
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

Број    

Београд,  

   
 

 

 

 

Поштовани, 

 

На основу Одлуке Здравственог савета Србије о акредитацији програма континуиране 

едукације (број: А-1-1656/19) и под покровитељством Министарства здравља Републике 

Србије, Центар за анализу ризика и управљање кризама из Београда и Институт за 

стандардизацију Србије, организују национални симпозијум (у даљем тексту: симпозијум) на 

тему: 

 

„Безбедност у здравству“ 

 

Симпозијум је намењен руководећим структурама у здравственим установама Републике 

Србије, као и свим осталим здравственим радницима (лекарима, стоматолозима, 

фармацеутима, медицинским сестрама и техничарима), стручном кадру на пословима 

безбедности, информатичке подршке и управљања људским ресурсима. За пасивно учешће 

на Симпозијуму Здравствени савет Србије здравственим радницима додељује 4 бода за 

лиценцу.  

 

Датум одржавања је 26. јун 2020. године, у термину од 9:30 до 18:00 часова. 

Место одржавања је Клуб посланика, Улица Толстојева 2, Београд. 

 

Циљ симпозијума: 

 

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. 

 

Стевана Бракуса бр. 2, 11030 Београд 

Телефон: (011) 34-09-301 

Телефакс: (011) 75-41-257 

Матични број: 17740580 

ПИБ: 105801694 

Инфоцентар: (011) 65-47-293 

Е-пошта: infocentar@iss.rs 

 

Продаја: (011) 65-47-496 

Е-пошта: prodaja@iss.rs 

Веб-сајт: www. iss.rs 

Институт за стандардизацију Србије сертификован је према ISO 9001 и ISO/IEC 27001. 



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 безбедност особља 

здравствене установе, пацијената и других људи који посећују здравствене установе. 

 

Уједно, симпозијум је прилика да се учесници упознају са најновијим законским обавезама 

које проистичу из прописа из области заштите података о личности у здравству, као и 

прописа којима се регулише област смањења ризика и управљања катастрофама. Најзад, 

учесници 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 симпозијуму су професори Факултета безбедности Универзитета у Београду, 

представници Министарства здравља РС и Института за стандардизацију Србије, као и 

експерти у области безбедности у здравственим установама. 

 

Опште напомене 

 

Котизација за учешће на симпозијуму износи 6.500,00 дин. Трошкови котизације обухватају 

пратећи материјал (презентације предавача и стандард SRPS EN ISO 27799, који је у мају ове 

године објављен на српском језику). 

 

Број учесника ограничен је на 100, уз поштовање свих препоручених мера заштите. 

 

Рок за пријаву за учешће на симпозијуму је 22. јун 2020. године.  

 

За све евентуалне недоумице и питања можете нас контактирати на тел: 069 123 0265 и 011 

3409 340, 011 3409 390 или путем e- mailа: caruk06@gmail.com и iss-edukacija@iss.rs. 
 

 

 

Центар за анализу ризика    Институт за стандардизацију Србије 

   и управљање кризама         

 

                     
 

 

 

 


