
ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ РАДА САВЕТОВАЊА 

"Врњачка Бања"-  6. 7. и 8. децембар 2017. године 

5.  децембар  
          Смештај учесника  

17,00-20,30   Вечера  
6. децембар 

9,00 - 10,00     Пријава учесника (Конгресна сала  " Термоминерално купатило ") 
10,00 - 10,15   Поздравна реч организатора и гостију 
10,15 - 11,00  Берислав Векић, државни секретар у Министарству здравља -  „Информација о стању у 

здравству и актуелностима“ 

11,00 -11,45   др Симо Вуковић, Други пројекат развоја здравства – „Финансирање здравствених установа 
кроз дијагностички сродне групе ( DRG)“ 

11,45 -12,15   Пауза за кафу и закуска 
12,15 -13,00    РФЗО * 
13,00 -13,45   Бранислава Шљиванчанин, – „Специфичности припремних радњи, пописа имовине и 

обавеза и израде годишњих финансијских извештаја за 2017. годину у здравственим 
установама“ 

7. децембар 
 9,00-9,45   проф. др Георгиос Константинидис, председник УО Коморе – „Кадрови у здравственом 

систему Србије – реалност, потребе и могућности“ 
 9,45-10,30 др Синиша Стевић, Други пројекат развоја здравства Србије, консултант за унапређење 

капитационе формуле и квалитета примарне зз – „Представљање унапређеног модела 
финансирања примарне зравствене заштите“ ( радионица – практична примена) 

10,30-11,15   Наташа Вујовић Конатар, Други пројекат развоја здравства Србије, финансијски консултант 
на унапређењу финансирања болница – „Представљање модела трошковних центара у 
болницама“ ( радионица – практична примена) 

11,15-12,00   Ивана Савићевић, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу – 
“Предлози за ново уређење радних односа и плата у здравству“ 

12,00-12,30   Пауза за кафу и закуска 
12,30-13,15  Мирјана Ћирић, помоћник министра здравља – „Актуелности у Министарству здравља, 

планиране новине у нормативном регулисању здравствене заштите и организацији здравствене 
службе“ 

13,15-14,00   Радулка Урошевић, Врховни државни ревизор – „Финансијска дисциплина у трошењу 
јавних средстава“ 

20,30             Свечана вечера - Ресторан "Меркур" 
8. децембар 

 10,00-10,45   Јована Дедић, – „Новине и актуелности у ПДВ“ 
 10,45-11,30   Јасмина Миленковић, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

– „Јавна набавка потрошног медицинског материјала и материјала за дијализу кроз праксу 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки“ 

Напомена:  
*Још увек чекамо званичну потврду представника РФЗО-а за учествовање на саветовању 
Радни део саветовања одржаће се у Конгресној сали "Термоминерално купатило". 


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

