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АКТ О ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  

 

 Актом о образовању Републичке стручне комисије за здравствену зашиту жена, 

деце и омладине уређују се задаци, састав и начин рада. 

I 

Републичка  стручна комисија за здравствену зашиту жена, деце и омладине 

( у даљем тексту: Комисија) образује се на основу члана 158. Закона о здравственој 

заштити, Сл. Гласник 107/05 од 2. децембра 2005. године. 

Комисија има задатак да: 

 -обједињује активности на спровођењу националне политике на унапређењу здравља 

жена у вези са материнством, деце и омладине у Србији и усклађује са савременим 

ставовима у здравственој заштити,  у медицини и другим наукама. 

-координише активности на изради, имплементацији, мониторингу и евалуацији свих 

националних стратегија, програма и акционих планова, као и водича добре клиничке 

праксе у овој области здравствене заштите (нпр.Стратегија подстицања рађања, 

Национални план акције за децу, Стратегија развоја здравља младих, Национална 

стратегија за младе, Миленијумски циљеви развоја у Србији, Програм здравствене 

заштите жена у вези са материнством, деце и омладине и другим ); 

- координира рад других стручних комисија које су до сада формиране за уже 

области у здравственој заштити ових популационих група, у сарадњи са одговарајућим 

секторима Министарства, представницима других министарстава, владиним и 

невладиним организацијама и међународним организацијама, ради спровођења циљева 

стратегија, програма и пројеката; 

- учествује у прилагођавању законских одредби стандардима Европске уније и 

међународним документима у овој области (нпр. Миленијумски циљеви УН, 

Декларација СЗО о здрављу становништва света, Европска стратегија СЗО “Регионално 

здравље – 21 циљ за 21. век“, Европска стратегија за здравље и развој деце и младих 

СЗО) ; 

- ради на планирању развоја, јачања и унапређења квалитета рада и услуга 

служби за здравствену заштиту мајке и детета; 
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учествује у планирању садржаја, организацији и евалуацији програма 

континуиране медицинске едукације здравствених радника и сарадника. 

 

II 

 

У Комисију се за чланове именују представници референтних здравствених 

установа из области гинекологије, педијатрије и јавног здравља, представници 

струковних удружења и секција, високошколских установа и истакнитих стручњака 

у области педијатаре, гинекологије  и јавног здравља.  

 

У Комисију се именују: 

1. за председника, проф. др Радован Богдановић, педијатар, представник 

Удружења педијатара Србије- директор Педијатријске школе Србије, члан 

Председништва и Извршног одбора СЛД. 

2. за потпредседника, проф. др Недељко Радловић, педијатар, Универзитетска 

дечја клиника, председник педијатријске секције СЛД, директор Педијатријске 

школе Србије 

3. за потпредседника, проф.др Душан Станојевић, гинеколог, Институт за 

гинекологију и акушерство „ Народни фронт“ 

4. за секретара, прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, 

национални координатор за здравствену заштиту мајке и детата у пројекту СЗО 

и Пакта за стабилност, секретар Републичке комисије за перинаталну 

здравствену заштиту , Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 

„Др Вукан Чупић“ 

 

5. За чланове:  

1. Проф. др Борисав Јанковић, шеф Катедре за педијатрију и Катедре за 

неонатологију Медицинског факултета у Београду, члан РСК за перинаталну 

здравствену заштиту; 

2. Проф. др Снежана Симић, Институт за социјалну медицину Медицинског 

факултета у Београду, директор Школе јавног здравља, председник Удружења за 

јавно здравље, национални координатор за јавно здравље у пројекту СЗО и Пакта 

за стабилност Југоисточне Европе; 
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3. Прим. др  сц. мед. Драгутин Тричковић, директор Института за здравствену 

заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“; 

4. Прим. др Ђурђа Кисин, спец, социјалне мед. начелник Центра за промоцију 

здравља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 

5. Др сц. мед. Катарина Седлецки, гинеколог, Иниститута за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“; 

6.  Прим. мр сц. мед. Љиљана Сокал-Јовановић, Градски завод за јавно здравље, 

Београд; 

7.  Проф. др Дарко Плећаш, гинеколог, Институт за гинекологију и акушерство 

КЦ Србије; 

8.  Доц. др Смиљка Поповић, неуропсихијатар, Институт за ментално здравље 

Београд 

9.  Мр. сц. мед. Ивица Младеновић, психијатар, Институт за ментално здравље 

Београд; 

10. Доц. др Петар Ивановски, педијатар хематолог, Универзитетска дечија 

клиника; 

11. Проф. др Саша Живић, педијатар, Клиника за дечје болести Ниш 

12. Мр. сц. мед. Владимир Антић, гинеколог, ГАК, КЦ Ниш; 

13. Проф. др Ђорђе Константинидис, педијатар, директор Института за децу и 

омладину, Нови Сад; 

14. Доц. др Александра Капамаџија, гинеколог, Гинеколошко-акушерска клиника 

Нови Сад; 

15. Проф. др  Биљана Вулетић, педијатар, Клиника за дечје болести КЦ 

Крагујевац; 

16. Проф. др Александар Живановић, гинеколог, ГАК, КЦ Крагујевац; 

17. Мр. сц. мед. Јасмина Ђинђић,педијатар, Развојно саветовалиште Дом здравља 

Крагујевац; 

18.  Др Вера Најдановић,  гинеколог, Дом здравља Зајечар 

19. Др Лозана Марковић, педијатар  Дом здраља Ниш  

20. Др Смиљка Петровић, гинеколог,  Дом здравља Ниш  

21. Др Алексаандра Савин, гинеколог, Дом здравља Нови Сад; 

22.  Прим. др Славица Малешевић, педијатар, Дом здравља Нови Сад 
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23. Прим. др Славољуб Панић, педијатар Дом здравља „Др Симо Милошевић“ 

Чукарица, Београд 

24. Прим. др Иванка Ђерковић, педијатар Дом здравља „Стари град“ Београд 

25. Др Ивана Милошевић Тасић, гинеколог, Дом здравља „Гроцка“ Београд 

26. Доц. др Драгица Одаловић, педијатар, Медицински факултет, Косовска 

Митровица 

27. Др Дубравка Шарановић Рацић,  Сектор за јавно здравље и програмску 

здравствену заштиту, Министарство здравља; 

28. Др Драгана Драгићевић, Сектор за организацију здравствене службе у 

здравствену инспекцију, Министарство здравља. 

III 

У раду Комисије, на предлог Председника, за одређена питања могу се ангажовати 

стручњаци и други стручњаци из различитих области, односно могу се образовати 

подкомисије и експертске групе. 

IV 

Републичка стручна комисија доноси пословник о свом раду. Рад Комисије и  

активности се планирају на годишњем нивоу. Средства за рад се обезбеђују у буету 

Републике. 

 Републичка комисија ради при Институту за здравствену заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“. 

Мандат чланова комисије траје пет година, у складу са Законом.  

 

МИНИСТАР ЗДРАВЉА 

 

Проф. др Томица Милосављевић 

  

 


