuje procenat 
invaliditeta koji nastaje kao posledica moždanog udara – kaže Mahmutović.  

On dodaje da su u toku pripreme i za druge projekte, poput izgradnje novog hirurškog bloka, psihijatrije, 
kao i rekonstrukcije zgrade Opšte bolnice i Doma zdravlja, što će, prema njegovim rečima, od tih 
ustanova napraviti savremeni regionalni zdravstveni centar. 



 
 

Specijalista neurologije Mirsad Đerlek ističe da se formiranjem jedinice za moždane udare kompletira 
Odeljenje neurologije. 

- Bavićemo se lečenjem neuroloških bolesti pacijenata u izuzetnim uslovima, a što ranije nije bio slučaj. 
Novootvorena jedincia je najopremljenija koju Srbija trenutno ima i zbog toga smo zahvalni resornom 
ministarstvu, lokalnoj samoupravi i rukovodstvu Opšte bolnice – priča Đerlek. 

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac navodi da je lokalna samouprava ove godine izdvojila najviše 
novca iz gradske kase za unapređenje zdravstva. 

- Izdvojlii smo 36 miliona dinara za izradu projekata neophodnih u procesu izgradnje novih i 
rekonstrukcije postojećih odeljenja Opšte bolnice, kao i 19 miliona za izgradnju angio sale. Za uređenje 
Doma zdravlja uloženo je 10 miliona dinara – kaže Biševac. 

 

 

REKORD U KCS Za dve godine urađeno 140 transplantacija koštane srži, a čak 55 ljudi bili SAMI SEBI 
DONORI 

Za dve godine od kada je renoviran, u Centru za transplantaciju koštane srži KCS urađeno je više od 140 
transplantacija, a samo ove godine čak 55 ljudi sami sebi su bili donori - što je rekord u Srbiji. 

Transplantacijom matičnih ćelija koštane srži mogu se izlečiti brojna oboljenja, dok je kod nekih bolesti 
ova vrsta transplantacije i jedini lek. I dok u inostranstvu ova intervencija košta između 150.000 i 
300.000 evra, građanima Srbije u KCS zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove lečenja. 

Prof. dr Milena Todorović Balint, načelnica Odeljenja za transplantaciju koštane srži Klinike za 
hematologiju, rekla je da je tokom ove godine urađeno čak 55 autolognih transplantacija, te je tako 
postavljen rekord u našoj zemlji. 

https://www.blic.rs/kostana-srz


 
 

- Kada su u pitanju autologne transplantacije, tada je bolesnik sam sebi donor ćelija, a kod ove vrste 
transplantacije glavna indikacija je akutna leukemija, i tu imamo donore u porodici, ali i u 
međunarodnom registru - kaže prof. dr Todorović Balint. 

Renovirani sterilni, dodaje, blok ima 12 kreveta i četiri izolacione jedinice gde se nalaze bolesnici koji su 
u programu alogene transplantacije. Inače, na transplantaciju matičnih ćelija koštane srži u KCS trenutno 
čeka 15 bolesnika. 

Pacijentkinja kojoj je u ovom centru urađena transplantacija krajem oktobra kaže da se sada oseća 
dobro. 

- Danas je tačno 20. dan od transplantacije, a kako kažu lekari, polako izlazim iz niskih rezultata. Ja, 
inače, nisam imala nikakve simptome, radila sam tog dana kada sam otišla na rutinsku kontrolu kod 
lekara, a dijagnostikovali su mi leukemiju - kaže pacijentkinja za "Blic". 

Kada je u pitanju transplantacija matičnih ćelija, zabluda je da se radi o klasičnoj operaciji. Ceo proces 
dešava se intravenozno. Donor donira svoje matične ćelije na sličan način kao što se doniraju trombociti, 
dok je primanje obrnuto - pacijent se podvrgava ekstremno jakoj hemioterapiji koja je opasna po život i 
onda u pravom trenutku dobija intravenozno matične ćelije donora, baš kao kada se prima krv. Tek tada 
za pacijenta nastupa najteži period u trajanju od više nedelje. Zbog toga potrebne su pripreme i da 
pacijent boravi u sterilnom bloku. 

 

 

Usvojen nacionalni program za zaštitu mentalnog zdravlja 

BEOGRAD - Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Nacionalni program za zaštitu mentalnog 
zdravlja u našoj zemlji za period 2019-2026. godine. 



 
 

Programom je obuhvaćen rad službi mentalnog zdravlja koje su dužne da pruže savremenu, 
sveobuhvatnu prevenciju, lečenje i rehabilitaciju, kao i adekvatan socijalni pristup, što podrazumeva da 
se sve ove aktivnosti odvijaju u sredini u kojoj ove osobe žive. 

Usvajanjem dokumenta predviđene su i kampanje protiv stigmatizacije obolelih lica koje će 
organizovano voditi, ne samo stručnjaci za mentalno zdravlje, već i korisnici psihijatrijskih usluga i sve 
relevantne organizacije, poput škola, medija i civilnog sektora, navedeno je u saopštenju. 

 

 

Nove mreže za digitalizaciju zdravstva 

BEOGRAD - Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, 
saopštila je na konferenciji "Budućnost je sada" da je na planu digitalizacije zdravstvenog sektora 
Republika Srbija učinila velike pomake, pre svega u administrativnom okviru uvođenjem Integrisanog 
Zdravstvenog Informacionog Sistema, podsetivši da za Vladu Srbije digitalizacija označava sredstvo za 
sveukupni društveni boljitak. 

"Digitalna transformacija u zdravstvu i medicini, međutim, ne bi bila moguća bez sistemskih zakona i 
jačanja infrastrukture koja će omogućiti širu upotrebu klauda, skladištenje, analizu i razmenu velikih 
podataka. Time će se otvoriti i nove mogućnosti prevencije, lečenja i naučnih biotehnoloških 
istraživanja", navela je Matić, podsetivši da Strategija razvoja mreža nove generacije u Republici Srbiji do 
2023. godine predviđa mere za uvođenje mreža gigabitskog protoka koje su neophodne za primenu 
različitih tehnologija kao što su internet stvari, mobilni sistemi pete generacije i računarstvo u oblaku. 

Ona je najavila da će javno nadmetanje za radio-frekvencije koje će biti korišćene za 5G tehnologiju biti 
sprovedeno u prvom kvartalu 2021. godine. 

10. konferencija o digitalnoj medicini "Budućnost je sada" u Beogradu okuplja lidere razvojnih procesa 
na polju digitalne medicine iz regiona i Evrope, sa temama: upotreba digitalnih tehnologija za 



 
 

poboljšanje imunizacije, kako digitalno upravljanje bolestima pomaže u dijagnostici, lečenju, postizanju 
univerzalnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i smanjenju troškova, prikupljanje i bolje korišćenje 
zdravstvenih podataka… 
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