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Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” је основан 1924. 

године као Централни институт за хигијену. Представља стручну институцију јавног 

здравља Републике Србије. Институт пружа савете, подршку и смернице за српску 

владу и сва одељења за јавно здравље и врши независна истраживања о питањима 

везаним за јавно здравље у Србији. Делатност Института је дефинисана Законом о 

здравственој заштити који под јавним здрављем сматра остваривање јавног инте-

реса стварањем услова за очување јавног здравља кроз организоване свеобухватне 

друштвене активности у циљу очувања физичког и менталног здравља и заштите 

животне средине, као и спречавања фактора ризика за болести и повреде, што се 

постиже применом здравствених технологија и мерама чији је циљ промовисање 

здравља, превенција болести и побољшање квалитета живота. Главне области 

деловања Института су: анализа, планирање и организација здравствене заштите, 

биостатистичке информације, промоција здравља, контрола и превенција болести, 

хигијена и хумана екологија и микробиологија, животна средина и здравље, као и 

друга питања у вези са проценом ризика и побољшањем јавног здравља у 

Републици Србији. Развој Института карактерише интензивна професионална 

активност, научна истраживања и образовне активности.

Istituto Superiore di Sanità је водеће стручно-научно тело италијанске Националне 

здравствене службе (SSN) које врши истраживања, испитивања, контролу, саве-

товање, документацију и обуку о јавном здрављу.

Званично отварање ISS је одржано 21. априла 1934. од стране америчког финан-

сијера – Рокфелер фондације. Од тада је Институт био домаћин три добитника 

Нобелове награде (Даниел Бовет, Ернст Борис Чејн, Рита Леви Монталцини).

Институт је тренутно под надзором Министарства здравља.

Организациона шема укључује председника, генералног директора, Управни одбор 

саветника, 7 главних одељења, 8 националних центара и 2 стручне и научне 

јединице (организација је тренутно под ревизијом). То укључује приближно 2400 

запослених.

Пента је Здружена лабораторија имплементирана од стране Бен Гурион 

Универзитета из Нежева и италијанског Националног института за здравље у циљу 

подстицања почетка билатералне сарадње у науци и технологији између Италије и 

Израела. Основана је владиним споразум потписаним у новембру 2012. од стране 

италијанског Министарства спољних послова и MATIMOP (Извршне Канцеларије 

главног научника израелског Министарства економије) да промовише истра-

живања и обуку у специфичним секторима за ванредне ситуације који се односе на 

јавно здравље, као што су отпорност заједнице, коришћење друштвених медија у 

вези са CBRN ризиком (са посебним фокусом на угрожене групе), сајбер безбедност 

и био-тероризам. Пента има за циљ промовисање узајамног разумевања, дијалога и 

сарадње, како би се побољшала безбедност јавног здравља у Источној Европи и 

медитеранском подручју.

Know-how Exchange Programme (KEP) је инструмент подршке пројектима и 

програмима усмереним на трансфер знања и најбољих пракси из ЕУ на земље које 

нису чланице ЕУ али су чланице CEI (Централно европске иницијативе).

Реализује се кроз јавне позиве. Кључни донатори су Италија, преко Фонда CEI у 

EBRD, Аустрија, средствима из Аустријске развојне сарадње и Пољска, која је 

пројекте суфинансирала заједно са Италијом.



САРАДЊА ИТАЛИЈЕ И СРБИЈЕ: ПЕРСПЕКТИВЕ И РАЗВОЈ

ЗАВРШНА РЕЧ

УВОД

Енглеско/српско симултано превођење је обезбеђено.

12:10

Поздравно обраћање

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Доц. др sc. med. Драган Илић

Поздравно обраћање

Амбасада Италије у Републици Србији

Ђузепе Манцо, амбасадор Италије у Републици Србији 

Поздравно обраћање

Министарство здравља

Министарство здравља

ПРОГРАМ

Модератор: Биљана Шуша

10:00-10:30   Регистрација учесника

10:30

10:40

10:50

Одговор Светске Здравствене Организације у ванредним ситуацијама

Светска Здравствена Организација Србија

Др Миљана Грбић

Универзитет у Крагујевцу

Проф. др Небојша Арсенијевић

Управљање ванредним ситуацијама и отпорност заједнице: циљ за Србију

Италијански национални Институт за здравље (ISS)

Др Лука Роси

11:00

11:10

11:20

11:30              Кафе пауза  

11:50

12:00

Место и улога Сектора за ванредне ситуације у систему заштите и спасавања

и сарадња са другим субјектима у ванредним ситуацијама

Министарство унутрашњих послова

Управа за цивилну заштиту

Братислав Ранчић

Управљање ванредним ситуацијама из угла сектора за заштиту

животне средине

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Биљана Филиповић

МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРИСТУП У УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:20

13:30

Територијална анализа

Анализа субјеката

SWOT анализа

Студијске посете

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Миљан Ранчић

Анализа потреба за обуком

Резултати обуке

Италијански национални Институт за здравље (ISS)

Др Алфонсо Мацакара

Методологија обуке

Италијански национални Институт за здравље (ISS)

Др Фабрицио Анибали

Научна и технолошка сарадња између Италије и Србије

Амбасада Италије у Републици Србији

Др Паоло Батинели

CEI KEP 2.0 – „Израда програма обуке о управљању превенцијом, 

спремношћу и брзим реаговањем у ванредним ситуацијама”

Италијански национални Институт за здравље (ISS)

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Др Лука Роси

Дискусија и закључци

Италијански национални Институт за здравље (ISS)

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Др Лука Роси

Миљан Ранчић

Кoктел 

Ванредне ситуације и јавно здравље – улога Црвеног крста Србије

Црвени крст Србије

Др Милутин Врачевић


