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Билтен Удружења педијатара Србије
Београд, новембар 2010.

Скупштина Удружења педијатара Србије одржа-
на је 2.6.2010. године на Златибору, у току 13. се-
минара Педијатријске школе са следећим днев-
ним редом:

Извештај Председништва о раду у периоду 1. 
2006-2010. годинe
Усвајање Статута Удружења педијатара Србије2. 
Избор председника и Председништва Удружења3. 
Први конгрес педијатара Србије са међуна-4. 
ро дним учешћем

Верификациона комисија у саставу: прим. др 
Миодраг Срећковић, проф. др Биљана Вулетић 
и прим. др Бојана Цокић, констатовала је да 
Скупштини присуствује 205 чланова Удружења. 
С обзиром да је позив за Скупштину благовреме-
но објављен на интернет-страници Удружења, 
према одредбама члана 18 Статута, постојао је 
кворум за пуноправно одлучивање. 
Извештај о раду Председништва, који је објављен 
на интернет-страници Удружења 27.5.2010. годи-
не, усвојен је једногласно и без дискусије. 
Скупштина је информисана о разлозима (За-
кон о удружењима, Службени гласник РС бр. 
51/09, са роком за усклађивање постојећих ака-
та и пререгистровање постојећих удружења) 
и покренутој процедури за израду новог Ста-
тута Удружења, чији је предлог објављен на 
интернет-страници Удружења 21.5.2010. године. 

У овом четвороброју:

•	 Одлуке	Скупштине	
Удружења	педијатара	
Србије

•	 Статут	Удружења	
педијатара	Србије

•	 XIII	семинар	Педијатријске	
школе	-	извештај

•	 Први	Конгрес	педијатара	
Србије	са	међународним	
учешћем	-	извештај

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ
Удружења педијатара Србије од 2.6.2010. године

Пошто на поднети предлог није било примедаба 
и предлога за допуну или измену, Скупштина је 
једногласно усвојила нови Статут Удружења.
На основу одлуке Председништва од 5.5.2010. го-
дине, предлог за председника и чланове Предсе-
дништва поднео је проф. др Недељко Радловић, 
уз објашњење о повлачењу проф. др Милоша 
Банићевића са функције председника Удружења 
на седници Председништва од 5.5.2010. године. 
На поднете предлоге није било примедаба и но-
вих предлога, па је Скупштина једногласно доне-
ла одлуке о избору:

Председник Удружења: проф. др Радован 1. 
Богдановић;
Чланови Председништва: проф. др Недељко 2. 
Радловић, проф. др Ида Јовановић, проф. др 
Милена Ђурић, проф. др Момчило Перић, 
проф. др Георгиос Константинидис, проф. др 
Јован Влашки, проф. др Саша Живић, проф. 
др Слободан Обрадовић, прим. др Марија 
Младеновић и прим. др Душан Велисављев.

Дужности су разрешени, уз признање за веома 
успешан рад, досадашњи председник и Пред-
седништво Удружења.
Скупштина је упозната са досадашњим активно-
стима које су предузете у организовању Првог 
конгреса педијатара Србије са међународним 
учешћем, који је заказан за 17-20.10.2010. године. 

С Т А Т У Т
Удружења педијатара Србије

рада и међусобни односи чланова удружења, а у 
складу са законом и другим прописима.

Члан 2.
Статутом УДРУЖЕЊА уређује се нарочито:

назив, седиште и подручје на коме Удружење  •
педијатара Србије остварује активност,
област деловања, циљеви и задаци УДРУЖЕЊА, •
облици и начин организовања УДРУЖЕЊА, •
чланство у УДРУЖЕЊУ, права и дужности чланова, •
органи УДРУЖЕЊА и права, дужности и одго- •
ворности појединих органа,

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Удружење педијатара Србије (у даљем тексту: 
УДРУЖЕЊЕ) је удружење лекара педијатара који 
живе на територији Републике Србије и који се сло-
бодно и добровољно удружују ради предузимања 
активности на остваривању одређених циљева 
и задатака утврђених овим Статутом, организују 
заједнички рад, преузимају права и обавезе у 
складу са овим Статутом и другим општим актима 
којима се уређују питања унутрашње организације 

На основу члана 32. Статута Удружења педијатара Србије и члана 12. и 78. Закона о удружењима (Слу-
жбени гласник РС број 51/09) Скупштина Удружења педијатара Србије усвојила је, на седници одржаној 
на Златибору, дана 2. јуна 2010. године



начин избора органа и трајање мандата чланова органа и но- •
силаца функција у УДРУЖЕЊУ,
заступање и представљање УДРУЖЕЊА, питања о којима се чла- •
нови лично изјашњавају и начин тог изјашњавања и оба ве шта-
вања чланова,
вршење надзора над радом органа, •
начин финансирања УДРУЖЕЊА, •
начин доношења одлуке о престанку УДРУЖЕЊА и начин распо- •
лагања средствима Удружења у случају његовог престанка,
одлучивање о удруживању у сродне организације у земљи,  •
региону, Европи и свету,
начин остваривања јавности рада, •
начин доношења измена и допуна Статута и доношења дру- •
гих општих аката УДРУЖЕЊА.

II – НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ 
АКТИВНОСТ УДРУЖЕЊА

Члан 3.
Назив УДРУЖЕЊА је: Удружења педијатара Србије. 
Назив УДРУЖЕЊА на енглеском језику је: Pediatric Association of 
Serbia.

Члан 4.
Седиште УДРУЖЕЊА је у Београду, Улица Радоја Дакића 6-8, у 
згради Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“.
Седиште се може променити због примене принципа ротације 
председника и у том случају промена седишта ће бити извршена 
у поступку и на начин утврђен прописима.
Активност УДРУЖЕЊА се остварује на подручју Србије.

Члан 5.
УДРУЖЕЊЕ има печат.
Печат УДРУЖЕЊА је кружног облика на коме је уписан назив 
УДРУЖЕЊА на српском и енглеском језику и седиште УДРУЖЕЊА.
УДРУЖЕЊЕ има свој меморандум са натписом: Удружења педијатара 
Србије, 11070 Београд, Радоја Дакића 6-8, тел. 3108-171, 3108-116; 
телефакс: (011) 2697-232, 3108-160; имејл адреса: majkaidete@ptt.rs; 
интернет страница: www.imd.org.rs

III – ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 6.
Област деловања УДРУЖЕЊА је здравствена заштита деце и 
омладине, а циљеви и задаци УДРУЖЕЊА су нарочито:

Учешће у утврђивању и остваривању здравствене политике 1. 
у земљи и реализација мера у области здравствене заштите 
деце и омладине;
Развој и унапређивање здравствене заштите деце и омлади-2. 
не у складу са достигнућима медицинских и других наука, по-
требама деце и омладине и могућностима државе;
Сарадња са надлежним органима и организацијама у очувању 3. 
и унапређивању педијатријског модела здравствене заштите 
деце и омладине и остваривању планова и програма доди-
пломске наставе и постдипломског усавршавања здравстве-
них радника везаног за децу и омладину;
Развој, унапређивање и спровођење свих облика континуиране 4. 
медицинске едукације за педијатре, као и стручних састанака и 
других акција ради остваривања наведених циљева и задатака;

Развијање сарадње међу члановима УДРУЖЕЊА на стручном, 5. 
друштвеном и организационом плану, усавршавање и не го-
вање лекарске етике;
Развијање коректних и међусобно корисних односа са свим 6. 
привредним субјектима, посебно предузећима фармацеутске 
и прехрамбене индустрије, као и средствима јавног инфор-
мисања ради остваривања циљева унапређења здравља 
деце и омладине, као и унапређења стручног положаја 
педијатара;
Сарадња са одговарајућим друштвима, удружењима и науч-7. 
ним установама у земљи и региону, и учешће у раду европске 
и светске асоцијације педијатара.

IV – ОБЛИЦИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 7.
УДРУЖЕЊЕ има својство правног лица, са правима, обавезама 
и одговорностима које произилазе из Устава, закона и овог 
Статута.
УДРУЖЕЊЕ представља Председништво удружења, као коле кти-
вно-извршни орган, а заступа га председник Председништва. У 
случају спречености Председника замењује га заменик.
У Београду, Новом Саду, Нишу и општинама у којима живи више 
од 30 педијатара, регистрованих чланова УДРУЖЕЊА, могу се, у 
договору са Председништвом и у складу са овим Статутом, орга-
низовати подружнице УДРУЖЕЊА.

V - ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ, ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 8.
Чланови УДРУЖЕЊА су лекари специјалисти педијатри, а изузетно, 
члан УДРУЖЕЊА може бити лице друге професије под условом да 
је запослено у здравственој делатности и да сарађује са лекарима 
на проблемима здравствене заштите деце и омладине.
Члан УДРУЖЕЊА може под једнаким условима постати сваки ле-
кар педијатар са пребивалиштем на територији Републике Србије 
који потпише приступницу, а при том испуњава услове подобно-
сти прописане законским прописима и овим Статутом.

Члан 9.
Чланство у УДРУЖЕЊУ престаје:

изјавом члана да иступа из УДРУЖЕЊА – даном подношења  •
писмене изјаве,
одлуком Председништва УДРУЖЕЊА, а због прекршаја за- •
конских прописа, као и циљева и задатака дефинисаних овим 
Статутом,
смрћу члана – даном смрти. •

Престанак чланства спроводи се брисањем из регистра чланова.

Члан 10.
Права и дужности чланова УДРУЖЕЊА су да:

Учествују у раду органа и тела УДРУЖЕЊА;1. 
Бирају и буду бирани у органе и тела УДРУЖЕЊА;2. 
Дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и тела 3. 
УДРУЖЕЊА и имају право да буду обавештени о предузетим 
мерама, односно заузетом ставу;
Уредно плаћају чланарину за рад УДРУЖЕЊА;4. 
Активно раде на остваривању циљева и задатака УДРУЖЕЊА5. 
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Председник, заменик председника и генерални секретар 

Члан 14.
Председник УДРУЖЕЊА, који је уједно и председник Председ-
ништва, сазива седнице Председништва и председава седница-
ма Председништва, као и седницама скупштине УДРУЖЕЊА.
Председник УДРУЖЕЊА представља и заступа УДРУЖЕЊЕ у земљи 
и иностранству и даје иницијативу за покретање и решавање ак-
туелних питања везаних за здравствену заштиту деце и омлади-
не и стручни рад и положај педијатара.
Председника и 10 (десет) чланова Председништва бира Скупшти-
на УДРУЖЕЊА, на начин дефинисан у члану 12. Статута. 
Мандат председника Председништва траје 4 године, с тим што 
нико не може бити биран за председника Председништва више 
од два пута узастопно.

Члан 15.
Опозив лица - носиоца функција из члана 12. и члана 14. овог 
Статута врши се на исти начин као и њихов избор, а може се по-
кренути због озбиљне повреде позитивних прописа и повреде 
одредаба овог Статута, као и поступака којима је на озбиљан на-
чин угрожен углед и деловање овог УДРУЖЕЊА.

2. Скупштина

Члан 16.
Скупштина УДРУЖЕЊА је највиши орган управљања и чине је сви 
педијатри – регистровани чланови Удружења који присуствују 
конгресу педијатара (који се одржава сваке четврте године), 
односно Педијатријским данима Србије, односно семинару 
Педијатријске школе (који се одржавају једном годишње).

Члан 17.
Скупштина одлучује о најважнијим питањима везаним за рад 
УДРУЖЕЊА, а нарочито:

Доноси Статут и измене и допуне Статута УДРУЖЕЊА;1. 
Разматра питања везана за статусне промене и опште стање 2. 
у УДРУЖЕЊУ; 
Уваја завршни рачун и финансијски извештај; 3. 
Бира и опозива председника УДРУЖЕЊА и чланове Председ-4. 
ништва; 
Врши надзор над радом Председиштва; 5. 
Одлучује о престанку рада УДРУЖЕЊА; 6. 
Одлучује о учлањењу у друге организације и бира представ-7. 
нике у исте;
Одлучује о другим питањима из делокруга Скупштине утврђених 8. 
законом и Статутом УДРУЖЕЊА.

Члан 18.
Седница се може одржати ако јој присуствује најмање полови-
на од укупног броја регистрованих чланова, а изузетно, уз доказ 
о претходно уредном обавештавању чланова о одржавању, ако 
седници присуствује и мањи број чланова, али не мање од 100.
Скупштина одлучује простом већином гласова присутних члано-
ва – јавним гласањем.
Скупштина доноси декларације, изјаве и препоруке.

Члан 19.
Скупштина заседа најмање једном годишње.
Седницу Скупштине сазива председник УДРУЖЕЊА на предлог 
Председништва, или најмање једне трећине свих регистрованих 
чланова УДРУЖЕЊА – у року од 30 дана од дана пријема предлога.

VI – ОРГАНИ УДРУЖЕЊА , ПРАВА, ДУЖНОСТИ И 
ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНИХ ОРГАНА

Члан 11.
УДРУЖЕЊЕ обавља активности и послове утврђене овим Стату-
том преко својих органа.
Органи УДРУЖЕЊА су:

Председништво1. 
Скупштина2. 

1. Председништво

Члан 12.
Председништво је колективни орган Скупштине УДРУЖЕЊА који 
руководи радом УДРУЖЕЊА и одлучује о свим питањима из своје 
надлежности у складу са законом и овим Статутом.
Председништво има 11 чланова и чине га председник и 10 
чланова. Председништво се бира на Скупштини УДРУЖЕЊА 
већином гласова присутних чланова. Предлог чланова новог 
Председништва подноси председник УДРУЖЕЊА из претходног 
мандата, уз сагласност већине чланова Председништва из прет-
ходног мандата.
На првом, конститутивном састанку Председништва, на предлог 
председника, бира се већином гласова присутних чланова заме-
ник председника и генерални секретар.
Председништво може одлучивати ако на седници учествује 
већина чланова Председништва, а одлука се сматра донесеном 
ако је за њу гласала већина присутних чланова Председништва.
Мандат чланова Председништва траје четири године, с тим што 
нико не може бити биран за члана Председништва више од два 
пута узастопно.

Члан 13.
Председништво УДРУЖЕЊА обавља следеће послове:

Координира и организује рад на извршавању задатака 1. 
УДРУЖЕЊА који су од ширег интереса за здравствену зашти-
ту деце и омладине у сарадњи са републичким органима и 
организацијама;
Даје мишљења и предлоге у вези закона и других значајних 2. 
аката у организацији здравствене службе за децу и омладину;
Усклађује и утврђује време и место стручних манифестација 3. 
у области деловања УДРУЖЕЊА (конгреса, школа, научних и 
стручно-медицинских манифестација);
Претреса текућа питања из делокруга рада лекара педијатара, 4. 
заузима ставове и обавештава Скупштину УДРУЖЕЊА;
Одржава везе са сродним друштвима и удружењима у земљи 5. 
и иностранству;
Представља УДРУЖЕЊЕ у земљи и иностранству;6. 
Сазива Скупштину;7. 
Стара се о извршењу циљева и задатака УДРУЖЕЊА и 8. 
финансијског плана;
Одређује представнике УДРУЖЕЊА који заступају УДРУЖЕЊЕ 9. 
у иностранству;
Даје иницијативу за измену и утврђује текст нацрта и пред-10. 
лога Статута и других општих аката које доноси и проглашава 
Скупштина;
Управља имовином УДРУЖЕЊА11. 
Врши и друге послове одређене овим Статутом, закључцима 12. 
Скупштине или одређене на други начин.

За свој рад Председништво одговара Скупштини којој подноси 
повремене извештаје о раду, а најмање једном годишње подноси 
годишњи извештај.
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Предлог за сазивање седнице Скупштине подноси се у писменој 
форми са предлогом дневног реда седница и материјалом који 
се односи на предложени дневни ред.
У случају да председник УДРУЖЕЊА не сазове седницу о року, 
предлагач - представник 1/3 свих регистрованих чланова - може 
сазвати седницу Скупштине у наведеном року од 30 дана.

Члан 20.
Седницом Скупштине руководи председник Председништва. 
О раду на седници Скупштине води се записник. 

VII – СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 21.
За остваривање својих циљева и задатака УДРУЖЕЊЕ може сти-
цати ствари, новчана средства и материјална права.
Средства из става 1. овог члана која су потребна за рад УДРУЖЕЊА 
обезбеђују се на следећи начин:

чланарине чланова, •
прихода од извршених задатака и пројеката, у складу са за- •
коном,
дотација, донација и спонзорства •
поклона, легата и других ванредних прихода •
као и на други начин дозвољен законом. •

Члан 22.
Материјално-финансијско пословање УДРУЖЕЊА обавља се у скла-
ду са законом, а новчана средства воде преко рачуна УДРУЖЕЊА 
код пословне банке.

Члан 23.
Председник УДРУЖЕЊА може, у сврху покрића расхода 
УДРУЖЕЊА по одређеним текућим позицијама, самостално 
располагати по једној исплати новчаним средствима у виси-
ни до три просечне зараде у привреди у Републици, према 
последњем званично објављеном податку надлежног стати-
стичког органа.

VIII – НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА 
УДРУЖЕЊА И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА 
УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ПРЕСТАНКА

Члан 24.
УДРУЖЕЊЕ може престати са радом на основу воље чланова или 
по сили закона.

Члан 25.
На основу воље чланова УДРУЖЕЊЕ престаје са радом уколико 
такву одлуку донесе Скупштина УДРУЖЕЊА, а по предлогу најмање 
једне половине свих регистрованих чланова УДРУЖЕЊА.

Члан 26.
Одлуком Скупштине о престанку рада УДРУЖЕЊА одредиће се 
и поступак са имовином УДРУЖЕЊА која ће припасти Српском 
лекрском друштву или његовом правном сукцесору.

Члан 27.
По сили закона УДРУЖЕЊЕ престаје са радом када се за то испуне 
услови предвиђени императивним законским прописом, одно-
сно на основу одлуке надлежног државног органа.

IX – НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 28.
Рад УДРУЖЕЊА и његових органа је јаван.
Јавност рада УДРУЖЕЊА се обезбеђује обавештавањем чланова 
на интернет страници УДРУЖЕЊА, издавањем одређених пу бли-
кација, као и комуникацијом са медијима.
Под публикацијама из претходног става подразумева се издавање 
билтена УДРУЖЕЊА под називом „Педијатријски гласник“, затим 
зборника и других материјала из домена делатности УДРУЖЕЊА.

X – НАЧИН ДОНОШЕЊА СТАТУТА, ИЗМЕНА И ДОПУНА 
СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА УДРУЖЕЊА

Члан 29.
Статут УДРУЖЕЊА доноси се по следећем поступку:

Председништво даје иницијативу за доношење новог Стату- •
та и утврђује нацрт Статута који се ставља на јавну расправу 
објављивањем на интернет страници УДРУЖЕЊА,
Јавна расправа траје најмање 30 дана, након чега Председ- •
ништво утврђује предлог Статута и доставља га члановима 
објављивањем на интернет страници УДРУЖЕЊА,
Скупштина УДРУЖЕЊА на седници доноси Статут у складу са  •
чл. 17. овог Статута,
Статут се објављује постављањем на интернет страници  •
УДРУЖЕЊА

Измене и допуне Статута доносе се на начин утврђен овим Стату-
том за доношење Статута УДРУЖЕЊА.
Друга општа акта УДРУЖЕЊА доноси Скупштина, осим ако овим 
Статутом није другачије одређено.

XI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 
дана уписа УДРУЖЕЊА у Регистар удружења грађана.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Проф. др Недељко Радловић

Статут је заведен у Агенцији за привредне регистре 22.7.2010. 
године. Истог датума донето је решење Агенције (БУ 7850/2010) 
којим се Удружење уписује у Регистар удружења, на основу пријаве 
за упис усклађивања у Регистар удружења.

*     *     *

По завршетку седнице Скупштине УПС одржана је конститутивна 
седница Председништва УПС на којој су донете следеће одлуке, 
односно закључци:

Одлуке о избору:1. 
а) Проф. др Георгиос Константинидис изабран је заменика 

председника Удружења;
б) Проф. др Саша Живић изабран је за генералног секретара 

Удружења.
Одлука о промени састава Организационог одбора Првог 2. 
конгреса педијатара Србије: с обзиром да су избори за пред-
седника и Председништво Удружења објављени пре плани-
раног термина, уместо раније именованог, изабран је нови 
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I Стручни рад

Припреме за XII семинар Школе започеле су новембра 2009. године, 
одржавањем седнице Управе Школе на којој су донете одлуке о те-
матским областима, избору модератора и комодератора, термину и 
могућим местима одржавања Семинара. Такође је одлучено да се не 
ограничава број слушалаца. Модератори и комодератори су писмено 
обавештени о роковима и позвани да предложе теме и предаваче. 
На основу консултација директора Школе са члановима Управе, 
у јануару 2010. године, донете су одлуке о коначном избору тема 
и предавача и одређене су пропозиције и рок за предају рукопи-
са за Зборник предавања. Управа Школе одлучила је да се при-
хвати заједничка понуда Специјалне болнице за хипертиреозу и 
поремећај метаболизма и СТЦ Златибор и да се Семинар одржи 
у СТЦ Златибор у времену од 30. маја до 3. јуна 2010. године у 
извршној организацији агенције „СМАРТ Травел“ из Београда. 
Покровитељ Семинара је било Министарство здравља.
Семинар је акредитован код Здравственог савета Србије; преда-
вачима је додељено 11, а слушаоцима 5 бодова.
На Семинару је учествовало 562 регистрованих полазника, највећим 
делом специјалиста педијатара из примарне здравствене зашти-
те: из Србије - 474 или 84,3% (из Централне Србије - 373, са Косо-
ва и Метохије - 11 и из Војводине - 90), из Црне Горе - 45, из Репу-
блике Српске - 36, из Федерације БиХ и Дистрикта Брчко по 3 и из 
Македоније - 1. Комплетан стручни садржај Семинара из 16 основних 
тематских области у пуном обиму и 2 у скраћеном (Исхрана и Дечја 
хирургија) и 2 уже тематске области (Радиологија и Дерматологија), 
са 53 предавања у преподневном делу и двадесетак у склопу кли-
ничких часова, реализован је према усвојеном програму. Оправда-
но су изостала два предавача (Имунологија и Нефрологија). 
Два нова садржаја (радионице и слободна дискусија са модерато-
рима и предавачима у поподневном термину), уведена на прет-
ходном Семинару, овог пута нису била на нивоу прошлогодишње 
заинтересованости учесника.
Радионицу “Интерпретација размаза периферне крви” похађало 
је 16 полазника. Рад је организован у 5 једночасовних сесија, са 
једним часом предавања и 4 часа практичног рада у малим гру-
пама. Организатор радионице : проф. Др Драгана Јанић.
Сви регистровани слушаоци и предавачи, по завршетку Семина-
ра, добили су одговарајућа уверења Удружења педијатара Србије 
са додељеним бодовима.
Последњег дана је организован наградни тест провере знања 
који је положило свих 36 учесника. Награде су биле: котизације 
за Конгрес или XIV семинар Педијатријске школе Србије.
Свакодневним упоређивањем нивоа знања, процењивано ано-
нимним тестовима на почетку и на крају радног дана, утврђено је 
процентуално повећање тачних одговора на излазним тестовима. 

Евалуација Семинара извршена је на основу анкете полазни-
ка. Анкетни упитник је попунило 465 (83%) полазника, те се на 
основу њихових запажања и бројних усмених контаката, може 
закључити да су били задовољни избором тема и начином 
њихове презентације (Прилог).
Резултати свакодневних анкета слушалаца и комплетне финалне 
евалуације Семинара објављени су на интернет страници Удру-
жења (www.imd.org.rs, рубрика Удружење педијатара). 
Комплетни извештаји о XIII семинару достављени су Здравстве-
ном савету и Министарству здравља (као покровитељу).
У Зборнику су штампана сва предавања предвиђена програмом. 
Због кашњења у предаји рукописа радова и непридржавања 
пропозиција од стране већег броја аутора није било времена 
да се изврше све лекторске и коректорске интервенције па су у 
Зборнику промакле извесне језичке и словне грешке. 
На основу свега изнетог може се извести закључак да је XIII семи-
нар Педијатријске школе Србије био врло успешан. Предавања 
су била на високом нивоу, а прикази на клиничким часовима су, 
углавном, илустровали или допуњавали излагања из преподнев-
ног програма. Примена интерактивне наставе, додуше у малом 
броју примера, наишла је на добар пријем, што указује да би 
убудуће овај облик рада могао бити заступљенији. 
Већина модератора је уложила велики труд да што боље орга ни зују 
своје тематске области, што се у целини исказало горе наведеним 
резултатом. Међутим, морају се истаћи и неки пропусти од стране 
појединих модератора и предавача као што су неблаговремена 
пријава тема, као и кашњење са достављањем текстова предавања. 
Осим тога, неки модератори нису уопште или су слабо контактира-
ли са предавачима па су то уместо њих морали да учине директори 
Школе. Неки модератори и предавачи су дали предност својим дру-
гим обавезама а на рачун испуњавања обавеза на Семинару.
Технички секретаријат Школе одлично је обавио послове у при-
преми и реализацији Семинара. Похвале такође заслужује и 
особље агенције „СМАРТ Травел“ које је врло успешно и у потпу-
ности испунило све обавезе предвиђене уговором.
На основу исказа анкетираних слушалаца, извештаја модератора и 
сопствених запажања, намеће се потреба да Управа Школе размотри 
и дефинише своје мишљење везано за следећа питања и предлоге: 

Да се пракса везана за замену 1/4-1/3 комодератора и преда-1. 
вача, која се и ове године показала у потпуности оправданом, 
настави и при планирању следећих семинара. 
Припреме за XIV семинар треба почети раније, већ у октобру 2. 
2010. године како би Семинар благовремено био пријављен 
Здравственом савету и да би се резервисао термин у одабра-
ном месту одржавања.
Да се материјално-финансијски односи Школе и предавача 3. 
регулишу на начин како је учињено на овом Семинару.

Организациони одбор Конгреса у који су ушли чланови ново-
изабраног Председништва. 
Закључено је да се настави са издавањем Педијатријског 
гласника и да се у првом наредном броју објаве: одлуке Скуп-
штине, Статут Удружења, закључци са ове седнице, извештај 

о 13. семинару Педијатријске школе и остале актуелности до 
момента публиковања Гласника. 
Председништво је подржало идеју о изради уџбеника наме-
њеног лекарима на специјализацији педијатрије.
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* * *

На основу члана 7 Правилника о раду Педијатријске школе Србије, директори Школе подносе Управи Школе и Председништву 
Удружења педијатара Србије следећи

И З В Е Ш Т А Ј

о XIII семинару Школе, одржаном од 30. маја до 3. јуна 2010. на Златибору



II Финансијски извештај

Чист приход, по одбитку свих трошкова, износи 772.278,00 динара.

Детаљан финансијски извештај о XIII семинару поднет је Пред-
седништву УПС и Управи ПШ на заједничкој седници одржаној 
18.10.2010. године.

Директори Школе захваљују свим модераторима, комодератори-
ма, предавачима и осталим сарадницима на подршци и помоћи у 
припреми и реализацији Семинара.

Директори Школе

Проф. др Радован Богдановић Проф. др Недељко Радловић
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XIV СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ
БИЋЕ ОДРЖАН НА ЗЛАТИБОРУ
ОД 6. ДО 11. ЈУНА 2011. ГОДИНЕ

Овај извештај усвојили су Председништво УПС и Управа ПШС на заједничкој седници одржаној 18. октобра 2010. године.

Прилог

XIII семинар Педијатријске школе Србије,
Златибор, 2010.

ФИНАЛНA ЕВАЛУАЦИЈA УСПЕШНОСТИ

У анкети је учествовало 463 лекара.
Просек година живота анкетираних је 49,4±7,7 н=4631. 
На питање о досадашњем формалном степену образовања 2. 
одговорило је 469 испитаника:
А. Лекар опште медицине 14 3,0%
Б. Специјалиста-педијатар 365 77,8%
В. На специјализацији 9 1,9%
Г. Субспецијалиста 42 9,0% 
Д. На субспецијализацији 2 0,4%
Ђ. Магистар 2 0,4%
Е. На магистеријуму 7 1,5%

Поједини испитаници су заокруживали по два одговора, тако да је 
њих 8. (1,7%) имало специјализацију и субспецијализацију, двоје 
је заокружило да су специјалисти и на субспецијализацији, троје 
да су специјалисти и магистри наука, четворо да су специјалисти 
и на магистеријуму, док је 11. (2,4%) навело нека друга два одго-
вора од понуђених.

На питање о запослењу одговорило је 464 анкетираних:3. 
A. дом здравља 323 69,6%
Б. окружна болница 89 19,2%
В. клиника или институт 17 3,7% 
Г. приватна ординација  17 3,7%
Д. други облик здравствене установе 18 3,9%
Просечна дужина радног стажа је 23,2 ± 7,8 годинa, н = 465.4. 

Анкетирани су оцењивали неке аспекте рада на семинару (највиша 
оцена је 5)

Питање Оцене (%)

n Просечна оцена 1 2 3 4 5

1. Корисност семинара 468 4.71 0.0 0.3 8.3 20.4 71.0

2. Садржај семинара 465 4.51 0.0 1.7 8.0 28.4 61.9

3. Општа оцена клиничког часа 463 4.73 0.0 0.6 3.7 17.5 78.2

4. Иновирање знања 460 4.52 0.0 1.3 11.7 32.0 55.0

5. Успешност предавања 464 4.59 0.0 0.4 8.4 31.3 59.9

6. Услови рада (простор и техника) 462 4.46 0.7 2.2 12.7 26.8 57.6

7. Радно време (дневни распоред, трајање) 457 3.98 2.2 9.0 17.7 31.1 40.0

8. Агенција-извршни организатор семинара 457 4.38 1.8 5.8 11.6 23.2 57.5

9. Општа оцена семинара 459 4.71 0.0 0.9 6.5 33.7 59.9



Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем одр-
жан је у Београду од 17. до 20. октобра 2010. год. у Центру Сава. 
Организатор, Удружење педијатара Србије, имао је по др шку 
Уније националних европских педијатријских друштава и удру-
жења (ЕПА/УНЕПСА), Међународног удружења педијатара (ИПА) 
и Српског лекарског друштва. Покровитељ Конгреса било је Ми-
нистарство здравља Републике Србије. 
Пред Организационим и Научним одбором овога Конгреса стајао 
је велики задатак, да у релативно кратком времену, непосредно 
по завршетку 13. семинара Педијатријске школе, организује овај 
велики и по садржају разуђени скуп. Држећи се принципа да 
„педијатрија није једна специјалност него целокупна медицина 
једног животног доба“, на овом, као и на претходном Конгресу, 
биле су заступљене и гране медицине које су у својим значајни 
сегментима посвећене деци. Рок за пријаву радова је био про-
дужен са 1. на 12. септембар 2010. године. 
Научни одбор, који је чинило 19 модератора - стучњака из раз-
личитих грана педијатријске медицине и здравствене заштите из 
свих универзитетских центара у Србији, одабрао је 287 радова 
од пријављених 289. Број одабраних радова по областима је био: 
неонатологија - 32, социјална педијатрија - 26, ендокринологија 
и нефрологија по - 21, хематологија и неурологија по - 20, адолес-
центна медицина и гастоентерологија - по 17; млади у педијатрији 
- 14, исхрана и пулмологија по - 13; дечја хирургија - 12; ургентна 
медицина - 11, кардиологија - 10; имунологија, метаболизам и 
генетика по - 7, а ОРЛ - 6, физикална медицина и рехабилитација 
- 4 и офталмологија - 1 рад. Модератори су имали задатак да по-
деле радове на уводна излагања, усмена и постер презентације. 
Селекцијом коју су модератори направили, не увек са јасним 
критеријумима, добили смо 35 уводних излагања, 122 усмена 
саопштења и 126 радова на постерима. Начињене су извесне не-
правилности у избору усмених излагања: радови нису бирани по 
квалитету понуђених сажетака, већ по именима аутора или по 
редоследу њиховог пријављивања. Неколико сажетака уопште 
није написано по пропозицијама ни у форми, а ни у садржају. 
Због временског теснаца и кашњења појединих модератора, 
Научни одбор је био лишен могућности да учини значајније 
интервенције у датим предлозима и да уједначи критеријуме за 
селекцију и разврставање радова. Три рада пријављена за об-
ласт социјалне педијатрије су, уз договор са модераторима, пре-
бачена у друге тематске области.
Штампање Програма је је одлагано до седам дана пре поче-
тка Конгреса, јер се чекало на модераторе пулмологије и 
кардиологије да предају избор радова и њихов распоред, као и 
избор чланова радног председништва за своје сесије.
Конгрес је отпочео пленарном седницом, предавањима по пози-
ву. Чланови радног председништва: проф. др Геориос Констан-
тинидис, проф. др Недељко Радловић, проф. др Милена Ђурић и 
проф. др Ида Јовановић су изванредно представили наше уваже-
не предаваче по позиву, приказом њихових бриљантних радних 
биографија. Доделом захвалница предавачима из иностранства: 
проф. др Татјани Станковић-Taylor (Велике Британије), проф. др 
Владани Милосављевић (САД) и Eduardu Lopez-Huertas (Шпанија) 
и проф. Ђорђу Тамбурлинију (Италија), организатор је симболички 
одао захвалност и признање за изванредна излагања и допринос 

научном и стручном успеху Конгреса. Свечани део церемоније 
отварања започео је поздравном речју председника Удружења. 
Поред осврта на период измећу два Конгреса, председник је под-
сетио да је Удружење педијатара Србије, са 1195 регистрованих 
чланова, наставило, као сукцесор УП СЦГ, запажену активност у 
Европском удружењу педијатара (ЕРА/UNEPSA) чији је члан од 
2003. године. За нормативно организовање Удружења и његово 
укључивање у европску и светску заједницу педијатријских 
удружења одато је признање проф др Милошу Банићевићу на 
огромном доприносу који је дао као доскорашњи председник.
Учесницима су пожелели срећан почетак и успешан рад са лепом 
и корисном разменом искустава и дружењем, у име покровитеља 
Министарства здравља, др Ивана Мишић, помоћница министра 
здравља, а у име EPA/UNEPSA и IPA проф. др Ђорђо Тамбурлини. 
Проф др Радоје Чоловић, председник СЛД, је подсетио на све 
значанију улогу педијатара у Србији, у ери смањења наталитета. У 
име УНИЦЕФ-а, др Јелена Зајегановић, представник канцеларије 
у Београду, поменула је значајну улогу и дугогодишњу сарадњу 
УНИЦЕФ-а са здравственим радницима, Министарсвом и 
заједницом у здравственој заштити мајки, деце и омладине, како 
у осмишљавању програма и пројеката, тако и у едукацији, опре-
ми и обезбеђивању других ресурса у реализацији циљева који 
воде здравијој популацији најосетљивијих групација. Скуп су по-
здравили и председник Удружења педијатара Републике Српске, 
проф. др Јелица Предојевић и директор Хрватске прољетне 
педијатријске школе, проф. др Вјекослав Кржељ. На крају, у умет-
ничком делу свечаног отварања Конгреса, наступили су ученици 
Основне школе „Краљ Петар I“ из Београда.
На Конгрес се пријавило 538, а регистровало се 529 учесника. По-
ред педијатара из Србије (462), учесници су били и из суседних 
земаља: Црне Горе-27, Републике Српске-29, Федерације БиХ-1, 
Македоније-5, Хрватске-1, Данске-1. Међу бројним учесницима 
из Београда (193), вредно је истаћи масовно учешће лекара из на-
ших највећих установа: Института за здравствену заштиту мајке 
и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (66) и Универзитетске дечје 
клинике (26). Из Војводине је учествовало 76 лекара, а од тога из 
Института за здравствену заштиту деце Војводине 23 лекара. Од 
10 учесника са Косова и Метохије 7 је са Универзитета у Косовској 
Митривици. Учешће лекара из Дечје интерне клинике у Нишу (6) 
и Дечје клинике у Крагујевцу (3) је било испод очекиваног. 
Програмом који је обухватао 34-часовни рад у паралелним 
сесијама у две сале, презентовано је 262 рада, и то: 4 предавања 
по позиву на пленарној сесији, 35 уводних излагања, 117 усмених 
саопштења и 106 радова на постерима. Како због броја радова, 
тако и због избора оних који су презентовани у усменој форми и 
њиховог редоследа у излагању, квалитет сесија није био сасвим 
уједначен.
Посебна комисија је изабрала два најбоља постера од предложених 
од стране председавајућих из сваке области. Учесници су, такође, 
имали прилике да током трајања Конгреса својим индивидуалним 
гласањем изаберу најбољи постер. Тако су три најбоља постера 
(два по мишљењу модератора и један који су изабрали учесници 
Конгреса) награђени котизацијом за 14. семинар Педијатријске 
школе, 2011. године. Од комисије су награђени радови: „Значај 
неуросонографије у дијагнози и прогнози хипоксично-исхемичног 
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оштећења мозга“ (Ј. Ђинђић и сар.); „Одређивање серумских 
концентрација и нефротоксичности амикациона при различитим 
режимима дозирања у бактеријским инфекцијама новорођенчета“ 
( З. Ракоњац и сар.). Од стране учесника награђен је рад: „Мултипла 
стеноза колона након конзервативно леченог некрозантног енте-
роколитиса (НЕК) – приказ случаја“ (D. Sabbagh и сар.). 
Похваљени су следећи радови на постерима: „Организација и 
рад ванболничке здравствене заштите деце и омладине у Репу-
блици Србији у периоду 1997-2008“, (Н. Кубуровић, Д. Лозановић-
Миладиновић); „Значај једног оправдања – приказ случаја“ (Љ. 
Луковић и сар.); „Визуелно приказивање гојазности“ ( Б. Цокић); 
„Фамилијарна аденоматозна полипоза колона – приказ случаја“ 
(М. Вукадин и сар.); „Уринарна инфекција новорођенчета: про-
мена резистенције на антимикробне лекове“ (Т. Крстајић и сар.); 
„Тромбоза реналних вена – приказ групе болесника“ (Н. Стајић 
и сар.); „Физикална терапија код пацијената са опекотинама – 
петогодишње искуство“ (Н. Влаховић и сар.); „Акутна упала уха 
у деце: пратити или лечити“ (Т. Стевановић и сар.); „Ариасов ик-
терус“ (С. Скадрак и сар.); „Хепатопулмонални синдром – приказ 
случаја“ (М. Родић и сар.). 
Учесници су имали прилику да у понедељак (18.10.2010. године) 
у вечерњем термину у Центру Сава, погледају премијеру филма 
редитеља Данила Шербеџије. Свечана вечера на којој је било 320 
учесника и предавача, одржана је у ех-хотелу Југославија. 
Учесници Конгреса су имали могућност да оцене рад Конгреса 
попуњавајући упитник за евалуацију успешности који је имао 
тростепену скалу процене: броја, дужине и квалитета сесија, из-
бор модератора, организацију стручног дела, техничких и услова 
рада, организацију друштвеног живота и услуге смештаја, као и 
рад извршног организатора – агенције Смарт. 
На основу анализе попуњених упитника, добијена је следећа слика 
о Конгресу: број и дужина сесија – одговарајућа, квалитет сесија – 
одличан, избор модератора – добар, организације стручног дела, 
технике, друштвеног живота, као и смештаја и услуга Смарта – од-
личан. Општа оцена корисности Конгреса је одлична. 

Од представника електронских и штампаних медија, на Кон-
гресу се акредитовало седам редакција. Тако је, иако скромно 
и без помпе, јавност обавештена о Конгресу. Интервју за науч-
ни програм РТС II дали су проф. др Радован Богдановић, проф. 
др Недељко Радловић и прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић, 
као генерални секретар Конгреса. На телевизији Авала у програ-
му су уживо учествовали проф. др Радован Богдановић и проф. 
др Недељко Радловић, а на завршетку, после затварања Кон-
греса интервју Танјугу је дао председник Удружења и Научног и 
Организационог одбора. Председник Удружења је учествовао 
у једночасовној емисији II програма Радио Београда која је, по-
водом Конгреса, била посвећена здравственој заштити деце и 
омладине (25.10.2010.). 
На крају, парафразирајући речи које је др Ивана Мишић упо-
требила на свечаном отварању, да је улагање у здравље и развој 
деце од кључног значаја за будуће здравље нације, мишљења 
смо да су дечји лекари, заступници деце у питањима здравља, 
на овом Конгресу дали подстицај креаторима здравствене по-
литике али и целокупној јавности за предузимање мера којима 
треба да се побољша политика истраживања у овој области, да 
се оснажи стручни капацитет педијатара и других лекара који 
брину о здрављу деце и да се здравствена заштита у свим својим 
елементима прилагоди потребама деце. Верујемо да ће резул-
тати које смо на Конгресу изнели и ставови које смо усвојили 
представљати нов и снажан допринос обезбеђивању најбоље 
могуће здравствене заштите најмлађима и научном и стручном 
напретку педијатрије у Србији.
Имајући у виду општи утисак просечног учесника Конгреса, ор-
ганизатора, научног одбора и модератора који су се изјаснили, 
можемо бити задовољни и закључити констатацијом да је Кон-
грес био успешан.

Прим. др Драгана Лозановић,         Проф. др Радован Богдановић,
генерални секретар Конгреса             председник Организационог

и Научног одбора Конгреса
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Овај извештај усвојило је Председништво Удружења педијатара Србије на седници одржаној 24. новембра 2010. године

Најава значајних скупова у 2011.

The 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health
Париз, 17-19. фебруар 2011.

Детаљније на интернет-адреси:
http://www.cipediatrics.org/

5. конгрес EPA/UNEPSA
5th EUROPAEDIATRICS
Беч, 23-26. јун 2011.

Детаљније на интернет-адреси:
http://www.europaediatrics2011.org/


