
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕИНСБрој   Београд, 1219/1-52-04/2019 

07.03.2019. одине г године    
 

 
 
 
Поштовани, 
 
Под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, Центар за анализу ризика и управљање
кризама из Београда и Институт за стандардизацију Србије, организују семинар на тему: 
 
 

„Безбедност у здравству” 
 
 
Семинар је намењен руководећим структурама у здравственим установама Републике Србије, као и 
стручном кадру који ради на пословима безбедности, како би стекли неопходна знања о безбедносним
ризицима у здравственим установама и начину на који се њима управља. 
 
Термин одржавања семинара је петак, 5. април 2019. године, у времену од 9.00 до 14.00, у Специјалној
болници „Чигота” на Златибору. 
 
Циљ семинара: 
 
Безбедност здравствених установа је веома важна за ефикасан и квалитетан медицински третман. 
Нарочито имамо у виду да су здравствене установе, медицински персонал, као и корисници здравствених
услуга, укључујући и имовину и осетљиве информације од значаја за те услуге, све више изложени 
безбедносним ризицима природног и техничко-технолошког порекла, а посебно оним у чијој позадини
је људски фактор. 
 
Чињеница је да се доношењем законске регулативе неће решити сложена питања безбедности која 
зависе од природе здравствене установе. Превентивни напори који подразумевају едукацију и израду 
процена ризика и планова поступања у ванредним и кризним ситуацијама, као и категоризација 
здравствених установа са аспекта њихове угрожености представљају неопходан услов за унапређење 
стања безбедности. Томе треба додати да је Директивом ЕУ о критичним инфраструктурама сектор 
здравствених услуга препознат као критична инфраструктура, што претпоставља посебан ниво 
безбедности у циљу обезбеђења континуитета здравствене заштите у условима изазваним ванредним 
догађајима и ситуацијама. 
 
Безбедно понашање може варирати у зависности од типа здравствене установе, због чега је важно да 
оно буде прилагођено специфичностима средине и потребама примарног, секундарног и терцијарног 
нивоа здравствених услуга. 
 
Применом безбедносних стандарда и одговарајућих смерница за безбедност у здравству омогућава се већа
езбедност особља здравствене установе, пацијената и других људи који посећују здравствене установе. б
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Уједно, семинар је прилика да се учесници упознају са најновијим законским обавезама које проистичу из 
прописа из области заштите лица, имовине и пословања, као и прописа којима се регулише област 
смањења ризика и управљања катастрофама. Најзад, учесници семинара ће имати могућност да размене 
стручна мишљења и искуства, што је основ за унапређење система безбедности здравствених установа, 
као и превенције и смањења ризика од угрожавања свих актера у систему пружања здравствених услуга. 
 
Предавачи на семинару су професори Факултета безбедности Универзитета у Београду, експерти 
Института за стандардизацију Србије са вишегодишњим искуством на пословима едукације, менаџмента 
и стандардизације у сфери безбедности, као и представници Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС. 
 
Опште напомене 
 
Котизација за учешће на семинару износи 2.500,00 дин. Трошкови котизације обухватају трошкове 
ангажовања предавача, пратећи материјал и заједнички ручак (шведски сто). Котизација не обухвата 
трошкове смештаја. Пријављивање за учешће на семинару врши се доставом попуњене пријаве на 
једну од адреса е-поште: caruk06@gmail.com и iss-edukacija@iss.rs. 
 
Рок за пријаву за семинар је 22. март 2019. године. 
 
Уплату котизације можете извршити најкасније до 28. марта 2019. године на рачун Рајфајзен банке: 
265165031000011364 са назнаком: котизација за семинар Безбедност у здравству. 
 
Пријављени учесници семинара сами сносе трошкове смештаја и потребно је да резервишу смештај. 
 
Пријављивање учесника скупа за услугу боравка у Специјалној болници „Чигота” током трајања семинара 
врши се до 28. марта 2019. год. на тел. (031) 597-597 и e-mailom recepcija@cigota.rs са назнаком: учесник 
семинара Безбедност у здравству. 
 
Смештај у 1/2 собама и 1/3 апартманима на бази полупансиона износи 4000,00 дин. дневно по особи. 
Смештај у 1/1 собама на бази полупансиона износи 4400,00 дин. дневно по особи. Боравишна такса и 
осигурање у висини од 135,00 динара дневно по особи додатно се плаћа. 
 
 
За све евентуалне недоумице и питања можете нас контактирати на тел: (069) 123-02-65 и (011) 340-93-88 
или путем е-поште: caruk06@gmail.com и iss-edukacija@iss.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Центар за анализу ризика Институт за стандардизацију 
 и управљање кризама Србије 

   
 Проф. др Зоран Кековић Татјана Бојанић, директор 
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ПРОГРАМ СЕМИНАРА 
 
 
8.30 – 9.00 Регистрација учесника 

9.00 – 9.05 Поздравна реч представника Министарства здравља РС 

9.05 – 9.10 Обраћање директор Института за стандардизацију Србије 

9.10 – 9.40 Како правилно управљати безбедношћу у здравственим установама – Презентација 
европског документа CEN/TS 16850 – Упутство за управљање безбедношћу у 
здравственим установама 

Проф. др Зоран Кековић, 

9.40 – 9.55 Примена система менаџмента квалитетом у здравственој заштити – Презентација 
стандарда SRPS EN 15224:2017 - Системи менаџмента квалитетом – Примена 
EN ISO 9001:2015 у здравственој заштити 

Др Драгана Поповић, Координатор сертификације, Сертификационо тело СТ ИСС, секретар комисије 
за стандарде KS Z210, Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити, 
Институт за стандардизацију Србије 

9. 55 – 10.05 Стандарди из безбедности у здравству – SRPS EN ISO 27799, Информатика у 
здравству – Управљање безбедношћу информација у здравству помоћу ISO/IEC 27002 

Виолета Нешковић-Поповић, руководилац Сектора за информативно-издавачку делатност у ИСС-у, 
водећи проверавач QMS-а и ISMS-а 

10.05 – 11.00 Примена Закона о приватном обезбеђењу и Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама у здравственим установама 

Драгиша Јовановић, Национална комисија за безбедност и отпорност друштва Института за 
стандардизацију Србије 

Представник надлежног министарства 

11.00 – 11.30 Кафе пауза 

11.30 – 11.50 Нови Закон о заштити података о личности – Изазови усклађивања са захтевима 
нормативног оквира и корисника здравствених услуга 

Александар Братић и Јован Милошевић, експерти за информациону безбедност и сертификовани 
службеници за заштиту података о личности 

11.50 – 12.10 Искуства сертификације у здравственим установама према захтевима стандарда 
ISO/IEC 27001 – Систем менаџмента безбедношћу информација: заштита информација 

Проф. др Гордана Пејовић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 

12.10 – 12.30 Специфичности обезбеђења у зависности од врсте здравствене услуге и едукација 
угрожених радника у здравству 

Проф. др Горан Мандић, Факултет безбедности, Универзитет у Београду 

12.30 – 13.30 Дискусија и Завршетак семинара 

13.30 Ручак за учеснике семинара 
 
 
 
 
  


