
1 

 

Др Драгана Атанасијевић 

 

 

 

           БИОГРАФИЈА 

 

Драгана Атанасијевић рођема је 21.03.1964.  године.  

Занимање: доктор медицине, специјалиста социјалне медицине, консултант у области 

процене здравствених технологија 

 

 
Чланство у стручним организацијама: 

- Лекарска Комора Србије – члан 
- Удружење за јавно здравље Србије – члан Председништва 
- European Public Health Association, EUPHA – члан 
- Комисија за израду Анализе стања о имплементацији ПЗТ у Србији и Акционог плана 
- Комисија за развој Националне политике лекова 

- Радна група за развој индикатора квалитета у здравству 

- Health Technology Assessment international - HTAi члан 

- ISPOR/HTA Council - члан 

- ISPOR Chapter Serbia - један од оснивача од 2007. године, потпредседник 

(2009-14), председник (2014 до затварања 2019) 

- Комисија за фармакоекономију у Републичком фонду за здравствено осигурање, 

члан од 2013, председник 2015-2017 
- Комисија за процену здравствених технологија при Министарству здравља, члан 

(2010-2013) 

 

Кључне квалификације и информације: 

 

Квалификације стечене основним студијама медицине и специјализацијом у области 

социјалне медицине, унапређене даљим усавршавањем (мастер у области менаџмента 

здравственим услугама) и великим бројем тренинга у области менаџмента, квалитета 

здравствене заштите, процене здравствених технологија, здравствене економије, 

фармакоекономије и тд. 

Личним залагањем допринела да се кроз новоусвојени Закон о здравственој заштити 

(2019) спровођење Процене Здравствених Технолгија институционализује у Институту за 

јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

 

Ангажмани на организацији, координирању и спровођењу активности у области: 

 

Фармакоекономије, здравствене економије и процене здравствених технологија – 

одређивање цена лекова и услова за рефундирање (организовала и водила 

компоненту на првом пројекту Светске банке (РЗС 1, 2006/10), радила као 

међународни консултант за процену здравствених технологија (Албанија 

2009/10), оснивач и председник Удружења које се бави фармакоекономијом и 

истраживањем исхода (2007 и даље), члан и председник Комисије за оцену 

фармакоекономских анализа РФЗО у процесу апликације за Листу лекова) (2013 -

2017.) 

Повезивања јавних, националних или регионалних агенција за ПЗТ, 
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истраживачких институција и министарстава здравља да би се омогућила размена 

информација и подршка креаторима здравствених политика у земљама чланицама 

(EUnetHTA/European Commission, 2006/8) 

Праћења и унапређења квалитета здравствене заштите – координатор 

компоненте квалитет на ДИЛС пројекту Светске банке (2009-13) 

Реструктурирања здравственог система, лидерства, општег и менаџмента 

здравственим услугама (консултант пројекти РЗС 1 и РЗС ДФ 2005/10) 

Анализе, планирања и организације здравствене заштите (самостални стручни 
сарадник, Институт за јавно здравље Србије 1998/2005 и 2017 и даље) 

 

 

Образовање: 

 

Институција Стечени степен(и) образовања или диплома(е): 

Медицински факултет, 

Универзитет у Београду 

1982-91 

 

Доктор медицине 

Медицински факултет, 

Универзитет у Београду 

1998-2001 

 

Специјалиста социјалне медицине 

Istituto Superiore di Sanita, 
University of Rome, Italy 
2003/4 

 

Master of Health Services Management 

      Додатна релевантна едукација/курсеви: 

 
 

Maј-Јул 

 

 

15 дана 

 

 

Дец, 2005 

 

 

 

 

 

 

 
25–29, Јун 

 

 

 
10-16, 

Април 

 
 

2002 

 

 

2004 

 

 

Јан, 2006 

 

 

2006-08 

 

 

 
2012 

 

 

 

2016 

 
 

 Japanese International 

Cooperation Agency, Tokyo, 

Japan 

 

 Semmelweis University/WB, 

Budapest, Hungary 

 
 

 University of Birmingham, 

United Kingdom 

 
 

 CEESTAHC/WB project 

 

 

 ELTE University, Budapest, 

Hungary 

 
 

 Медицинско друштво за 

рационалну терапију 

Републике Србије 

(МЕДРАТ®) 

 
 

 Seminar on Health Systems 
Management 

 
 

 Flagship - Health Sector Reform and 

Sustainable Financing Course 

 
 

 Health Technology Assessment: 

Methodological Basis 2/6 Master 

modules 

 

 PBL program on Evidence Based 

Medicine (EBM) and HTA for health 

policy making and health investment 

decision making 

 

 Implementation of Health Technology 

Assessment in middle income Central 

Eastern European countries 

 

 Једнонедељни тренинг 

за израду фармакоекономске 

апликације за увођење новог лека 

на Листу лекова Републичког 

фонда за здравствено осигурање 
(РФЗО) 
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Други тренинзи и едукације у иностранству или од стране међународних предавача: 

■ Два студијска боравка у области едукације за спровођење процене здрасвтвених 

технологија и израде водича добре клиничке праксе, Институт „NICE“, Велика 

Британија. 2010. и 2012. године 

■ Учешће на конгресима и симпозијумима на тему квалитета и процене 

здравствених технологија у организацији CEESTAHC, EUnetHTA, HTAi i 
ISPOR у периоду 2005-2018 

■ Напредна обука „Савремено управљање пројектима“ 2009 

■ Тренинг за тренере о систему дијагностички сродних група и његовој имплементацији, 2011 

      Друге вештине: 

Вештине коришћења различитих компјутерских програма Microsoft Word, PowerPoint, 

Excel, Office, коришћење статистичког пакета SPSS, организација и спровођење 

истраживања, организација семинара, конгреса и других видова тренинг програма и КМЕ 
 

 

 

Претходни послови: (почевши од садашње позиције, обрнутим хронолошким редоследом) 

 
Датум Локација Компанија Позиција Опис 

од – до 

 

 
2017 и 
даље 

 

 

 
Србија 

 
 

Институт за 

јавно 

здравље 

Србије 

 

 

 
Старији саветник 

Организација, анализа и планирање 

здравствене службе 

Праћење и унапређење квалитета здравствене 

заштите 
Подршка имплементацији клиничких путева 

 

1.06- 
31.08.2017 
. 

 

 
Србија 

Други 
пројекат 
развоја 
здравства 
Србије 
(СБ/МЗ) 

 
 

Консултант за 
клиничке путеве 

Подршка изради клиничких путева у 3 

установе Институт за кардиоваскуларне 

болести Дедиње ГАК Народни фронт 
КБЦ Бежанијска коса 

    - Израда и оцена поднетих 

фармакоекономских анализа 

    - Учешће у поступцима јавних 

набавки лекова 

 

 
2013 – 

2017. 

 

 
Србија 

 

Републичк 

и фонд за 

здравствен 

о 

осигурање 

 

Помоћник 

директора у Сектору 

за лекове и 

фармакоекономију/ 

 

Председник 

Комисије за 

фармакоекономију 

- Израда предлога критеријума за оцену 

фармакоекономских анализа, 

критеријума за одређивање 

партиципације за лекове са А1 Листе, 

- Координација израде збирке 

фармакотерапијских протокола за 

најчешће обољења и стања у ПЗЗ 

- Анализа остварења на секундарном и 

терцијарном нивоу здравствене заштите 

- Евалуација различитих здравствених 

технологија које се користе о 

трошку средстава РФЗО 

    Координација активности пружања подршке 

на националном нивоу: 
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06/2009 – 

12/2014 

 

 

 

 

 

 
Србија 

 

 

 
Пројекат 

Министарства 

здравља 

финансиран 

средствима 

кредита 

Светске 

банке 

– ДИЛС 

 

 

 

 

 
Координатор 

компоненте 

КВАЛИТЕТ 

- РСК за израду и имплементацију 

водича добре клиничке праксе 

(сачињено и штампано 17 водича, 

обезбеђене презентације водича за 

све здравствене установе из Плана 

мреже здравствених установа, 14 

нових водича у изради) 

- РСК за унапређење квалитета 

(сачињен Акциони план уз 

Стратегију унапређења квалитета, 

подршка изради Правилника о 

показатељима квалитета и 

безбедности, у току 

подршка унапређењу процедура 

надзора над стручним радом) 

    - Комисији за процену здравствених 

технологија (аутор процедура за рад 

Комисије и апликационе форме за 
процену здравствених технологија). 

    - Координација активности 

спровођења Истраживања 

здравственог стања становништва 

2013. године 

Координација активности пружања подршке 

на локалном нивоу у смислу прихватања 

одговорности за квалитет у процесу 

децентрализације: 

- Подршка поступку акредитације за 

82 дома здравља 

Подршка имплементацији инвестиционих 

грантова усмерених на подизање квалитета 

рада у 43 дома здравља (едукације за 

прављење предлога 
пројекта, мониторинг и евалуација 
реализованих пројеката). 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2010 – 

03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Србија 

 

 

 

 

 

 

 
Пројекат 

Министарства 

здравља 

финансиран 

средствима 

кредита 

Светске банке 

– Развој 

здравства 

Србије – 

додатно 

финансирање 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координатор за 

компоненту – 

квалитет 

здравстве 

заштите и 

 
Консултант за 

процену 

здравствених 

технологија 

Координација и консултантске активности на 

следећим задацима: 

- Јавна промоција активности на 

унапређењу квалитета (двe 

Националнe конференцијe о квалитету и 

безбедности пацијената, 

- Развој интегрисаног плана за унапређење 

квалитета и спровођење 14 радионица за 

тимове који се баве квалитетом (око 500 

полазника из свих здравствених установа 

и свих нивоа здравствене заштите). 

- Спровођење Треће националне студије 

преваленције болничких инфекција (у 60 

болница са преко 13.300 учесника) 

- Координација активности акредитације 13 

здравствених установа на секундарном и 

терцијарном нивоу. 

- Усклађивање номенклатуре медицинске 

опреме са европским документом 

свеобухватном номенклатуром 

медицинске опреме (Global Medical 

Device Nomenclature - GMDN) - 347 

здравствених установа. 

- Организовано је 75 тренинга са око 25 

учесника по тренингу на нивоу округа. 

 

 

 

 
04/2009- 
12/2010 

 

 

 

 

Албанија 

 
Пројекат 

Модернизаци 

ја Здравства 

Conseil Sante 

/Светска 

банка и 

Министарств 

о здравља 

Албаније 

 

 

 

Консултант 

за процену 

здравствених 

технологија 

Анализа актуелне ситуације у вези са 

различитим здравственим технологијама 

Евалуација и анализа постојећих 

капацитета у области ПЗТ, тренинг и 

изградња капацитета креатора здравствене 

политике и клиничара за 

институционализацију и коришћење ПЗТ и 

медицине засноване на доказима за 

планирање и процес доношења одлука. 

Развој курикулума и спровођење тренинга 

широм земље 

Студија изводљивости 

институционализације ПЗТ и медицине 

засноване на доказима 
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2005 - 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Србија 

 

 

 

 

 
 

Пројекат 

Министарств 

а здравља 

финансиран 

средствима 

кредита 

Светске 

банке 
– Развој 
здравств 

а Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консултант за 

процену 

здравствених 

технологија 

Координација свих активности и постављање 

оквира за институционализацију процене 

здравствених технологија. 
Институционализација: 

- Подизање свести о улози и месту ПЗТ 
- Процена капацитета за ПЗТ 

- Студија изводљивости за 

институционализацију 

ПЗТ 

- Повезивање пакета 

основних здравствених 

услуга са ПЗТ 

Тренинг и унапређење капацитета за креаторе 

здравствене политике и доносиоце одлука: 

• Радионица за одређивање приоритета 

• Увођење у поступак 

критеријума за одређивање 

приоритета 

• Одабир тема за процесс учења 

заснованог на решавању проблема 

Унапређење капацитета Комисије за израду, 

примену и унапређење водича добре 

клиничке праксе 
Тренинг и унапређење капацитета за 
спровођење ПЗТ 

 

 

 

 
10/2006- 

11/2008 

 

 

 

Europea 

n Union 

/ Serbia 

 

 

 

EUnetHTA 

Project/ 

RADNI 

PAKET 8 

 

 

 

 
Консултанта, 
представник Србије 

Пружање подршке земљама са ограниченим 

капацитетима и искуством у ПЗТ или без 

институционализације ПЗТ: 

• Дефинисање минимума у области 
описа активности, структуре, процеса и 
препознатљивости ПЗТ институције 
• Главне карактеристике и 

модели постојећих ПЗТ институција 

• Развијање механизама подршке 

институционализације укључујући и 

едукацију 
• Припрема приручника за 
институционализацију ПЗТ 

Остали послови од значаја: 

 

Назив уговора: Развој здравства Србије 

Година: 01/2006 – 06/2007 

Локација: Србија 

Послодавац: Министарство здравља Републике Србије 

Главне 

карактерист 
ик е посла: 

■ Спровођење првог прегледа финансијског пословања и 

извршења у 15 здравствених установа у Србији уговрених код 

РЗЗО 

Позиција: ■ Координатор 

Активности: ■ Надзор над спровођењем активности 

Назив 
уговора: 

Развој здравства Србије 

Година: 01/2005 – 06/2006 

Локација: Србија 

Послодавац: Министарство здравља Републике Србије 
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Главне 
карактерист 
и ке посла: 

■ Изградња капацитета за безбедно и ефикасно руковођење 

медицинским отпадом у 4 пилот болнице 

Позиција: ■ Консултант 

Активности: ■ Процена потреба 

■ Ситуациона анализа 

■ Формирање менаџмент тимова у 4 пилот болнице 

 

 

Назив уговора: Развој здравства Србије 

Година: 01/2005 – 06/2006 

Локација: Србија 

Послодавац: Министарство здравља Републике Србије 

Главне 
карактеристи 
ке посла: 

■ Унапређење капацитета у области здравственог 

менаџмента у 4 пилот болнице 

Позиција: ■ Консултант 

Активности: ■ Унапређење општег нивоа знања о модерном руковођењу 

болницом 

■ Дефинисање стандарда за секундарни ниво пружања здравствених 

услуга 

■ Примена, мониторинг и евалуација стандрада у пилот болницама 

■ Подршка дефинисању, планирању и поступној имплементацији 

кључних мера које доприносе повећању остварења, контроли 

трошкова и унапређењу квалитета пружених услуга на секундарном 

нивоу. 

 

 

Назив уговора: Подршка реформи болничког здравственог система Србије 

Година: 6/2004-07/2005 

Локација: Србија 

Послодавац: Министарство здравља Републике Србије 

Главне 

карактеристи 

ке посла: 

Израда документа Објашњење за увођење ревидираних болничких 

стандарда и водича у пројекту реструктуирања болничких капацитета 

у општим болницама здравствених центара у Краљеву, Ваљеву, 
Зрењанину и Врању 

Позиција: ■ Коаутор 

Назив уговора: Подршка јавном здрављу у Србији 

Година: 10/2004-05/2005 

Локација: Србија 

Послодавац: Eurohealth Group Denmark 

Главне 
карактеристи 
ке посла: 

■ Унапређење знања и вештина јавноздравствених 

радника у контексту организационих и менаџерских 

прилагодјавања потребама и задацима. 

Позиција: ■ Тренер 

Активности: ■ Тренинг око 300 јавноздравствених радника из 25 округа Србије 

■ Предавања на тему “Ново јавно здравље – 

мултидисциплинарни приступ” 

■ Фацилитатор групног рада 
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Назив уговора: Подршка реструктурирању болнице Зрењанин 

Година: 12/2004 

Локација: Србија 

Послодавац: ЗЦ Зрењанин 

Главне 
карактерист 
ик е посла: 

■ Израда Предлога плана стављања у функцију дела новог објекта 

болнице у Зрењанину 

Позиција: ■ Консултант 

Активности: ■ Анализа ситуације и израда предлога плана за функционисање опште 

болнице уз примену нових стандарда који подразумевају ефикасније 

коришћење 
болничких капацитета како у погледу постеља тако и погледу кадрова. 

 

Назив уговора: Подршка секторској реформи 

Година: 10/2002-05/2003 

Локација: Србија 

Послодавац: Министарство здравља Републике Србије 

Главне 
карактеристи 
ке посла: 

■ Постављање основа за предстојећу реформу 

Позиција: ■ Стручни сарадник 

Активности: ■ Коаутор у изради Стратегије и акционог плана реформе 

здравственог система Републике Србије 

 

Назив 

уговора: 

Планирање, организацијаи развој здравственог система 

Година: 03/1998-03/2005 

Локација: Србија 

Послодавац: Институт за јавно здравље Србије 

Главне 

карактерис

ти ке 

посла: 

■ Праћење, анализа и унапређивање организационих капацитета 

здравствених установа на сва три нивоа пружања здравствене 

заштите 

Позиција: ■ Стручни сарадник 

Активности: ■ Тим лидер за процену и унапређење квалитета пружених 

здравствених услуга 

■ Тим лидер за спроводјење редовног и ванредног стручног надзора 

■ Програмирање здравствене заштите популације. Планирање, 

организација и развој система здравствене заштите. 



9 

 

   Остале релевантне информације: 

Учешће на међународним скуповима као предавач: 

 HTA u Srbiji, ISPOR Bosnia & Herzegovina 2012, Hrvatska 2013, 2017, Makedonija 2014. 

Словенија 2016, Србија 2015-18 

 Предавач по позиву European ISPOR Conferences 2014-2018 

 2010 “Linking today’s decisions with tomorrow’s possibilities: a perspective from Poland, 

Hungary, Greece and Serbia”. Prag, Nov. 2010 

 HTA burden or need in developing economies, lecture, CEESTAHC 4th Symposium, Krakow 
2009, Poland 

 Health Economics in the context of Health Care System- Experience from Central, East and 

South Europe (Balkans), ISPOR SERBIA Chapter 1st International Conference, Organizing 

Committee, 

 Workshop facilitator at international meeting for HTA-EMERGING COUNTRIES, Ankara, 
Turkey, 4-6 March 2009 

 On pursue for Evidence Based Medicine - diversity of changes in basic benefit package, 
lecture, CEESTAHC 3rd Sympozium, Krakow 2008, Poland 

 Introducing of Mammography Screening in Serbia Efficacy, Safety and Budget Impact 

Analysis, 4th HTAi Conference Barcelona 2007 

 Introducing HTA in the Republic of Serbia (2003 – 2006), results, (wider) impact and lessons 

learnt, 4th HTAi Conference Barcelona 2007 

 

Аутор или коаутор на публикацијама 
 

- D Atanasijevic et al. Health Technology Assessment in Serbia Int J Technol 

Assess Health Care 1-6, 2017 

- Istraživanje ishoda terapijskih i dijagnostičkih sredstava. Urednici Stacey J. 

Ackerman [at al.]; priređivači srpskog izdanja Dušan Djurić, Uglješa Jovičić ; urednik 

Dragana Atanasijević. 

-Beograd: Udruženje ISPOR Srbija, 2015 

- Поглавља: Процена здравствених технологија стр. 102-12 и Болнице и плаћање 

пружања болничке здравствене заштите стр. 78-84 у Јаковљевић М. ур. 

Здравствена економија са фармакоекономијом за студенте медицинских наука. 

Крагујевац: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 2014 

- Troškovi, kvalitet i ishodi zdravstvene zaštite. ISPOR knjiga termina. Urednici Marc 

L. Berger [at al.]; priređivači srpskog izdanja Dragana Atanasijević at al.; urednik 
Vladimir Zah. 

-Beograd: Udruženje ISPOR Srbija, 2011 

- Chapter 6 - EUnetHTA Handbook on HTA Capacity Building, Work Package 8 

Systems to support Health Technology Assessment (HTA) in Member States with 

limited institutionalization of HTA -Work Package 8 Lead Partner: CAHTA, Catalan 

Agency for Health Technology Assessment and Research, Spain October 2008 

- "Strategija i akcioni plan reforme zdravstveniog sistema Srbije” Ministarstvo 

zdravlja Republike Srbije, 2003 

- “Socioekonomske razlike u zdravlju odraslog stanovništva Srbije”, 
Specijalistički rad, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2001 

 


