
ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ РАДА САВЕТОВАЊА 

"Врњачка Бања"-  7. 8. и 9. децембар 2016. године 

6.  децембар  

          Смештај учесника  

17,00-20,30   Вечера  

20,30             Забавни програм 

7. децембар 
9,00 - 10,00     Пријава учесника (Конгресна сала  " Термоминерално купатило ") 

10,00 - 10,15   Поздравна реч организатора и гостију 

10,15 - 11,00   Скупштина Коморе здравствених установа Србије 

11,00 -11,30   Пауза за кафу  

11,30 -12,15   Финансирање здравствених установа кроз дијагностички сродне групе ( DRG)                                 
– проф. др Ференц Вицко, државни секретар Министарства здравља 

12,15 -12,45    Изазови и перспективе финансијског пословања здравствених установа Србије                               
– проф. др Мирослав Чавлин  

12,45 -13,00    Дискусија и одговори на питања 

8. децембар 

 10,00-10,45 Ефекти реформе финансирања примарне здравствене заштите и предлози за унапређење 
капитационе формуле – др Симо Вуковић, „НАЛЕД“ 

 10,45-11,15   Пауза за кафу 

 11,15-11,45   Изазови апотекарске делатности у Србији – др сц. Светлана Стојков, дипл. фарм. спец., директор 
Фармацеутске коморе Србије   

11,45-12,45   Финансијска дисциплина у трошењу јавних средстава – Радулка Урошевић, врховни државни 
ревизор  

12,45-13,00    Дискусија и одговори на питања 

20,30             Свечана вечера - Ресторан "Меркур" 

9. децембар 

 10,00-10,45   Попис имовине и обавеза и састављање периодичног и годишњег финансијског извештаја 
здравствених установа за 2016. годину – Сања Филиповић, ИПЦ, Бранислава Шљиванчанин, 
ИПЦ 

 10,45-11,15   Пауза за кафу 

 11,15-12,00   Нацрт Закона о здравственој заштити – Мирјана Ћирић помоћник министра, Сектор за 
организацију здравствене службе 

 Нацрт Закона о здравственом осигурању – Слађана Ђукић помоћник министра, Сектор за 
здравствено осигурање 

12,00 -12,45   Додатни услови за учешће – пракса и ставови Управе за јавне набавке, 

Економски најповољнија понуда – елементи критеријума и њихова практична примена - 
Милош Јовић, Управа за јавне набавке 

12,45-13,30    Примери неправилности при састављању конкурсне документације, 

Проблеми у јавним набавкама потрошног материјала за затворене системе, сервисирање 
Drager-ove опреме, хируршких конаца и игли - Јасмина Миленковић, Републичка комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки 

13,30-13,45 Дискусија и одговори на питања 

13,45   Ручак 

Напомена: 

Радни део саветовања одржаће се у Конгресној сали "Термоминерално купатило". 


	Радни део саветовања одржаће се у Конгресној сали "Термоминерално купатило".

