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ПРЕДГОВОР

Забележено је да су прва хемијска
испи тивања код нас обављана у 18. веку у
апотекама. Прву књигу на српском језику
која се односила на проблематику лабора-
торијске дијагностике, под називом »Ква-
литативна анализа мокраће«, написао је
1877. године магистар фармације др Јован
Ђурић. До организованог високошкол -
ског образовања у нашој земљи лаборато-
ријски стручњаци су се углавном школо-
вали на Фармацеутским факултетима у
Француској. Из овог разлога касније уве-
дена универзитетска едукација лаборато-
ријских стручњака у Југославији била је у
првом реду везана за Фармацеутске фа-
култете. Наиме, већ су први планови ових
факултета садржали предмет физиолошка
хемија, односно хемијско-биолошке ана-
лизе мокраће, крви, измета и др., да би
касније био уведен предмет медицинска
биохемија са вежбањима (синоним за кли-
ничку хемију). Стручњаци који су у дужем
периоду радили у клиничко-биохемијским
лабораторијама школовали су се по зајед-
ничком програму на Фармацеутском фа-
култету, који је образовао стручњаке за
потребе апотека и фармацеутске инду-

стрије. Данас се на овом факултету изводи
петогодишње образовање медицинских
биохемичара (магистар фармације – ме-
дицински биохемичар) независно од оп-
штег профила студија (магистар фарма-
ције).

Подаци везани за развој медицинске
биохемије на нашим просторима сежу још
дубље у прошлост. Пред крај друге поло-
вине 11. века Срби су почели да стварају
своју националну културу и тај процес је
отпочео у манастиру Студеница, а касније
у српском манастиру Хиландару у Св. Гори.
У том периоду Срби уводе и савремену
европску медицину, која се развијала под
утицајем итало-француских медицинских
школа Салерна и Монпељеа. Тај успон се
осећа од 13. века и трајаће све до краја 15.
века, када је српска средњовековна меди-
цина доживела врхунац. У овом периоду
на српски језик биће преведени и списи
најугледнијих аутора поменутих школа.
Средином 16. века настаје Хиландарски
медицински кодекс који представља најбо-
гатији извор за проучавање терминологије
српске средњовековне медицине. Између
осталог, овај кодекс садржи и списе о ди -

»Тко чини добро, 
од њега се још више добра очекује«

Иво Андрић
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јагностици обољења према променама у
мокраћи. Ово је доста опширан спис у
коме се налазе теоретска гледишта о мо -
краћи и њеним променама, као и практич -
на упутства за њено коришћење у дијагно-
стичке сврхе.

Наведено показује да се почеци раз-
воја српске лабораторијске дијагностике
поклапају са развојем исте медицинске
гра не у свету. Интензивнији развој отпо -
чиње у 19. веку и почетком 20. века. Из-
међу два светска рата у нас је забележен
рад бројних клиничких лабораторија. У
овим лабораторијама радили су углавном
лекари са лаборантима, ређе фармацеути
и хемичари. Сви су они били без неке по-
себне специјализације и већином самоуки.
У то време је једино у клиничким лабора-
торијама већих војних болница било неко-
лико фармацеута медицинских биохеми -
чара који су после завршених студија
фар мације, као војни стипендисти, посла -
ти у Француску на усавршавање из кли-
ничке хемије. Сматра се да је први наш ме-
дицински биохемичар који је студирао и у
правом смислу специјализирао клиничку
хемију био Милош Јанчић, који је касније
изразито утицао на развој медицинске
биохемије у нашој земљи. Он је водио
био хемијску лабораторију у Војно-Хи -
гијенском институту (у то време Главна
Војна болница у Београду). Кроз ову лабо -
раторију је прошао знатан број фарма-
цеута и лекара на одслужењу војног рока,
који су код Милоша Јанчића стекли солид -
на практична знања из клиничке хемије.
Тре ба поменути Стевана Лукића, Војисла -
ва Марјановића, Јована Туцакова, Павла
Трпинца и Александра Сабовљева.

После Другог светског рата органи -
зација лабораторијске службе постаје за-
конски услов за почетак рада и отвара -

ње здрав ствене установе. Тако данас све
здравствене установе у свом саставу имају
организовану клиничко-биохемијску лабо-
раторијску службу. На тај начин у после-
ратном периоду долази до формирања
бројних лабораторија различитих нивоа,
техничке и кадровске оспособљености.

Секција за медицинску биохемију при
Фармацеутском друштву Србије орга ни -
зована је далеке 1951. године. Ово указује
да је развој медицинске биохемије на на -
шим просторима текао паралелно са свет-
ским развојем ове дисциплине. Наиме,
Ме ђународна федерација за клиничку хе-
мију (IFCC) организована је 1952. године.

Oдмах после Другог светског рата и
наши медицински биохемичари почињу да
се окупљају у својим стручним удру же њи -
ма. Још пре 1950. године у Фармацеутском
друштву Србије састајали су се ла  борато -
ријски стручњаци, од којих су наро чито
били активни проф. др Александар Да -
мански за броматологију, проф. др Мом -
чило Мокрањац за токсикологију и до-
цент др Павле Трпинац за биохемију. На
седници Управног одбора Удружења фар-
мацеута Народне Републике Србије, одр-
жаној 22. де цембра 1950. године, покре-
нуто је питање осни вања секције која би
окупљала ла бораторијске стручњаке. Сек-
ција за санитарну хемију, која је обједи-
њавала сва три профила лабораторијских
стручњака и то медицинске биохемичаре,
санитарне хеми чаре и токсикологе, осно-
вана је 1. јануара 1951. године. У руковод-
ству ове секције били су проф. др Павле
Трпинац и мр ph. Љубомир Пураћ као
представници медицинских биохемичара
Србије. Касније је ова секција прерасла у
Секцију за медицинску биохемију, чији је
први председник био проф. др Павле
Трпинац. Секције за медицинску биохе-
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мију при Фар  мацеут ским друштвима у
другим ре пу бли кама формиране су кас-
није. Чланови ових секција активно су
радили како у сво јим матичним Фарма -
цеутским друш твима, тако и у касније
формираном Друш тву медицинских био -
 хемичара Југославије.

Често се сматра да је медицинска био-
хемија релативно млада дисциплина, с об-
зиром на то да је свој нагли развој дожи-
вела тек након Другог светског рата. Ово
се везује и за чињеницу да су се прва на-
учна друштва и часописи везани за ову
област појавили тек после 1940. године.
Након оснивања националних друштава
клиничких хемичара, професор E. J. King
из Royal Postgraduate Мedical School из
Лондона, покренуо је 1952. године иници -
јативу удруживања националних асоци -
јација клиничких биохемичара, која је била
под надзором Интернационалне уније за
чисту и примењену хемију (IUPAC). Годину
дана касније (1953. године) у Стокхолму,
назив новоформиране асоцијације проме-
њен је у International Federation of Clinical
Chemistry, што је званично и прихваћено
25. септембра 1954. године у току Првог
међународног конгреса из ове области у
Амстердаму (под називом International
Congress of Clinical Chemistry). Први пред-
седник Федерације био је Earl J. King. 

На шестом пленуму Савеза фармаце-
утских друштава Југославије (СФДЈ), који
је одржан 15. маја 1955. године у Сплиту,
донета је одлука о оснивању Секције за
медицинску биохемију у СФДЈ. Секција
за медицинску биохемију СФДЈ преимено-
вана је у Друштво за медицинску био -
хемију (ДМБЈ) у СФДЈ, на основу одлуке
XVI пленума СФДЈ, који је одржан 15.
маја 1965. године у Бањалуци. Сходно на-
веденом, на основу одлуке ДМБЈ донете 6.
априла 1995. године, на темељу историј -

ских података, 15. мај је установљен као
Дан Друштва медицинских биохеми -
чара Југославије.

Од самог формирања Међународне
федерације клиничких хемичара (IFCC)
при UPAC-у, медицински биохемичари из
наше земље активно су радили на учла -
њивању у ову организацију. Значајну уло -
гу у свим активностима имале су проф. др
Маријана Фишер-Херман и примаријус
Татјана Плећаш-Дрљача, која је уједно
била и први председник ДМБЈ и то у два
мандатна периода од 13. 3. 1965. до 1973.
године. За време њеног мандата, маја
1971. године, ДМБЈ је постало 28. чла-
ница IFCC-a. Ову значајну вест Татјана
Плећаш-Дрљача саопштила је поздравља -
јући учеснике III конгреса ДМБЈ, који се
1971. године одржавао на Бледу.

Током протеклих година Друштво је
доживљавало низ трансформација како у
погледу организације тако и у односу на
назив. Данас Друштво медицинских био-
хемичара Србије (ДМБС) је друштвена,
до  бровољна, самостална и стручна орга-
низација медицинских биохемичара Срби -
 је која има за циљ да ради на унапређењу
здравствене заштите становништва у обла-
сти клиничко-биохемијске лабораторијске
дијагностике применом савремених до-
стигнућа медицинских и других сродних
наука, као и да утиче на развој научног
рада и унапређење система здравствене за-
штите и организације у својој области у
здравственој заштити у Републици Србији.
Подручје делатности ДМБС је на целој
територији Републике Србије. Назив орга-
низације је ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ
БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ (ДМБС). За
везе са иностранством утврђен је назив на
енглеском језику:

SOCIETY OF MEDICAL BIOCHE MISTS
OF SERBIA. 
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Друштво медицинских биохемичара је
регистровано као стручна и научна орга-
низација и у Министарству науке Репу -
блике Србије.

ДМБС је члан Међународне федера-
ције за клиничку хемију (International Fe -
deration of Clinical Chemistry and Labora-
tory Medicine – IFCC), која је међународна
организација за подручје клиничке хемије
(код нас познате као медицинска биохе-
мија), Европске федерације за клиничку
хемију и лабораторијску медицину (Euro-
pean Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine – EFLM), као и Бал-
канске федерације за лабораторијску ме-
дицину (Balkan Clinical Laboratory Fe -
deration – BCLF).

Циљ ДМБС се састоји у окупљању ме-
дицинских биохемичара ради унапређи-
вања и развијања свих грана медицинске
биохемије у здравственој делатности. За-
даци Друштва се састоје у уједначавању
стандарда рада у клиничко-биохемијским
лабораторијама, едукацији медицинских
биохемичара на свим нивоима образо-
вања, подстицању научно-истраживачког
рада, утврђивању норматива рада и спро-
вођењу, примени и поштовању кодекса
етике здравствених радника. Утврђене
стандарде у области медицинске биохе-
мије ДМБС предлаже одговарајућим ин-
ституцијама Републике Србије. Задатак
Друштва је да омогућује размену иску-
става својих чланова са члановима срод-
них организација у земљи и иностранству.

Друштво медицинских биохемичара
Србије обележава 60-годишњицу ДМБС
15. маја 2015. године у Београду уз одр-
жавање 11th EFLM Symposium for Balkan
Region под називом »Laboratory Medicine
Specialist Focuses on the Patients Well-
being« у организацији са European Fede -

ration for Clinical Chemistry and Labora-
tory Medicine (EFLM), а под покровитељ-
ством International Federation for Clinical
Chemistry and Laboratory Мedicine (IFCC)
и Ми нистарства здравља и науке Републи -
ке Србије. Независно од наведених датума
који су узети како одредница формирања
Друштва медицинских биохемичара Ју -
гославије (данас Србије), треба истаћи
да српски медицински биохемичари имају
много дужу традицију практиковања ове
дијагностичке гране, те је назив ове мо -
нографије симболично узет као СРПСКА
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА У 21.
ВЕКУ – ПОСЛЕ 70 ГОДИНА.

Друштво медицинских биохемичара
Срби је редовно одржава конгресе, Био хе -
мијске дане, семинаре, Новине у ла бо ра то -
ријској медицини а за потребе кон тину и -
ране медицинске едукације и иновацију
зна ња својих чланова. Тако је до сада одр-
жано укупно 19 конгреса и 20 семинара из
области континуиране медицинске едука-
ције.

Као члан Balkan Clinical Laboratory
Federation (BCLF), Друштво је организо-
вало три конгреса BCLF: Четврти конгрес
у Будви 1996. године, Једанаести конгрес
2003. године у Београду и Двадесети кон-
грес 2012. године, такође у Београду.

ДМБС сваке године организује међу-
народни симпозијум под називом »EFLM
Symposium for Balkan Region« из актуелне
проблематике значајне за унапређење стру -
ке заједно са EFLM под покровитељством
IFCC и BCLF. До сада је ДМБС организо-
вао једанаест EFLM симпозијума.

ДМБС издаје сталне и повремене пу -
бликације ради информисања медицин-
ских биохемичара у земљи и иностранству
о стручним и научним достигнућима у
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области медицинске биохемије. Садржај
по времених публикација утврђује Извршни
одбор ДМБС на предлог Комитета за из-
давачку делатност. Друштво издаје часо-
пис »Journal of Medical Biochemistry«. На-
учно-стручна активност Друштва, ради
информисања чланства и шире друштвене
заједнице, редовно се објављује преко
сајта Друштва www.dmbj.org.rs.

У оквиру Друштва медицинских биохе-
мичара Србије функционишу два Фон да
»Професор Иван Беркеш« и »Магистра
Милица Марковић«. Ценећи дело свог
учитеља и еминентног стручњака проф. др
Ива на Беркеша, Друштво медицинских
биохемичара Југославије и Фармацеутски
факултет Београдског универзитета, фор-
мирали су 1997. године Научни фонд »Про -
фесор Иван Беркеш« и установили »Годиш -
њу научну конференцију« коју посвећују
животу и делу професора Ивана Беркеша.
Научни фонд је формиран на предлог
проф. др Наде Мајкић-Singh, која је и дуго -
годишњи организатор Годишњих научних
конференција. У оквиру фонда излажу се
резултати магистарских и докторских ди-
сертација чланова Друштва и додељују се
новчане награде и дипломе најбољим сту-
дентима Фармацеутског факултета.

Ценећи изузетан и незабораван до -
принос стручном унапређењу медицинске
биохемије, Друштво медицинских биохе-
мичара Србије је, на иницијативу њених
најближих сарадника и пријатеља, 2012.
године основало Фонд »Магистра Мили -
ца Марковић«, у знак сећања на магистру
Милицу Марковић, велику, међу најбо-
љим српским магистрима биохемије, ван-
временског биохемичара и истрајног пре-

гаоца практичне клиничке биохемије. Фонд
је успоставио наменску награду »Маги-
стра Милица Марковић« којa сe додељује
клиничким биохемичарима и лаборато ри -
јама за унапређење технолошких и орга-
низационих принципа рада клиничких
лабораторија, за високопрофесионално
ангажовање појединца или тима на плану
рада и организације лабораторијске служ -
бе у циљу побољшања квалитета лабо -
раторијских услуга, за промоцију струке
према препорукама магистре Милице
Марковић.

Треба истаћи да ради остваривања
својих циљева у односу на стручне и на-
учне активности Друштво медицинских
биохемичара Србије сарађује са бројним
организацијама и институцијама и то у
првом реду са Министарствима здравља и
науке, Фармацеутским и Медицинским
фа култетима, Комором биохемичара Срби -
је, струковним удружењима, фирмама које
се баве дијагностичким средствима и дру-
гим организацијама. Овде се посебно ис-
тиче сарадња са студентима медицинске
биохемије преко »Тима медицинских био-
хемичара« који делују на Фармацеутском
факултету у Београду, на који начин се
исказује посебна брига за подмладак ме-
дицинске биохемије.

Ова монографија под називом  СРП СКА
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈАУ21. ВЕКУ
– ПОСЛЕ 70 ГОДИНА доприноси кон -
тинуитету монографије »РАЗВОЈ МЕДИ-
ЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ У ЈУГОСЛАВИ -
ЈИ« (аутора Н. Мајкић-Singh, Ј. Ђурђевић и
Ј. Каварића, ДМБЈ, 1998) у којој је детаљно
описан развој струке медицинске биохемије
до 1995. године.

У Београду, 27. јануара 2015. Н. Мајкић-Singh
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Records show that the first chemical in-
vestigations in Serbia were done by apothe-
caries in the 18th century. The first book pub-
lished in Serbian language concerned with
the issue of laboratory diagnostics was enti-
tled Qualitative Urine Analysis and it was
written in 1877 by Dr Jovan Djurić, a Mas-
ter of Pharmacy. Before higher education be-
came available in our country, laboratory ex-
perts were mostly schooled at the Faculties
of Pharmacy in France. This is why the uni-
versity education of laboratory professionals
that was later introduced in Yugoslavia was
primarily associated with Pharmaceutical
Faculties. Namely, Physiological Chemistry,
i.e. the chemical-biological analysis of urine,
blood, feces etc., was included as a subject
in the initial curricula of these faculties, and
the subject Medical Biochemistry with Exer-
cises (a synonymous expression for clinical
chemistry) soon followed. For a long time,
the professionals working in clinical bio-
chemistry laboratories were educated under
a common curriculum at the Faculty of Phar-
macy, where employees needed in pharma-
cies and the pharmaceutical industry were
schooled. Today, a five-year university cur-

riculum is available to medical biochemists
(Master of Pharmacy – Medical Biochemist),
independent of the general profile of the
studies (Master of Pharmacy). 

Data about the development of Medical
Biochemistry in this region go further back.
Towards the end of the 11th century, Serbian
national culture began to form, and this
process that started at the monastery Stu-
denica would continue in the Serbian mona -
stery Hilandar in Mount Athos. In this pe-
riod, contemporary European medicine was
also introduced in Serbia, which had evolved
under the influence of the Italo-French me -
dical schools of Salerno and Montpelier. This
progress started in the 13th century and con-
tinued well into the 15th century, when Ser-
bian medieval medicine reached its climax.
During this time, the works of the most
prominent authors from these schools were
translated into Serbian. Around the middle
of the 16th century, the Hilandar Medical
Codex was created, which is the richest re-
source for the study of medieval Serbian
medical terminology. Among other things,
the Codex contains texts about diagnosing
diseases by observing changes in urine. This

FOREWORD

»From the one who does good, 
more good will be expected«

Ivo Andrić
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is a rather extensive record, listing theoreti-
cal viewpoints on urine and its changes, as
well as practical instructions for its use in di-
agnostics. 

This suggests that the beginning of the
development of Serbian laboratory diagnos-
tic coincided with the worldwide evolution
of this branch of medicine. Intensive growth
came in the 19th and the beginning of the 20th

century. Between the two world wars, this
country witnessed the work of many clinical
laboratories. The professionals working in
these laboratories were mostly physicians
who were helped by laboratory technicians,
rarely pharmacists or chemists. None of
them had completed any form of specializa-
tion and most were self-taught. At the time,
only the clinical laboratories of major mili-
tary hospitals employed a handful of phar-
macists – medical biochemists – who upon
graduating in pharmacy were awarded mili-
tary scholarships and sent to France to spe-
cialize in clinical chemistry. The first Serbian
medical biochemist who studied and actually
specialized in clinical chemistry was Miloš
Jančić, and he later exhibited a strong influ-
ence on the development of medical bio-
chemistry in our country. He was Head of
the Biochemistry Laboratory at the Military
Hygienic Institute (at the time, Chief Mili-
tary Hospital in Belgrade). This laboratory
saw a significant number of pharmacists and
physicians during their military service, who
would gain solid practical knowledge in cli -
nical chemistry from Miloš Jančić. Among
others, Stevan Lukić, Vojislav Marjanović,
Jovan Tucakov, Pavle Trpinac and Aleksan-
dar Sabovljev should be mentioned here. 

After the Second World War, an orga -
nized laboratory service became a legal pre-
requisite for establishing and opening a
health care institution. Thus, an organized

clinical biochemistry laboratory service is
today part of all health care institutions. In
this way, many laboratories with various
types of technical equipment and different
levels of employees’ education were formed
in the post-war period. 

Section for Medical Biochemistry was
organized as far back as 1951, as part of the
Pharmaceutical Society of Serbia. This sug-
gests that medical biochemistry in this region
developed in parallel with the rise of this dis-
cipline worldwide. Namely, the International
Federation of Clinical Chemistry (IFCC) was
founded in 1952. 

Right after the Second World War, our
medical biochemists began to form their pro-
fessional societies. Even before 1950, la -
boratory experts would meet at the Pharma-
ceutical Society of Serbia, among whom
Professor Dr Aleksandar Damanski, Profes-
sor Dr Momčilo Mokranjac and Docent Dr
Pavle Trpinac were especially active in the
fields of bromatology, toxicology, and bio-
chemistry, respectively. At a session of the
Managerial Board of the Association of
Pharmacists of Republic of Serbia, held on
22 December 1950, the issue was raised of
establishing a section that would gather
labo ratory professionals. Section for Sani-
tary Chemistry that included all three pro-
files of laboratory professionals – medical
biochemists, sanitary chemists and toxicolo-
gists – was formed on 1 January 1951. The
Section’s management included Professor
Dr Pavle Trpinac and Master of Pharmacy
Ljubomir Purać as the representatives of
the medical biochemists of Serbia. Later, this
section evolved into the Section for Medical
Biochemistry, whose first president was Pro-
fessor Dr Pavle Trpinac. Medical biochemi -
stry sections of the Pharmaceutical Societies
in other Republics followed suit. The mem-
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bers of these sections were actively engaged
both in their respective Pharmaceutical Soci-
eties, and in the later formed Society of Me -
dical Biochemists of Yugoslavia. 

Medical biochemistry is often regarded
as a relatively young discipline, considering
that its sudden growth came in the aftermath
of the Second World War. The fact that the
first professional societies and journals re-
lated to this field appeared after 1940 also
supports this view. After the establishment
of national societies of clinical chemists, Pro-
fessor E. J. King of the Royal Postgraduate
Medical School in London led an initiative
in 1952 to join the national associations of
clinical biochemists that was supervised by
the International Union for Pure and Applied
Chemistry (IUPAC). A year later (1953) in
Stockholm, the name of this newly formed
association was changed into International
Federation of Clinical Chemistry, which was
officially accepted on 25 September 1954,
during the First International Congress in
this field held in Amsterdam (under the title
International Congress of Clinical Chem-
istry). The Federation’s first president was
Earl J. King. 

At the 6th Plenary Session of the Alliance
of Pharmaceutical Societies of Yugoslavia
(APSY), held on 15 May 1955 in Split, a de-
cision was made to form the Section for
Medical Biochemistry within the APSY. Sec-
tion for Medical Biochemistry within the
APSY was renamed Society of Medical Bio-
chemistry within the APSY, by decision of
the 16th Plenary Session of the APSY, held
on 15 May 1965 in Banjaluka. Accordingly,
on 6 April 1995, the Society of Medical Bio-
chemists of Yugoslavia (SMBY) decided, on
the basis of historical records, to declare 15
May as the Day of the Society of Medical
Biochemists of Yugoslavia. 

Since the founding of the International
Federation of Clinical Chemistry (IFCC)
within the IUPAC, medical biochemists from
our country have actively joined this organi -
zation. Significant roles in all these activities
were taken on by Professor Dr Marijana
Fišer-Herman and Primarius Tatjana Plećaš-
Drljača, who was also the first president of
the SMBY and served two mandates, from
13 March 1965 until the year 1973. During
her presidency, in May 1971, the SMBY be-
came the 28th member of the IFCC. This sig-
nificant piece of news was announced by
Tatjana Plećaš-Drljača while greeting the
participants of the Third Congress of the
SMBY held in 1971 in Bled. 

In its past, the Society underwent a series
of transformations in its organization and its
title. Today, the Society of Medical Bio-
chemists of Serbia (SMBS) is a social, volun-
tary, and autonomous professional organiza-
tion of the medical biochemists of Serbia,
whose goal is to advance public health
through clinical biochemistry laboratory di-
agnostics by implementing contemporary
achievements in medicine and other related
scientific fields, as well as to influence the de-
velopment of scientific work and the pro -
motion and organization of health protec-
tion in its domain of the health care system
of the Republic of Serbia. The title of the or-
ganization is DRUŠTVO MEDICINSKIH
BIOHEMIČARA SRBIJE (DMBS). For rela-
tions with foreign countries, the accepted
title in English is: Society of Medical Bio-
chemists of Serbia. The SMBS is registered
as a professional scientific organization with
the Ministry of Science of the Republic of
Serbia. 

The SMBS is a member of the Interna-
tional Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (IFCC), a leading in-
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ternational organization in the field of Clin-
ical Chemistry (here also Medical Biochem-
istry), the European Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM),
and the Balkan Clinical Laboratory Federa-
tion (BCLF). 

The aim of the SMBS is to bring medical
biochemists together for the purpose of pro-
moting and developing all the specialties of
medical biochemistry in health care. The
tasks of the Society include the regulation of
working standards in clinical biochemistry
laboratories, education of medical bio-
chemists at all academic levels, instigation of
scientific investigation, definition of work
norms and implementation, application and
adherence to the codes of ethics of health
care workers. The standards established in
the field of medical biochemistry are sug-
gested by the SMBS to relevant institutions
of the Republic of Serbia. The Society is also
responsible for enabling an exchange of ex-
periences to its members with their peers
from related organizations in the country
and abroad. 

The Society of Medical Biochemists of
Serbia will mark its 60th Anniversary on 15
May 2015 in Belgrade by hosting the 11th

EFLM Symposium for Balkan Region, enti-
tled Laboratory Medicine Specialist Focuses
on the Patients Wellbeing, in collaboration
with the European Federation for Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)
and under the auspices of the International
Federation for Clinical Chemistry and Lab-
oratory Medicine (IFCC) and the ministries
of Health and Science of the Republic of Ser-
bia. The accepted date of the formation of
the Society of Medical Biochemists of Yu-
goslavia (today, Serbia) notwithstanding, we
should emphasize that Serbian medical bio-
chemists have a much longer tradition of

practicing this diagnostic branch, and there-
fore this monograph is symbolically entitled
SERBIAN MEDICAL BIOCHEMISTRY IN
THE 21ST CENTURY – 70 YEARS LATER. 

The Society of Medical Biochemists of
Serbia hosts congresses, Biochemistry Days,
seminars, News in Laboratory Medicine and
other events on a regular basis, all of which
are dedicated to continuous medical educa-
tion of its members and knowledge innova-
tion. So-far, a total of 19 congresses and 20
seminars sessions have been held. 

As a member of the Balkan Clinical Lab-
oratory Federation (BCLF), the Society has
organized three BCLF congresses: the 4th

Congress in Budva in 1996, the 11th Con-
gress in Belgrade in 2003, and the 20th con-
gress in 2012, also held in Belgrade. 

Each year, together with the EFLM and
under the auspices of the IFCC and the
BCLF, the SMBS organizes an international
symposium entitled EFLM SYMPOSIUM
FOR BALKAN REGION, dedicated to cur-
rent topics pertinent to the promotion of this
profession. Thus far, the SMBS has orga -
nized eleven EFLM symposia. 

The SMBS issues a number of regular
and occasional publications for the purpose
of informing medical biochemists in the
country and abroad about specialist and sci-
entific achievements in the field of medical
biochemistry. The content of these occasional
publications is defined by the Executive
Board of the SMBS upon suggestion by the
Publishing Committee. The Society also pub-
lishes the Journal of Medical Biochemistry.
In order to keep its members and the wider
social network informed about its scientific
activities, the Society posts regular updates
on its official web-site www.dmbj.org.rs.
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The Society of Medical Biochemists of
Serbia has established two funds, »Professor
Ivan Berkeš« and »Magistra Milica Marko -
vić«. In appreciation of the work of its
teacher and distinguished expert, in 1997 the
Society of Medical Biochemists of Yugo -
slavia and the Faculty of Pharmacy of the
University of Belgrade set up the Scientific
Fund »Professor Ivan Berkeš« as well as an
annual scientific conference dedicated to the
life and work of Professor Ivan Berkeš. The
scientific fund was formed upon suggestion
by Professor Dr Nada Majkić-Singh, who is
also the long-time organizer of these annual
scientific conferences. The fund presents the
results of master and doctoral dissertations
of Society’s members and gives awards and
diplomas to the best students of the Faculty
of Pharmacy. 

To honour the extraordinary and lasting
contribution of Milica Marković to the sci-
entific advancement of medical biochemistry,
in 2012, following the initiative of her clos-
est co-workers and friends, the Society of
Medical Biochemists set up the Fund »Ma -
gistra Milica Marković« to remember this
great scholar, one of the best Serbian bio-
chemistry magisters, outstanding biochemist
and devoted laborer in practical clinical bio-
chemistry. The fund has established a de -
dicated annual award »Magistra Milica
Marković« to be given to clinical bio-
chemists or laboratories for improving the
technological and organizational work prin-

ciples of clinical laboratories, to an indi -
vidual or team for their exceptional profes-
sional engagement related to the work and
organization of laboratory service with the
goal of maximizing the quality of laboratory
service, for advancement of the profession in
accordance with the recommendations given
by Milica Marković. 

Also, in order to pursue its goals related
to expert and scientific activities, the Society
of Medical Biochemists of Serbia cooperates
with numerous organizations and institu-
tions, primarily with the ministries of Health
and Science, faculties of Pharmacy and Me -
dicine, Chamber of Biochemists of Serbia,
professional associations, diagnostic tools
companies and other organizations. Here,
specific emphasis is placed on collaboration
with the Medical Biochemistry students via
the Medical Biochemist Team active at the
Faculty of Pharmacy in Belgrade, which is
indicative of the special treatment provided
to young medical biochemists. 

This monograph, entitled SERBIAN
MEDICAL BIOCHEMISTRY IN THE 21ST

CENTURY – 70 YEARS LATER, will con-
tribute to the continuity of the monograph
DEVELOPMENT OF MEDICAL BIO-
CHEMISTRY IN YUGOSLAVIA (written by
Nada Majkić-Singh, J. Djurdjević and J.
Kavarić, SMBS, 1998) which describes in de-
tail the development of the profession of
Medical Biochemist up to 1995.

Belgrade, Jаnuаry 27, 2015 N. Majkić-Singh





Забележено је да су прва хемијска
испи тивања код нас обављана у 18. веку у
апотекама. Прву књигу на српском језику
која се односила на проблематику лабора-
торијске дијагностике, под називом »Ква-
литативна анализа мокраће«, написао је
1877. године магистар фармације др Јован
Ђурић. До организованог високошкол -
ског образовања у нашој земљи лабора -
торијски стручњаци су се углавном шко-
ловали на Фармацеутским факултетима у
Француској. Из овог разлога касније уве-
дена универзитетска едукација лаборато-
ријских стручњака у Југославији била је у
првом реду везана за Фармацеутске фа-
култете. Наиме, већ су први планови ових
факултета садржали предмет физиолошка
хемија, односно хемијско-биолошке ана-
лизе мокраће, крви, измета и др., да би
касније био уведен предмет медицинска
биохемија са вежбањима (синоним за кли-
ничку хемију). Стручњаци који су у дужем
периоду радили у клиничко-биохемијским
лабораторијама школовали су се по зајед-
ничком програму на Фармацеутском фа-
култету, који је образовао стручњаке за
потребе апотека и фармацеутске инду-

1. УВОД
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Др Јован Ђурић је први квалификовани медицин-
ски биохемичар који је радио клиничко-биохе-
мијске анализе у Србији



20

стрије. Данас се на овом факултету изводи
петогодишње образовање медицинских
био хемичара (магистар фармације – меди -
цински биохемичар) независно од општег
профила студија (магистар фармације).

Подаци везани за развој медицинске
био хемије на нашим просторима сежу још
дубље у прошлост. Пред крај друге поло-
вине 11. века Срби су почели да стварају
своју националну културу и тај процес је
отпочео у манастиру Студеница, а касније
у српском манастиру Хиландару у Св. Го -
ри. У том периоду Срби уводе и са времену
европску медицину, која се развијала под
утицајем итало-француских меди цинских
школа Салерна и Монпељеа. Тај успон се
осећа од 13. века и трајаће све до краја 15.
века, када је српска средњове ковна меди-
цина доживела врхунац. У овом периоду
на српски језик биће преведени и списи
нај угледнијих аутора поменутих школа.
Средином 16. века настаје Хи ландарски
медицински кодекс који пред ставља најбо-
гатији извор за проучавање терминологије
српске средњовековне медицине. Између
осталог, овај кодекс садржи и списе о
дијагностици обољења према променама у
мокраћи. Ово је доста опширан спис у
коме се налазе теоретска гледишта о мок-
раћи и њеним променама, као и практична
упутства за њено коришћење у дијагно-
стичке сврхе.

Почетком друге половине 19. века, ка -
да су се у обновљеној Србији већ појавили
први наши лекари и апотекари, школо-
вани на страним универзитетима, јавила се
и прва идеја о потреби школовања фарма-
цеута у нашим школама. Занимљиво је да
је ова мисао поникла у редовима лекара
који су први предложили да се у Београду
оснује школа за школовање наших фар -
мацеута. Много година касније, на ини -

 цијативу Медицинског факултета Бео-
градског универзитета, донета је Уредба о
фор  мирању Фармацеутског четворого-
дишњег одсека при Медицинском фа -
култету у Београду (јула 1930. године).
Међутим, тек 24. октобра 1939. године у
ам фитеатру Хистолошко-физиолошког ин -
ститута Медицинског факултета свечано
је отворен Фармацеутски одсек Медицин-
ског факултета Београдског универзитета.
Ову свечаност је отворио тадашњи декан
Медицинског факултета проф. др Коста
Тодоровић, који је у краћем говору рекао
да овај храм науке поред бога Ескулапа
добија и богињу Хигију, тј. да су медицина
и фармација две гране истог стабла и да
имају исте циљеве да помогну невољноме
и отклоне болести (в. Додипломске сту-
дије у монографији »Развој медицинске
биохемије у Југославији»).

Др Коста Тодоровић, ректор Медицинске Ве-
лике школе од 1950. до 1952. године



Наведено показује да се почеци раз-
воја српске лабораторијске дијагностике
поклапају са развојем исте медицинске
гране у свету. Интензивнији развој отпо -
чиње у 19. веку и почетком 20. века. Из-
међу два светска рата у нас је забележен
рад бројних клиничких лабораторија. У
овим лабораторијама радили су углавном
лекари са лаборантима, ређе фармацеути
и хемичари. Сви су они били без неке по-
себне специјализације и већином самоуки.
У то време је једино у клиничким лабора-
торијама већих војних болница било не -
колико фармацеута медицинских биохе-
мичара који су после завршених студија
фармације, као војни стипендисти, по-
слати у Француску на усавршавање из
клиничке хемије. Сматра се да је први наш
медицински биохемичар који је студирао
и у правом смислу специјализирао кли-
ничку хемију био Милош Јанчић, који је

касније изразито утицао на развој меди-
цинске биохемије у нашој земљи. Он је
водио биохемијску лабораторију у Војно-
Хигијенском институту (у то време Главна
Војна болница у Београду). Кроз ову ла-
бораторију је прошао знатан број фарма-
цеута и лекара на одслужењу војног рока,
који су код Милоша Јанчића стекли со-
лидна практична знања из клиничке хе-
мије. Треба поменути Стевана Лукића,
Војисла ва Марјановића, Јована Туцакова,
Павла Трпинца и Александра Сабовљева.

После Другог светског рата органи -
зација лабораторијске службе постаје за-
конски услов за почетак рада и отварање
здравствене установе. Тако данас све здрав -
 ствене установе у свом саставу имају орга-
низовану клиничко-биохемијску лабо ра то -
ријску службу. На тај начин у послератном
периоду долази до формирања бројних ла-
бораторија различитих нивоа, техничке и
кадровске оспособљености.

Секција за медицинску биохемију при
Фармацеутском друштву Србије организо-
вана је далеке 1951. године. Ово указује да
је развој медицинске биохемије на на шим
просторима текао паралелно са светским
развојем ове дисциплине. Наиме, Ме ђу -
народна федерација за клиничку хемију
(IFCC) организована је 1952. године.

Oдмах после Другог светског рата и
наши медицински биохемичари почињу да
се окупљају у својим стручним удру же -
њима. Још пре 1950. године у Фарма -
цеутском друштву Србије састајали су се
лабораторијски стручњаци, од којих су
наро чи то били активни проф. др Алексан-
дар Дамански за броматологију, проф. др
Момчило Мокрањац за токсикологију и
доцент др Павле Трпинац за биохемију.
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Мр ph. Милош Јанчић



На седници Управног одбора Удру -
жења фармацеута НР Србије, одржаној
22. децембра 1950. године, покренуто је
питање оснивања секције која би окупља -
ла лабораторијске стручњаке. Секција за
санитарну хемију, која је обједињавала
сва три профила лабораторијских струч-
њака и то медицинске биохемичаре, сани-
тарне хемичаре и токсикологе, основана је
1. ја нуара 1951. године. У рукoводству ове
секције били су проф. др Павле Трпинац
и мр ph. Љубомир Пураћ као представ-

ници медицинских биохемичара Србије.
Касније је ова секција прерасла у Секцију
за медицинску биохемију, чији је први
председник био проф. др Павле Трпинац.
Секције за медицинску биохемију при Фар -
мацеутским друштвима у другим репу -
бликама фор миране су касније. Чланови
ових секција актив но су радили како у
својим матичним Фармацеутским дру -
штвима, тако и у ка сни је формираном
Дру штву медицинских биохемичара Југо -
славије.
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Проф. др Павле Трпинац, први председник Сек-
ције за медицинску биохемију

Пук. професор Љубомир Пураћ, начелник ЦКХЛ
Војне болнице од 1950. до 1972. године
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2. САВРЕМЕНА ЕДУКАЦИЈА 
МЕДИЦИНСКИХ БИОХЕМИЧАРА

Mонографијa »Развој медицинске биохемије у Југославији«



У монографији »Развој медицинске
био  хемије у Југославији« аутора Наде
Мајкић-Singh, Јелене Ђурђевић и Јована
Каварића (ДМБЈ, Београд 1998. године) у
поглављу 2. Образовање медицинских
био хемичара Југославије детаљно је опи-
сан почетак и каснији развој едукације ме-
дицинских биохемичара у нашој земљи. У
овом тексту је истакнуто да Хиландарски
медицински кодекс представља најбога-
тији извор за проучавање терминологије
српске средњовековне медицине и садржи
све нaјглавније списе тадашње научне ев-
ропске медицине. Тако овај кодекс, изме -
ђу осталог, садржи и Спис о дијагностици
обољења према променама у мокраћи, с
обзиром да је поред осталих дијагностич-
ких метода у нашој старој медицини ко-
ришћена и уроскопија (испитивање мо -
краће). Уређење српских болница било је
слично византијском, и оне су подизане уз
манастире, па су зато биле црквене уста-
нове. Тако је болница манастира Хилан-
дар најстарија српска болница (основана
1199–1200. год.). Болница манастира Сту-
денице (основана између 1207. и 1217.
год.) прва је болница основана на терито-
рији српске средњовековне државе. На -
шом највећом средњовековном болницом
може се сматрати болница Стефана Уро -
ша III Немањића у манастиру Дечанима.
Када се говори о српским болницама у
средњем веку, онда се мора указати на још
једну чињеницу а то је да су оне истовре-
мено биле и медицинске школе у којим се
учило о вештини лечења.

Након више покушаја у Београду је
1830. године отворена Велика школа, која
се 1833. премешта у Крагујевац, а 1838.
претвара у Лицеј, за који је кнез Милош
рекао: »Хоћу да се предају науке које се
предају и по европским таквим школама«.
Током година Лицеј, односно Велика шко -

ла, трпео је велике промене, да би Зако-
ном о првом српском Универзитету (до -
нет 27. фебруара 1905. год.) Велика школа
подигнута на степен Универзитета, који
је имао задатак да »даје вишу стручну на-
ставу и да обрађује науке«.

Почетком друге половине 19. века, ка -
да су се у обновљеној Србији већ појавили
наши први лекари и апотекари, школо-
вани на страним универзитетима, јавила се
и идеја о потреби школовања фармацеута
у нашим школама (в. Развој медицинске
биохемије у Југославији: додипломске сту -
 дије, стр. 35). Од ове идеје се није одуста -
јало ни у каснијем периоду. Медицински
факултет у Београду дуги низ година је ин-
систирао на отварању Фармацеутског од-
сека, те је Законом о Универ зитету из 1930.
године то било и предвиђено у окви ру че-
творогодишњих студија. Међутим, реали-
зација фармацеутских студија тек је била
омогућена Уредбом о медицинским факул-
тетима у Београду, Загребу и Љубља ни
(Службене новине од 16. јануара 1937. го-
дине) када је предвиђено да настава на
Фармацеутском одсеку у Београ ду траје
четири године (осам семестара). У V и VI
семестру предвиђен је предмет Медицин-
ска биохемија са вежбањима. По овом
програму уписане су две генерације студе-
ната, школске 1939/40. и 1940/41. године,
да би студије биле настављене након Дру-
гог светског рата, 1945. године, када је од-
луком Народне скупштине НР Србије фор -
миран засебан Фармацеутски факултет. 

Већ у првој школској години, 1945/46,
Фармацеутски факултет је уписао око 900
студената. Године 1946. донета је нова
Уредба о задацима Фармацеутског факул-
тета којом се, између осталог, прецизира да
је задатак Фармацеутског факултета и да
»усавршава апотекаре биохемији, бро -
матологији, микробиологији, токсиколо -
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шкој хемији и осталим примењеним нау-
кама, да би кроз апотеке, као здравствене
установе, обављали задатке здравствене
службе«.

Вредно је истаћи да је на међуфакултет-
ској конференцији која је одржана у За-
гребу 13. и 14. јуна 1952. године, приликом
расправе о наставним плановима на ова
два Фармацеутска факултета, истакнуто
мишљење да треба извршити бифуркацију
факултета после прве две године студија у
апотекарски и биохемијски од сек. Друга
варијанта је била стварање »поливалент-
ног фармацеута« са два сме ра (биохемиј -
ски и апотекарски). По оваквим плановима
сви фармацеути би слуша ли исте предмете,
али биохемијски смер у ма њој мери основ -
не фармацеутске предмете, а апотекарски
у мањој мери биохемијске предмете. На -
жалост, мора се конста товати да ни једна
од ове две концеп ције није превагнула.
Задр жан је лик поливалентног фар    мацеута,
са закључком да ће овако обра   зован фар -
 мацеут моћи успешно да се посвети и
спе ци јалним дисциплинама које обухвата
на ста ва на Фармацеутском факултету (био-
хемија, броматологија, токсикологија) и,
после потребног продубљава ња, постати и
висококвалификовани специја листа из тих
научних грана.

До 1952. године важио је претходни
план и програм наставе, који се углавном
обављао у потпуности. Предмет медицин-
ска биохемија са клиничким анализама из-
вођен је у четвртој години студија (2+3;
2+4). На истој години извођене су и брома-
тологија и токсикологија. Почетком школ -
ске 1952/53. године донет је нови наставни
план, којим су фармацеутске студије проду-
жене на пет година (десет семестара) и од-
браном дипломског рада, а који је усво јио
Факултетски савет и Савет Медицинске ве-
лике школе у оквиру које се тада налазио

Фармацеутски факултет. Пето го дишње шко   -
ловање фармацеута је било добро замиш-
љено, али као ни друге реформе није одго-
варало општим приликама јер је по среди
било продужење школовања. 

Фармацеутски факултет у Загребу увек
је тежио ка бифуркацији студија, у првом
реду медицинско-биохемијског сме ра те је
то и спровео. Да би се ускладили наставни
планови и програми, на интерфакултет-
ским конференцијама стално је потезано
питање и изражавана жеља да и Фармаце-
утски факултет у Београду пређе нa смеро -
ве, те је Факултет у Београду 1961. године
прихватио овакав начин орга  ни зо вања до-
ношењем новог плана студија. По овом
плану Фармацеутски факултет у Београду
имао је три смера: 

1. Фармацеутско-технолошки смер,

2. Смер клиничке биохемије,

3. Смер санитарне хемије.

Прва и друга година остале су по ста-
ром наставном плану. У трећој години
уведена су два часа теоријске наставе из
опште биохемије. У смеру клиничке био-
хемије слушали су се још предмети увод
у клиничке анализе и медицинска биохе-
мија. У смеру санитарне хемије предавана
је биохемија хранљивих материја, ана-
лиза животних намирница и токсиколо-
гија животних намирница и радне атмо-
сфере. Међутим, оваква усмерена настава
није се дуго одржала. У првом реду, што
од увођења није имала јединствену по -
дршку, а затим из ограничених материјал-
них и просторних могућности.

У најдужем временском периоду наста -
ва из медицинске биохемије је извођена у
VII и VIII семестру студија фармације са
по 2 часа теоријске и 4 часа практичне
наставе. Испит из медицинске биохемије
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састојао се из практичног дела (где је врше -
на провера знања и стицање услова за из-
лазак на усмени део испита) и усменог
испи та. С обзиром да су се дипломира ни
фармацеути као кадар запошљавали у
клиничко-биохемијским лабораторијама у
здравству, томе је нарочито проф. др Иван
Беркеш, управник Завода за медицинску
биохемију, укључујући своје сараднике, по -
светио велику пажњу унапређењу наставе
из медицинске биохемије. Пасле интензив-
них расправа 1984. године на иницијативу
тадашњег управника Завода за медицинску
биохемију проф. др Наде Мајкић-Singh на
IV години студија фармације уведен је кли-
ничко-биохемијски смер за фармацеуте.
Повећан број часова за оспособљавање
из медицинске биохемије добијен је кроз
новоуведене предмете као што су: општа
биохемија (2+2 часа у VII семестру), кли-
ничка хемија (3+6 часова у VII и VIII семе-
стру) и клиничка ензимологија (2+2 часа у
VIII семeстру). Увођење оваквих предмета
наметнула је потреба за стицањем нових
знања из медицинске биохемије, која се ин -
 тензивно развијала. Због тога је факултет,
на предлог управника Завода за меди -
цинску биохемију, проф. др Наде Мајкић-
Singh, поново размотрио питање медицин -
ско-биохемијског смера и унео га у нови
наставни план који је прихваћен 1987. го-
дине. На реализацији овог профила на-
рочито су се ангажовали проф. др Милош
Алексић, тадашњи декан Фармацеутског
факултета у Београду и проф. др Милан
Мирић, проректор Београдског универзи-
тета. Ово је био и једнодушан захтев и став
медицинских биохемичара Србије. Исте
године на Универзитету у Београду одлу-
ком о утврђивању основних образовних
профила за VII-1 степен стручне спреме у
СРС (»Сл. гласник« РС, бр. 2, од 31. 1.
1987. године) утврђено је да је Фармацеут-

ски факултет матична установа за школо-
вање два профила фармацеута:

1. дипломираног фармацеута

2. дипломираног фармацеута-меди-
цинског биохемичара.

Ради свестраног образовања медицин-
ских биохемичара уводе се нови предмети
који раније нису изучавани у оквиру фар-
мацеутских студија и то: анатомија са хи-
стологијом, биостатистика, имунохемија и
хематологија. С обзиром на опредељење
да се кроз овај профил оспособљавају и
стручњаци који ће радити на пословима
санитарне и токсиколошке хемије, уведени
су и нови предмети из ових области (кон -
трола здравствене исправности намирница
и клиничко-токсиколошке анализе). На
овом профилу задржане су одговарајуће
фармацеутске дисциплине због потреба
овог профила да добро познаје лек и ње -
гов метаболизам (фармацеутска хемија,
фармакологија, фармакокинетика).

Овде је значајно истаћи да је 1986. го-
дине заснивањем радног односа наставника
и сарадника из Завода за медицинску био-
хемију Фармацеутског факултета на челу
са проф. др Надом Мајкић-Singh у Клинич-
ком центру Србије први пут омогућено и
практично оспособљавање студената фар   -
мације на профилу медицински биохеми-
чар у постојећим клиничко-биохемиј ским
лабораторијама, чиме је остварена дуго -
годишња тежња и потреба правоваљаног
школовања ових стручњака као здравстве-
них радника. Стручњаци овог про фила,
шко ловани на овај начин, заузимају веома
важно место у здравственом систему Србије.

Министарство просвете Републи ке
Срби  је 1991. године усвојило је петого-
дишњи план наставе за оба профила који
се изводе на Фармацеутском факултету.
Планови за оба профила мењани су и
1993. године, да би 2006. године био
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усвојен нови план студија према Болоњској
де кла рацији.

Када је 1960. године донета Уредба на
Универзитету о последипломској настави и
Фармацеутски факултет је организовао овај
вид научног и стручног усавршавања углав-
ном из стручних предмета: меди цинске био-
хемије, фармацеутске хемије, фарма ко -
логије, броматологије и токсикологије. У
почетку, кандидати су били асистенти фа-
култета, а касније се уписују и фармацеути
ван факултета из фармацеутске индустрије,
лабораторија, здравствене службе и др.

План и програм последипломских сту-
дија направљен је за све области, а канди-
дати су примани према условима које је
Уни верзитет прописао. У реализацији ових
студија помагале су и друге институције
са сродном проблематиком, као што су
институти Медицинског факултета, Војно -
медицинске академије, клиничко-био хе -
мијске лабораторије и фар мацеутска ин ду -
стрија. Нормалан наставак научног рада
је докторска дисертација, па су многи ма-
гистри наука наставили у том правцу своја
истраживања (в. Последипломске студије
у монографији »Развој медицинске био -
хемије у Југославији«).

Поред последипломских студија Фар-
мацеутски факултет је, заједно са фармаце-
утским стручним организацијама, учество-
вао у остваривању тежње фармацеута који
раде у здравству да добију специјализацију
као лекари и стоматолози. Најзад је 1959.
године ова иницијатива уродила плодом и
решењем Савезног секретаријата за здрав-
ство омогућена је специјализација и за фар-
мацеуте. У наредном периоду за фарма-
цеуте је одобрено девет специјализација,
међу којима је на првом месту била меди-
цинска биохемија у трајању 36 месеци.

Решењем Министарства здравља Ре-
публике Србије из 1970. године омогуће -
но је да фармацеутску специјализацију из

медицинске биохемије могу добити и ле-
кари и хемичари, уз полагање одговара -
јућих диференцијалних испита. Каснијом
експанзијом високошколских установа пра -
во извођења ове специјализације за лекаре
преузимају Медицински факултети у Бео-
граду, Нишу и Новом Саду. Године 1986.
специјализација из медицинске биохемије,
која је извођена на медицинским фа  кул -
тетима, преименована је у клиничку биохе-
мију, са идејом да овај профил стру ч њака
ради на клиничним одељењима здравстве-
них установа, што никад у будућности ни -
је реализовано и праћено одговарајућим
систематизацијама нити потребама здрав-
ствених установа. Тако, медицински био-
хемичари школовани на Фармацеутском
факултету и доктори медицине који спе-
цијализирају клиничку биохемију раде на
истим пословима у клиничко-биохемиј -
ским лабораторијама и, стручно, припа-
дају Комори биохемичара Србије (в. По-
главље 7. Комора биохемичара Србије).

Након специјализације из медицинске
биохемије ови специјалисти, зависно од
радног места, могу добити и једну од три
уже једногодишње здравствене специјали-
зације: клиничку ензимологију, лаборато-
ријску ендокринологију или клиничку иму-
нохемију.

Ради усклађивања са препорукама Eu-
ropean Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (EFLM) и EC4 спе-
цијализације из медицинске и клиничке
биохемије продужене су на четири године,
на који начин су програми усклађени и
приближени европским потребама десето-
годишњег школовања овог профила здрав -
ствених стручњака, и остваривања права
да у Европској унији добију назив Euro-
pean Specialist in Laboratory Medicine (в.
The EC4 European Syllabus for Post-Gra -
duate Training in Clinical Chemistry and
La boratory Medicine: version 4 – 2012).
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МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА (си-
ноними: клиничка хемија или клиничка
биохемија) као струка и научна дисци -
плина развијала се из или уз непосредни
утицај природних наука (као што су ма -
тематика, физика, хемија и биохемија) и
медицинских наука (нпр. физиологија, ге-
нетика, ћелијска биологија). Као научна
дисциплина, медицинска биохемија се бави
изучавањем метаболичких процеса у од-
носу на физиолошке и патолошке промене
код људи и животиња. Применом техника
аналитичке хемије и биохемије, медицин-
ски биохемичари добијају низ дијагно-
стичких и прогностичких информација,
које служе лекарима за процену тежине
обољења и одговора на примењену терa -
пију. Медицинска биохемија је, према томе,
дисциплина која је неодвојива од модерне
медицине.

За ову дисциплину су примењивани
бројни називи, који су често конфузни по
својој природи, на пример: патолошка
физиологија, клиничка биологија, кли-
ничка патологија, хемијска патологија,
клиничка биохемија, медицинска биохе-
мија, клиничка хемија и лабораторијска

медицина, а у зависности од места на-
станка.

Интернационално званично је прихва-
ћен назив – клиничка хемија, који је први
пут 1912. године применио Johan Scherer,
означивши своју лабораторију као кли-
ничко-хемијску лабораторију (Klinisch Che -
mische Laboratorium) у болници Julius у
Wurzburg-u у Немачкој. Међутим, и по-
следња Генерална конференција IFCC, ко -
ја је одржана у Истанбулу (2014) бавила
се питањем назива за ову дисциплину, а
Europeаn Fedеration of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine (EFLM) и EC4
такође су разматрали ово питање и уста-
новили заједнички назив за стручњака у
овој области – European Specialist in La -
boratory Medicine.

Често се сматра да је медицинска био-
хемија релативно млада дисциплина, с об-
зиром на то да је свој нагли развој дожи-
вела тек након Другог светског рата. Ово
се везује и за чињеницу да су се прва на-
учна друштва и часописи везани за ову
област појавили тек после 1940. године.
Након оснивања националних друштава
клиничких хемичара, професор E. J. King

3. ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ 
БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ
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из Royal Postgraduate Мedical School из
Лондона, покренуо је 1952. године ини-
цијативу удруживања националних асо-
цијација клиничких биохемичара, која је
била под надзором Интернационалне
уни је за чисту и примењену хемију (IUPAC).
Наиме, 24. јула 1952. године у Паризу је
одржан II међународни конгрес биохемије
на коме су у великом броју суделовали и
клинички хемичари. У току конгреса одр-
жана је Комисија за клиничку хемију на
челу са E. J. King-ом, која је проширена
са националним представницима и пре-
расла у нову Интернационалну асоција -
ци ју клиничких биохемичара (Interna -
tional Association of Clinical Biochemists),
која је и даље била под надзором Интер-
националне уније за чисту и примењену
хемију (IUPAC). Годину дана касније
(1953. године) у Стокхолму, назив ново-
формиране асоцијације промењен је у In-
ternational Federation of Clinical Chemistry,
што је званично и прихваћено 25. септем-
бра 1954. године у току Првог међународ-
ног конгреса из ове области у Амстердаму
(под називом International Congress of
Clinical Chemistry). Први председник Фе-

дерације био је Earl J. King. Све до 1967.
године IFCC је радио у саставу IUPAC-a,
када је на конгресу у Прагу донета одлука
о осамостаљењу ове организације, на челу
са Martinom Rubinom као председником.
Године 1957. A. Aebi, је говорећи о овој
дисциплини рекао »клиничка хемија је до-
стигла тачку од које постаје независна дис-
циплина«.

Earl J. King, први председник International Fe de -
ration of Clinical Chemistry

Факсимил потписа Earl J. King-а, којим се потврђује нови назив Асоцијације 
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На шестом пленуму Савеза фармацеут -
ских друштава Југославије (СФДЈ), који је
одржан 15. маја 1955. године у Сплиту, до -
нета је одлука о оснивању Секције за меди-
цинску биохемију у СФДЈ. Секција за ме -
дицинску биохемију СФДЈ преименована
је у Друштво за медицинску биохемију у
СФДЈ, на основу одлуке XVI пленума
СФДЈ, који је одржан 15. маја 1965. године
у Бањалуци. Сходно наведеном, на основу
одлуке ДМБЈ донете 6. априла 1995. го-
дине, на темељу историјских података, 15.
мај је установљен као Дан Дру штва меди-
цинских биохемичара Југославије.

Први стручни и научни састанак меди-
цинских биохемичара ФНРЈ одржан је од
13. до 16. 10. 1955. године у Загребу. Са-
станку је присуствовало 120 чланова са
50 стручних и 4 организациона реферата.
Тада је утемељена Секција за медицинску
биохемију Савеза фармацеутских друш-
тава Југославије чиме је Савезна секција
за медицинску биохемију добила право, уз
претходну сагласност СФДЈ, да се учлани
у одговарајуће међународне стручне орга-
низације. Секцијом за медицинску биохе-
мију СФДЈ руководила је професор Ма-
ријана Фишер-Херман, а од 1962. године
професор Божидар Штраус, који су се
ангажовали око организације Првог кон-
греса медицинских биохемичара Југосла-
вије (Загреб, од 7. до 11. јуна 1963. го-
дине) на коме је поднето 98 рефератa. На
следећем II конгресу (Врњачка Бања, 4.
окто бар 1967. године) сада већ Друштва
медицинских биохемичара СФДЈ било је
300 учесника са 143 реферата и 3 пленар -
на предавања. Сваки нови конгрес пред-
стављао је нови квалитет и видни напредак
развоја струке.

Од самог формирања Међународне
фе  дерације клиничких хемичара (IFCC)
при UPAC-у, медицински биохемичари из
наше земље активно су радили на учлањи-
вању у ову организацију. Значајну улогу
у свим активностима имале су проф. др
Маријана Фишер-Херман и примаријус
Та тјана Плећаш-Дрљача, која је уједно
била и први председник ДМБЈ и то у два
мандатна периода од 13. 3. 1965. до 1973.
године. За време њеног мандата, маја 1971.
године, ДМБЈ је постало 28. чланица
IFCC-a. Ову значајну вест Татјана Пле-
ћаш-Дрљача саопштила је поздрављајући
уче снике III конгреса ДМБЈ, који се 1971.
године одржавао на Бледу.

Први председник ДМБЈ, са мандатом
од 8 година у периоду од 1965. до 1973.
године, била је мр ph. Татјана Плећаш-
-Дрљача из СР Србије. Други председник
била је проф. др Душанка Микац-Девић
(1973–1975) из СР Хрватске, а трећи
проф. др Божидар Штраус (1975–1977),
такође из Хрватске. У периоду од 1977. до
1981. председник је био проф. др Никола
Јесеновец из СР Словеније, од 1981. до
1985. године председник је био проф.
др Франко Цетинић из Босне и Херце -
говине. Шести председник била је проф.
др Радмила Хризохо (1986–1988) из СР
Македоније, а затим је за пред седника
изабрана проф. др Нада Мајкић-Singh из
Србије. За секретара ДМБЈ у истом ман-
датном периоду именована је прим. Оли-
вера Јанковић, такође из Србије.

Друштво медицинских биохемичара је
од свог формирања, прво као савезна
секција, а затим као Друштво у оквиру Са -
веза фармацеутских друштава Југославије

3.1. Настанак и развој
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Факсимил писама Татјане Плећаш-Дрљача којим се тражи чланство ДМБЈ у
IFCC
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Факсимил писама секретара IFCC-а dr J. Frei-a Татјани Плећаш-Дрљача којим
се потврђује да је ДМБЈ примљено у чланство IFCC-a
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Факсимил писама председника IFCC-a dr Martina Rubina Татјани Пле-
ћаш-Дрљача којим се потврђује да је ДМБЈ примљено у чланство IFCC-a



стално настојало да се осамостали с обзи-
ром да је у својим редовима окупљало ме-
дицинске биохемичаре различитог основ-
ног образовања. На Конференцији Савеза
фармацеутских друштава Југославије од
12. јуна 1985. године потврђен је статут
ДМБЈ који је дозволио ову могућност. Ини -
 цијативом проф. др Наде Мајкић-Singh,
председника и прим. Оливере Јанковић,
секретара, Друштво медицинских биохеми -
чара Југославије регистровано је као прав -
но лице у регистар под бројем 199. у Град-
ском секретаријату за унутрашње послове
града Београда у Управи за управне посло -
ве – Одељење за управне послове, на осно -
ву чл. 11. Уредбе о регистрацији дру штве -
них организација и удружења грађа на
(»Сл. гласник« СР Србије, бр. 57/82) дана
6. априла 1989. године, на који начин је ис-
тупило из Савеза фармацеутских дру штава
Југославије.

Због измене Закона о удружењима гра -
ђа на и удружења, Друштво медицинских
био хемичара Југославије пререгистровано
је 1991. године у Савез друштава медицин-
ских биохемичара Југославије (СДМБЈ) и
уписано у регистар удружења, друштвених
организација и политичких организација,
као друштвена организација, која се води
код Савезног секретаријата за правосуђе и
управу на регистарском листу 79, под бро -
јем 235.

У Крагујевцу у Хотелу Шумарице одр-
жан је 29. 2. 1992. године састанак чла-
нова Секције за медицинску биохемију
Срби је, Друштва медицинских биохеми -
чара Црне Горе и Секције за медицинску
биохемију Војводине на коме је закључено
да је неопходно извршити измене и допуне
Статута Друштва медицинских биохе -
мичара Југославије као и да је нео п ходно
пререгистровати часопис Југословенску
меди цинску биохемију. Како 8. конгрес
меди цинских биохемичара Југославије,

који је требало да се одржи у Будви, није
било могуће организовати, закључено је
да се овај конгрес одржи у Београду.

Нови статут ДМБЈ усвојен је 24. јуна
1993. године, на који начин је престао да
важи статут ДМБЈ од 8. марта 1991. годи -
не. Према члану 1. Статута Друштво ме -
дицинских биохемичара Југославије (ДМБЈ)
је самостална, стручна и друштвена орга-
низација медицинских биохемичара Са-
везне Републике Југославије. Подручје де-
латности ДМБЈ је на целој територији СРЈ.
Седиште ДМБЈ је у Београду на Фарма-
цетском факултету.

На састанку чланова ДМБЈ одржаном
24. јуна 1993. године у просторијама »Ју -
гох емије« у Београду усвојен је Статут
ДМБЈ и изабран Извршни одбор у саста -
ву: Н. Мајкић-Singh, Ј. Каварић, О. Јанко-
вић, М. Марковић, М. Илић, Ј. Ђурђевић,
Ј. Аврамов, М. Вуксановић, Д. Прибило-
вић и Д. Кривокапић. За председника из-
вршног одбора и председника ДМБЈ име-
нована је проф. др Нада Мајкић-Singh, а
за потпредседника проф. др Јован Ка -
варић. За секретара ДМБЈ именована је
прим. Оливера Јанковић. Том приликом
изабране су Комисије и Скупштина ДМБЈ. 

Друштво медицинских биохемичара
Југославије које је званично било реги -
стровано под називом Савез Друштава
медицинских биохемичара Југославије про -
менило је свој назив 22. 4. 2003. године у
Друштво медицинских биохемичара Срби -
 је и Црне Горе, регистрацијом код Савез-
ног министарства националних и етничких
заједница, а затим и коначно 12. 1. 2007.
године у Друштво медицинских биохеми -
чара Србије уписом у Регистар удружења
друштвених организација, политичких ор-
ганизација код Министарства за државну
управу и локалну самоуправу под редним
бројем 11520, на регистарском листу број
4033.
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На основу Закона о удружењима, »Сл.
гласник« Републике Србије бр. 51 од 14.
јула 2009. године Скупштина Друштва ме-
дицинских биохемичара Србије, на сед-
ници одржаној 28. јануара 2010. године,
донела је Статут Друштва медицин-
ских биохемичара Србије (ДМБС) које је
дру штве на, добровољна, самостална и
струч на организација медицинских биохе -
ми чара Србије која има за циљ да ради на
унапређењу здравствене заштите станов-
ништва у области клиничко-биохемијске
лабораторијске дијагностике применом са -
времених достигнућа медицинских и дру -
гих сродних наука, као и да утиче на развој
научног рада и унапређење система здрав-
ствене заштите у својој области у Репу -
блици Србији. Друштво медицинских био-
хемичара Србије уписано је 30.4.2010. у
Регистар удружења у Агенцији за при-
вредне регистре. ДМБС је регистровано
као стручна и научна организација и у
Министарству науке Републике Србије.
Подручје делатности ДМБС је на целој те -
риторији Републи  ке Србије. Назив органи -
зације је ДРУШ ТВО МЕ ДИЦИНСКИХ
БИОХЕМИЧАРА СР БИ  ЈЕ (ДМБС). За
везе са иностранством утвр ђен је назив на
енглеском језику:

SOCIETY OF MEDICAL BIOCHE MISTS
OF SERBIA (SMBS). 

Седиште ДМБС је дуги низ година би -
ло у Београду на Фармацеутском факул-
тету, Војводе Степе 450. На XLVIII сед -
ницама Извршног одбора и Скупштине
одржаним 8. новембра 2012. године доне -

та је одлука о измени Статута која се од-
носи на седиште (чл. 4). Наиме ДМБС је
обезбедило просторије у власништву те је
трајно седиште Друштва у Београду у ул.
Војислава Илића 94 Б, ст. 7.

Друштво је првобитно формирано као
Друштво медицинских биохемичара Ју -
гославије (ДМБЈ) 15. маја 1965. године у
Бањалуци, да би први пут било званично
регистровано 6. априла 1989. године при
Градском секретаријату за унутрашње по-
слове у Београду. Друштво обележава 15.
мај као Дан Друштва медицинских биохе-
мичара Србије. 

Четрдесетогодишњицу постојања и
рада Друштво медицинских биохемичара
Југославије обележило је одржавањем XII
Биохемијских дана 15. маја 1995. године
у Београду у Хотелу »Hyatt Regency«. Го-
дишњици су присуствовали бројни званич-
ници и државни представници савезних и
републичких органа, као и представници
балканских земаља. Покровитељ прославе
био је господин Мирослав Иванишевић,
савезни министар за рад, здравство и со-
цијалну политику, а у Почасном одбору
били су: прим. dr sc. Тодор Баковић, ди-
ректор Савезног завода за заштиту и уна-
пређење здравља, проф. др Слободан
Унковић, потпредседник Вла де и министар
за науку и технологију Републике Србије,
прим. др Лепосава Милићевић, министар
здравља Републике Србије, др Миомир Му -
гоша, министар здравља Републике Црне
Горе, проф. др Павле Тодоровић, дирек-
тор Завода за заштиту здравља Републике

3.2. Организација Друштва медицинских биохемичара
Србије
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Проф. др Нада Мајкић-Singh, председник ДМБЈ
отвара скуп поводом обележавања 40-годишњи це
Друштва медицинских биохемичара Југославије

Примаријус Оливера Јанковић, секретар ДМБЈ и
проф. др Нада Мајкић-Singh на отварању скупа

Проф. др Stoyan Danev, председник Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) – поздравља скуп
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Учесници XII Биохемијских дана, 15. мај 1995. године

Делегација балканских земаља са колегама из Југославије на прослави 40-годишњице ДМБЈ, мај 1995.



Србије, прим. др Новица Вујошевић, ди-
ректор Завода за заштиту здравља Репуб-
лике Црне Горе, Драгиша Лукић, директор
Републичког завода за здравствено осигу-
рање – Београд, проф. др Славица Спа-
сић, декан Фармацеутског факултета,
проф. др Ненад Угрешић, председник
Фармацеутског друштва Србије, дипл.
фарм. Биљана Поповић, пред седник Фар-
мацеутског друштва Црне Горе. Након
свечаног отварања скупа проф. др Нада
Мајкић-Singh одржала је предавање »Раз-
вој и рад Друштва медицинских биохе-

мичара Србије«. Потом су уручена при-
знања бројним заслужним појединцима,
државним институцијама и фирмама (в.
»Развој медицинске биохемије у Југо сла -
вији«, стр. 312–316). У оквиру приказа
издавачке делатности ДМБЈ проф. др Ми-
лисав Ристић говорио је о књигама Н.
Мајкић-Singh: »Медицинска биохемија« и
»Клиничка ензимологија«.

50-годишњица Друштва медицинских
биохемичара Србије и Црне Горе обе ле -
жена је 10. јуна 2005. године у Београду у
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Председавајући FESCC Symposiuma for Balkan Region и обележавања 50 година Друштва медицинских
биохемичара Србије и Црне Горе, Београд, 10–12. јун 2005. године (слева надесно): О. Јанковић, G. Sanders,
Н. Мајкић-Singh, V. Blaton и З. Шумарац
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G. Sanders, О. Јанковић и Н. Мајкић-Singh са Јадранком Јовановић, примадоном Београдске опере, након
свечаног отварања Симпозијума и обележавања 50 година Друштва

Н. Мајкић-Singh и О. Јанковић након уручења
IFCC дипломе

G. Sanders, З. Шумарац, О. Јанковић, Н. Мајкић-
-Singh и V. Blaton након уручења признања
ДМБСЦГ и IFCC



Хотелу Inter•Continental Beograd поводом
ког је одржан први FESCC Symposium for
Balkan Region под називом »Education,
Management and Standards in Laboratory
Мedicine«.

60-годишњица Друштва медицин-
ских биохемичара Србије обележава се
15. маја 2015. године у Београду уз одр-
жавање 11th EFLM Symposium for Balkan
Region под називом »Laboratory Medicine
Specialist Focuses on the Patients Well-being«
у организацији Друштва медицинских био -
хемичара Србије и European Fe de ration of
Clinical Chemistry and La bo  ratory Medicine
(EFLM), а под покровитељством Interna-
tional Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Мedicine (IFCC) и Ми ни стар -
ства здравља и науке Републике Србије.
Предавања посвећена аспектима унапре-
ђења струке одржаће M. Panteghini, S.
Zérah, W. Gilbert, I. Watson, W. Huisman,
W. Oosterhuis, Н. Мајкић-Singh, С. Игња-
товић, Т. Водник, Е. То пић, M. Plebani
и З. Шумарац. Поводом 60-годишњи -
 це ДМБС скупу ће се обратити бројни
званичници, као и председници IFCC и
EFLM. Такође, овим поводом биће доде-
љене Дипломе и Захвалнице Друштва при-
знатим страним и домаћим стручњацима,
као и организацијама које су допринеле
развоју Друштва медицинских биохеми -
чара Србије.

Рад ДМБС је јаван. Јавност се упознаје
са радом ДМБС путем публикација ДМБС
и средстава јавног информисања. ДМБС
заступају председник и извршни директор
Друштва.

ДМБС је члан Међународне федера-
ције за клиничку хемију (International Fe -
deration of Clinical Chemistry and Labora-
tory Medicine – IFCC), која је међународна
организација за подручје клиничке хемије

(код нас познате као медицинска биохе-
мија), Европске федерације за клиничку
хемију и лабораторијску медицину (Euro-
pean Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine – EFLM), као и Бал-
канске федерације за лабораторијску ме-
дицину (Balkan Clinical Laboratory Fede -
ration – BCLF).

Циљ ДМБС се састоји у окупљању ме-
дицинских биохемичара ради унапређи-
вања и развијања свих грана медицинске
биохемије у здравственој делатности. За-
даци Друштва се састоје у уједначавању
стандарда рада у клиничко-биохемијским
лабораторијама, едукацији медицинских
биохемичара на свим нивоима образо-
вања, подстицању научно-истраживачког
рада, утврђивању норматива рада и спро-
вођењу примене и поштовања кодекса
етике здравствених радника. Утврђене
стандарде у области медицинске биохе-
мије ДМБС предлаже одговарајућим ин-
ституцијама Републике Србије. Задатак
Друштва је да омогући размену искустава
својих чланова са члановима сродних
орга низација у земљи и иностранству.

Делатност Друштва обухвата:

– обједињавање активности чланова
дру штва и свих облика рада у ДМБС;

– учешће у проучавању и праћењу си-
стема здравствене заштите и органи-
зације рада здравствене службе уз
предлагање мера за њихово унапре-
ђење;

– организовање конгреса, симпози   ју -
ма, семинара и других стручних и
науч них скупова у сарадњи са здрав -
ственим установама, факултетима,
Мини старствима здравља и науке,
Комором биохемичара Србије и др.;
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– подстицање научно-истраживачког
рада у свим областима медицине,
биохемије и других сродних наука, а
нарочито водећи рачуна о младим
члановима ДМБС;

– непосредну сарадњу и давање миш-
љења надлежним органима на пред-
логе закона и нормативних аката, ко -
јима се регулишу питања здравствене
заштите, здравствене делатности и
организације здравствене службе;

– сарадњу са државним органима, ор-
ганизацијама, коморама, удружењи -
ма итд.;

– сарадњу са међународним удружењи -
ма и учешће на међународним струч -
ним и научним скуповима;

– сарадњу са организацијама студена -
та фармације и медицине;

– давање предлога за наставне про-
граме на студијама фармације и ме-
дицине;

– давање награда и признања ДМБС
члановима Друштва, најбољим ди -
пломираним студентима Фармацеут-
ског факултета и другим заслужним
личностима;

– предалагање истакнутих чланова
Дру штва за друштвена признања и
одликовања;

– предлагање истакнутих чланова
Друштва за Српску академију наука
и уметности и других стручних
научних институција;

– издавачку делатност Друштва, која
се одвија преко издавања научних
и стручних часописа, суплемената,
разних публикација и брошура;

– прикупљање историјске грађе из обла-
сти медицинске биохемије, фармације
и медицине;

– прикупљање, обезбеђење, чување и
коришћење библиотечке грађе, по-
себно у области здравства и сродних
наука;

– обављање и других послова у оства-
ривању циљева и задатака Друштва.

Могуће су три врсте чланства у ДМБС:
редовно, почасно и придружено. Члан-
ство у ДМБС је добровољно, а о прије -
му у чланство одлучује Извршни одбор
ДМБС. Редовно чланство остварују ак-
тивни медицински биохемичари. Почасно
чланство могу имати пензионисани ме -
дицински биохемичари, као и поједине
особе, заслужне организације или сродна
удружења из земље и иностранства, о чему
одлучује Извршни одбор ДМБС. Придру-
жено чланство могу остварити фирме или
лица која их представљају, а које имају
пословног интереса за сталном сарадњом
са ДМБС. Чланови ДМБС могу бити и
студенти.

Сваки члан ДМБС равноправно суде-
лује у активностима и остваривању циљева
и задатака утврђених Статутом посред-
ством одговарајућих облика рада друштва
или директно. Чланови ДМБС су дужни
да чувају углед друштва и своје струке при -
државајући се Кодекса етике здравствених
радника као и других сродних етичких
правила. Чланови су дужни да своје актив-
ности усмере ка остваривању основних
циљева и задатака друштва, утврђених
Ста тутом Друштва.

Органи ДМБС су: Скупштина, пред-
седник ДМБС, извршни директор ДМБС,
Извршни одбор, Комитети ДМБС и Над-
зорни одбор. Скупштина је највиши орган
ДМБС. Скупштину чине сви чланови Дру -
штва. Радом Скупштине руководи пред-
седник ДМБС, који је истовремено и пред-
седник Извршног одбора. Извршни одбор
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има 6 чланова које бира Скупштина Дру -
штва, а на предлог појединих чланова
Дру штва. Седми члан Извршног одбора је
претходни председник Друштва.

Скупштина ДМБС, на предлог Из-
вршног одбора, именује следеће сталне
Комитете:

– Научни комитет
– Комитет за конгресну активност
– Комитет за издавачку делатност
– Комитет за Научни фонд »Профе-

сор Иван Беркеш«
– Комитет за Фонд »Магистра Ми-

лица Марковић«
– Комитет за стандардизацију
– Комитет за организацију лаборато-

ријске службе
– Комитет за акредитацију медицин-

ских лабораторија
– Комитет за спољашњу контролу ква-

литета рада
– Комитет за унапређење рада под-

млатка ДМБС
– Комитет за информатичку делатност
– Комитет за сарадњу са IFCC, EFCC

и BCLF и сродним организацијама у
земљи

– Комитет за сарадњу са индустријом
– Етички комитет
– Комитет за признања
– Комитет за историју медицинске био -

хемије

Скупштина може именовати и повре-
мене комисије и стручна тела. Делокруг
комисија и стручних тела утврђује се
актом о именовању.

ДМБС је 1997. године установио На-
учни фонд »Професор Иван Беркеш« и
Годишњу научну конференцију којим по-

водом се додељују новчане награде и ди -
пломе дипломираним студентима фарма-
ције на оба профила студија (фармацеут и
медицински биохемичар) у текућој школ -
ској години уз одржавање једнодневне
Научне конференције. Радом фонда руко-
води Комитет за Научни фонд »Професор
Иван Беркеш«.

Фонд »Магистра Милица Марковић«
током одржавања конгреса додељује ди -
плому и лабораторијску опрему или новча -
ну награду лабораторији или свом члану
који је постигао изузетне резултате у обла-
сти организације лабораторијске службе.
Радом фонда руководи Комитет за Фонд
»Магистра Милица Марковић«.

Центар за континуирану медицинску
едукацију припрема и спроводи све видове
континуиране медицинске едукације: се-
минаре, симпозијуме, конгресе и сл. Цен-
тар припрема све активности око утврђи-
вања програма, предлагања релевантним
органима, коморама и Здравственом са-
вету Републике Србије. Центар има Про-
грамски савет који чине председници ко -
митета Дру штва. Ради остваривања своје
актив ности Центар сарађује са комите-
тима Друштва, факултетима, коморама и
другим сродним организацијама.

Председник и извршни директор ДМБС
остварују међународну сарадњу ДМБС са
IFCC и другим сродним организацијама.
Ова сарадња заснива се на размени иску-
става, координацији разних активности и
пружању међусобне помоћи. Извршни од -
бор и Скупштина ДМБС именују сталне
представнике у IFCC, EFLМ и BCLF који
заступају интересе ДМБС у овим организа-
цијама. Представници ДМБС су дужни да
подносе редовне извештаје о активностима
наведених међународних организацијa.
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Извршни одбор и Скупштина ДМБС
могу да именују и друге представнике за
везе са међународним организацијама,
као и са одговарајућим стручним телима
на међународном нивоу.

Ради унапређења струке, ДМБС у
земљи сарађује са сродним удружењима и
организацијама и факултетима медицин-
ске струке. У циљу унапређења струке ме-
дицинске биохемије Друштво остварује са-
радњу са Комором биохемичара Србије,
као и другим здравственим коморама и
организацијама. У истом циљу Друштво
остварује сарадњу са Министарствима
здравља и науке Републике Србије.

У складу са циљевима и задацима
ДМБС, ради расправљања о научно-
струч ним питањима медицинске биохеми -
је, Дру штво редовно организује конгресе,
Био хемијске дане и тематске кон  ферен -
ције. Конгреси ДМБС организују се по
пра вилу сваке друге парне године. Из-
вршни одбор утврђује место одржавања
Конгреса, као и састав Научног и Органи-
зационог одбора. Сваке године организују
се Биохемијски дани са школом биохе-
мије, по правилу у другом регионалном
делу земље. ДМБС може, сходно потре-
бама струке, организовати и тематске кон-
ференције или симпозијуме по одређеним
питањима стручног и научног рада.

Као члан Balkan Clinical Laboratory
Federation (BCLF), Друштво је организо-
вало три конгреса BCLF: Четврти конгрес
у Будви 1996. године, Једанаести конгрес
2003. године у Београду и Двадесети кон-
грес 2012. године, такође у Београду.

ДМБС сваке године организује међу-
народни симпозијум под називом »EFLM
Symposium for Balkan Region« из актуелне
проблематике значајне за унапређење стру -

ке заједно са EFLM под покровитељством
IFCC и BCLF. До сада је ДМБС организо-
вао десет EFLM симпозијума, а 14. маја
2015. године, поводом 60-годишњице ра -
да, Друштво организује 11th Symposium
for Balkan Region под називом »Labora-
tory Medicine Specialist Focuses on the Pa-
tients Well-being«.

ДМБС издаје сталне и повремене пу -
бликације ради информисања медицинских
биохемичара у земљи и иностранству о
струч ним и научним достигнућима у обла-
сти медицинске биохемије. Садржај по-
времених публикација утврђује Извр шни
одбор ДМБС на предлог Комитета за из-
давачку делатност. Друштво издаје часо-
пис »Journal of Medical Biochemistry«. На-
учну и стручну проблематику часописа
утврђује Редакциони одбор, о чему редов -
но извештава Извршни одбор и Скупшти -
ну ДМБС.

Научно-стручна активност Друштва
ради информисања чланства и шире
друш твене заједнице редовно се објављује
преко сајта Друштва www.dmbj.org.rs. О
ажурирању сајта брине се Секретаријат
Друштва, а поједине активности Комитета
и других тела Друштва координира из-
вршни директор Друштва.

Друштво има своју Библиотеку. Биб-
лиотечку грађу чини целокупна штампана,
рукописна и на други начин умножена
грађа чија садржина мора бити доступна
корисницима, те у том циљу библиотека
израђује, формира и одржава одговара -
јуће каталоге у складу са потребама ко-
рисника. Библиотека користи и управља
културним добрима утврђеним Законом о
културним добрима, и на начин и под
условима прописаним тим Законом.
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ДМБС има Етички комитет који се
ста ра о спровођењу, примени и пошто-
вању кодекса етике здравствених радника.

ДМБС својим члановима, медицин-
ским биохемичарима, и другим физичким
и правним лицима као признање за уна-
пређивање медицинске биохемије на струч -
ном и научном плану додељује:

Диплому и Захвалницу.

Имовина ДМБС се састоји из по -
 крет не и непокретне имовине. Евиден-
цију покретне и непокретне имовине, као
и евиденцију о материјално-финансијским

средствима Дру ш тва води Секретаријат
Друштва у складу са законским пропи-
сима и општим актима Друштва. Имови-
ном Друштва располажу, руководе и ста-
рају се органи Друштва, у складу са својим
овлашћењима. У случају престанка рада
Друштва имовина постаје власништво Уни -
верзитета у Београду.

Техничке и организационе послове
дуги низ година у Друштву успешно су
обављале Миланка Петковић и Цица
Лазаревић. Ликовну и графичку припрему
за штампу часописа и докумената ДМБС
раде Данијела и Далиборка Мијаиловић.
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Данијела и Далиборка Мијаиловић, ликовни
уредници ДМБС

Цица Лазаревић и Миланка Петковић, дуго -
годишње техничко особље ДМБС

Нада Мајкић-Singh са Миланком Петковић, Надом Максимовић и Цицом Лазаревић током одржавања
конгреса
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Насловна страница сајта Друштва медицинских биохемичара Србије: www.dmbj.org.rs
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Насловна страница сајта Друштва медицинских биохемичара Србије: www.dmbj.org.rs (наставак)
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Од самог формирања Међународне
федерације клиничких хемичара (IFCC)
при UPAC-у, медицински биохемичари
Југо славије активно су радили на учлањи-
вању медицинских биохемичара у ову ор-
ганизацију. Као што је наведено у По-
глављу 3.1. Настанак и развој, значајну
улогу у овим активностима имале су проф.
др Маријана Фишер-Херман и примари -
јус Татјана Плећаш-Дрљача, за чијег је
мандата, маја 1971. године ДМБЈ постала
28. чланица IFCC-a. Од тада је ДМБЈ (кас-
није ДМБС) остваривао значајну међуна-
родну сарадњу у првом реду као чланица
IFCC-a, затим Форума европских друш-
тава за клиничку хемију (Forum of the Eu-
ropean Societies of Clinical Chemistry, FESC),
касније преименованог у European Fede -
ration of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (EFCC; односно EFLM), Европ ске
конфедерације за лабораторијску медици -
ну (European Confederation of Laborato ry
Medicine, ECLM), Балканске феде ра ције
за клиничку лабораторију (Balkan Fede -
ration of Clinical Laboratory, BCLF), као и
орга низације за спровођење спољашње
контроле квалитета (EQLM). 

Од 1991. године национал ни представ-
ник ДМБЈ (односно ДМБС) у IFCC-у је
проф. др Нада Мајкић-Singh, као и у
EFLM. Национални представник у BCLF
је проф. др Светлана Игњатовић. У пе-
риоду од 2006. до 2009. године пред -
седник BCLF из наше земље била је проф.
др Нада Мај кић-Singh. У раду појединих
радних група и комитета IFCC и EFLM
учествовали су и други чланови ДМБС од
којих неке овде наводимо: С. Игњатовић,
Н. Лалић, О. Јанковић, Н. Мајкић-Singh,

Д. Мирковић, З. Шумарац, С. Станко-
вић, А. Белетић, Т. Водник, С. Јовичић, и
др. Осим наведених сада су следећи чла-
нови Друштва активни у међу народним
радним групама: Нада Мајкић-Singh (EFLM
Education and Training Com mittee-Working
Group: Congresses and Post graduate Edu-
cation; Second term: 2013–15); Анђело Бе-
летић (EFLM Education and Training
Committee-Working Group: Congresses and
Postgraduate Education; Young Scientist
Member. First term: 2012–14); Миљан Сав-
ковић (IFCC Task Force For Young Scien-
tists (TF-S), Full Member, First term: 2013–
2015); Снежана Јовичић (1. EFLM Science
Committee: Working Group Patient Focused
Laboratory Medicine, Corresponding Mem-
ber, First Term: 2013–15; 2. IFCC eNewslet-
ter Working Group; Liaison Member од
2011); Сања Станковић (1. IFCC Commu-
nications and Publications Division (CPD)-
Working Group: eJIFCC (WG-eJIFCC), Cor-
responding Member od 2010. 2. EFLM
Science Committee: Working Group: Car-
diac Markers, Corresponding Member, Sec-
ond term: 2014–2015), Татјана Цветко-
вић (IFCC and WASPaLM Task Force on
Chronic Kidney Disease (TF-CKD), Corre-
sponding Member, First term: 2013); Свет-
лана Игњатовић (EFLM Science Commit-
tee: Working Group Postanalytical External
Quality Assurance (WG-PEQA), Correspon-
ding Member, Second term: 2013–2014;
крајем 2013. године промењен је назив
у WG: Postanalytical phase); Татјана
Водник (EFLM Quality and Regu lations
Committee: Working Group: Accre ditation
and ISO/CEN standards; Corresponding
Member, First term 2013–2014 (претходно
2011–2013); Зорица Шумарац (EFLM Sci-

3.3. Међународне активности



ence Committee: Working Group: Preanaly -
tical Phase, Corresponding Member, First
term 2012–2014).

Друштво медицинских биохемичара је
у склопу међународних активности орга-
низовало три конгреса Балканске федера-
ције за клиничку лабораторију (BCLF) и
11 EFLM Symposium-a for Balkan Region
у заједничкој организацији са EFLM (в.
Поглавља 3.5 и 3.6).

Чланови ДМБС редовно учествују на
свим међународним конгресима које орга-
низују IFCC, EFLM и BCLF, са преда ва -
њима, у постерским секцијама или као
пред седавајући секција. 

ДМБС је организовао и одржава web-
сајт Balkan Clinical La boratory Federation
(BCLF): www.bclf.info
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Први конгрес медицинских биохеми -
чара Југославије одржан је у Загребу од 7.
до 11. јуна 1963. године и на њему је под-
нето 98 реферата. На следећем, II кон-
гресу Друштва медицинских биохемичара
СФДЈ (Врњачка Бања, 4. октобар 1967.
године), било је 300 учесника са 143 рефе-
рата и 3 пленарна предавања. Трећи кон-
грес ДМБЈ одржан је на Бледу, маја 1971.
године; IV конгрес ДМБЈ у Сарајеву 1974.
године; V конгрес у Скопљу 1979. године,
VI конгрес у Сплиту 1983. године; VII кон-
грес у Новом Саду 1987. године; VIII кон-
грес у Београду 1992. године, IX конгрес
у Будви 1994. године. Сваки нови конгрес
представљао је нови квалитет и видни на-
предак развоја струке.

VIII конгрес медицинских биохеми -
чара Југославије (Београд, 1992. године)
одржан је у условима распада земље и
тешких санкција које је према СР Југосла-
вији увела међународна заједница. 

Овим конгресом обележена је 40-го-
дишњица оснивања Централне клиничке
лабораторије као претече Института за
медицинску биохемију Клиничког центра
Србије. У радном председништву на про-
слави 40-годишњице »Централне лабо -
раторије« (Институт за медицинску био -
хемију КЦС) били су проф. др Нада
Мајкић-Singh (директор Института), при-
маријус Милица Марковић (заменик ди-
ректора Института) и примаријус Мирка
Илић (председник Секције за медицинску
биохемију ФДС). Поводом 40-годишњице
»Централне лабораторије« додељен је низ
признања, у првом реду првим биохемича-

рима ове лабораторије: Јелици Цветко-
вић-Denniston, Иванки Јанковић, Олги
Спужић-Тешић, Нади Ракић, Љубици
Ђаја-Стефановић, Загорки Младеновић-
Стојимировић, Илијани Зечевић, Нади
Kastrapeli-Дапчевић, Зорици Стефано-
вић-Хаџиомеровић, Олги Теодоровић и
Драгослави Наумовић, као и проф. др
Ивану Беркешу (види у Н. Мајкић-Singh:
Централна лабораторија & Институт за
медицинску биохемију Клиничког центра
Србије, 1952 У речи и слици 2002, Бео-
град, ДМБЈ, 2002).

Нарочито је успешан у стручном по-
гледу био IX конгрес медицинских биохе-
мичара СРЈ, који је од 9. до 12. октобра
1994. године одржан у Будви, мада је ор-
ганизован у тешким данима економских
санкција светске заједнице према нашој
земљи. И овом приликом доказана је ви-
талност нашег народа да се морално
одржи упркос невољама које га сналазе.
На конгресу је изложено преко 250 струч-
них и научних радова завидног квалитета
уз учешће бројних стручњака из гранич-
них дисциплина, нпр. молекуларне биоло-
гије, генетике, хемије, биологије, фармације
и медицине. Размењена искуства, стечена
пријатељства и дружења учесници кон-
греса дуго ће памтити. Конгрес су отво-
рили и на њему учествовали представници
бројних савезних и републичких органа,
чиме је потврђен значај рада Друштва ме-
дицинских биохемичара Југославије.

Председник Научног одбора конгреса
била је Нада Мајкић-Singh, а чланови су
били: Бранислава Бркић, Јелена Ђурђе вић,

3.4. Конгреси Друштва медицинских биохемичара
Србије



52

Изглед прве странице програма и књиге сажетака са I конгреса медицинских биохемичара Југославије
одржаног у Загребу 1963. године 
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Примаријус Иванка Јанковић – захваљује се у име
награђених поводом 40-годишњице Централне
лабораторије

Проф. др Иван Беркеш прима признање од Наде
Мајкић-Singh

Отварањe VIII конгреса медицинских биохемичара Југославије, Београд, 1992. Радно председништво:
Нада Мајкић-Singh, М. Марковић и М. Илић
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Нада Мајкић-Singh са Татјаном Плећаш-Дрљача, приликом предаје признања, Београд, 1992. године

М. Марковић и Н. Мајкић-Singh са колективом Института за медицинску биохемију КЦС, Београд,
1992. године
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Проф. др Нада Мајкић-Singh, отвара IX конгрес медицинских биохемичара Југославије (октобар 1994.
године, Будва)

Радно председништво IX конгреса Медицинских биохемичара Југославије: Ј. Ђурђевић, Н. Мајкић-Singh,
Ј. Каварић и М. Вуксановић



Јелена Јоксимовић, Јован Каварић и Ма-
рина Стојанов. На свечаном отварању
конгреса пленарна предавања одржали су
Јован Каварић: Историјат лабораторијске
дијагностике у Црној Гори и Нада Мај кић-
Singh: Положај и улога медицинске биохе-
мије у здравственој служби. Одржа не су
сле деће Секције: Клиничко-биохемијска
лабораторијска служба (М. Марковић, Б.
Бркић, С. Игњатовић и М. Стојанов); Ли-
пиди и липопротеини (Д. Манојловић, М.
Вуксановић, С. Ђуровић, Љ. Лепшановић,
Ј. Перуничић); Хормони (Ј.Ђурђевић, В.
Поповић, М. Косановић, Н. М. Лалић);
Трансплантација органа и клиничка хе-
мија (Љ. Ђукановић, Б. Бркић, С. Глишић,
Г. Жунић); Ензими и изоензими (С. Игња-
товић, М. Илић, Ј. Механовић-Николић);
Новине у лабораторијској медицини (Д.
Бошковић, М. Спасић, В. Павловић-Кен-

тера, Е. Монаров, Ј. Мимић-Ока, И. Ива-
новић, В. Милетић). Одржане су бројне
постерске секције. На конгресу је про -
мовисана књига »Медицинска биохемијa«
аутора Н. Мајкић-Singh, о којој су гово-
рили Ј. Каварић и Ј. Ђурђевић, као и
аутор. На конгресу су учествовале бројне
фирме дијагностичких апарата и реаге-
наса. Сав материјал са конгреса објављен
је у часопису Југословенска медицинска
биохемија 1994; 13: 3–4, 77–134.

X конгрес медицинских биохемичара
Југославије одржан је од 13. до 16. ок-
тобра 1996. године у Будви. Председник
Научног и Организационог одбора била
је Нада Мајкић-Singh, а чланови: О. Јан-
ковић, И. Обрадовић, М. Вуксановић, Ј.
Аврамов, Б. Бојановић, Б. Бркић, А. По-
штић-Грујин, Ј. Ђурђевић, С. Игњато-
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Гости и учесници IX конгреса Медицинских биохемичара Југославије, Будва, 1994. године



вић, М. Илић, Ј. Јоксимовић, Ј. Каварић,
Д. Кривокапић, М. Марковић и Д. Приби-
ловић. Након завршетка IVth BCLF Mee -
ting-a који је пре тога одржан у Будви, 13.
октобра церемонијом затварања овог кон-
греса истовремено је отворен Десети кон-
грес медицинских биохемичара Југосла-
вије уз поздравне речи проф. др Stoyana
Danevа, председника BCLF и проф. др
Наде Мајкић-Singh, председника ДМБЈ и
музички наступ Ратка и Радише Теофи-
ловић са изворном народном музиком.
Конгрес се одвијао у виду пленарних, сек-
цијских и постерских презентација. Пле-
нарна предавања одржали су W. G. Guder,
Mинхен (Challanges for the Future of Cli -
nical Chemistry and Laboratory Medicine in
Europe), Н. Мајкић-Singh (Развој и значај
медицинске биохемије у Југославији) и I.
P. Ashmarin, Москва (Autoantibodies as
Regulator of Nonimune Biochemical and
Physiological Processes). Одржано је пет
Секција: Аналитички квалитет и нове тех-
нике (M. Werner, A. Uldall, P. G. Righetti,
В. Јерант-Патић); Наследна и хронична
обољења (W. G. Guder и W. Hofman; П. Б.
Ђорђевић, Н. М. Лалић, Ј. Мимић-Ока, З.
Мијушковић); Молекуларна биологија ли-
пидних поремећаја (Д. Манојловић, Т.
Кажић, Љ. Лепшановић, С. Глишић, П.
Јо вић), Биохемија обољења костију (В. По -
 повић, М. Јевремовић, М. Илић); Органи-
зација лабораторијске службе (Н. Мај кић-
Singh, Д. Станимировић, Н. Буји шић). У
постерским секцијама изложена су укупно
132 рада на следеће теме: Наследна и хро-
нична обољења; Нове технике за изуча-
вање обољења; Клиничка хемија и лекови;
Липидни поремећаји; Липидна пероксида-
ција, антиоксиданси и кардиоваскуларна
обољења; Ензими и протеини; Хормони и
Туморски маркери. Главни спонзори кон-
греса били су Yunycom, Media Zemun, За-

става-Yugomedica, Technofarm Randox,
Libertas, Makler, Boehringer-Mannheim,
Hoffman La Roche, Jugomontana, AVL,
Medicom, Abbott и Bankom. Спонзори су
били: Biotec-Bayer Diagnostic, Dialab,
Miloš Laboratorija, Medias, Medinic, Alfa-
trade, Tacon Group, Euromedicina, Labteh,
Olympus, Sanitarija, Serbolab, LKB-Beо -
grad, AKZO-Nobel, Promes Centronic, In-
terlight, Scor и Alfapanon.

Радови са овог конгреса објављени су
у часопису Југословенска медицинска био-
хемија 1996; 15: 175–362.

XI конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине ДМБЈ са међу-
народним учешћем одржан је од 7. до 12.
септембра 1998. године у Чиготи на Зла-
тибору. Организатори конгреса били су
Друштво медицинских биохемичара Југо-
славије и Институт за медицинску биохе-
мију Клиничког центра Србије. Конгрес је
отворио прим. др Миодраг Ковач, савезни
министар за рад, здравство и социјалну
политику и прим. др Новица Вујошевић,
директор Завода за заштиту здравља Црне
Горе. Конгрес је одржан под покрови -
тељством Савезног министарства за рад,
здрав ство и социјалну политику, Мини-
старства за науку и технологију Републике
Србије и Министарства здравља Репуб-
лике Србије и Црне Горе. Председник
Научног одбора била је проф. др Нада
Мајкић-Singh. Одржано је осам пленарних
и десет постерских секција. Пленарно пре-
давање под називом Accreditation of me -
dical laboratories: a need or a fashion? одр-
жао је професор J. C. Libeer (Brussels,
Belgium), који је одржао и предавање о
важности спољашње контроле квалите -
та у лабораторијама. Пленарне секције
бавиле су се следећим темама: При мена
молекуларне биологије у медицинској био-
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хемији (предавачи: Г. Матић, С. Руждић,
Ј. Дун ђерски, Д. Радојковић, М. Б. Спа-
сић): Новија достигнућа у ор ганизацији
ла бораторијске службе (предавачи: J-C
Leeber, С. Игњатовић, О. Сто јановић, П.
Ристић); Биохемија и патофизиологија
ендокриних обољења бу брега (предавачи:
Д. Мицић, О. Јанковић, И. Обрадовић, В.
Шошкић, Г. Коцић, Г. Бјелаковић); Фар-
макокинетика и ме дицинска биохемија
(предавачи: М. Покрајац, В. Ристовски, Р.
Величковић); Ди јагностика обољења нер в -
ног система – могућности, правци раз-
воја и изазови (предавачи: Љ. Ракић, В. С.
Костић, С. Апостолски, Б. Ђуричић, Љ.
Беслаћ-Бумбаширевић, П. Стукалов); Ту-
морски маркери (предавачи: С. Ђур ђе вић,
Г. Пртењак, Н. Лалић, Ј. Ђурђевић, Т.
Симић); Биохемија и патофизиологија
болести бубрега (предавачи: Љ. Ђукано-
вић, Н. Димковић, Т. Груев, В. Б. Ђор -
ђевић, Ј. Мимић-Ока); Специфични и сиг-
нални протеини (предавачи: А. Дујић, В.
П. Старчевић, С. Д. Димковић, Б. Бркић,
М. Илић, Г. А. Николић). У постерским
секцијама изложене су: Методе у клинич-
кој хемији, Молекуларна биологија, Сло-
бодни радикали и антиоксиданси, Про-
теини, Ензими, Липиди и липопротеини,
Хормони, Хематологија, Клиничка хе -
мија, Лекови и токсикологија и Слободне
теме. Изложено је укупно 165 постера.
Одржани су Workshop-ови фирми Makler
и Libertas. 

Представљена је монографија »Развој
медицинске биохемије у Југославији« (ауто -
 ра: Н. Мајкић-Singh, Ј. Ђурђевић, Ј. Кава-
рића, ДМБЈ, Београд, 1998. године). 

Одржана је модна ревија и ишло се на
излет у Сирогојно. На конгресу су своју
опрему и реагенсе представиле фирме:
Li bertas, Makler, Yunycom, Hofman La

Roche, Technofarm Randox, Miloš Labora-
torija, Dialab, Sanitarija, Medinic, Biotec-
Bayer Diagnostika, Medias, Alfatrade, LKB-
Beograd, Medicom, Carlo Erba.

Сва предавања штампана су у моно-
графији »Примена медицинске биохемије
у лабораторијској медицини« (уредник:
Н. Мајкић-Singh, ДМБЈ, 2000. године).

XII конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине одржан је од
11–16. септембра 2000. године у Субо -
тици-Палић. Председник Научног одбора
је била проф. др Нада Мајкић-Singh а
чланови: Драган Алавантић, Бранислава
Бркић, Видосава Ђорђевић, Светлана Иг-
њатовић, Виолета Јелушић, Јован Кава-
рић, Хелена Лончар-Стевановић, Јасмина
Мимић-Ока, Марија Прерадов-Микић и
Славица Спасић. Председник Организа-
ционог одбора била је др Александра По-
штић-Грујин. Одржано је 7 пленарних
секција са следећим темама: Биомаркери
оштећења и дисфункције органа (предава -
чи: Н. Мајкић-Singh, Т. Özben, П. Вуко је -
вић, В. Јелушић); Липиди и липопротеини
као фактори атеросклеротског ри зика
(предавачи: М. Остојић, С. Не дељковић,
С. Спасић, М. Павловић); Метаболички
синдром (предавачи: Д. Д. Мицић, А.
Кен дерешки, М. Шумарац-Думановић, Ђ.
П. Мацут, М. Жарковић); Биохемијско
праћење успешности трансплантације и
терапије (предавачи: М. Перић, Р. Благо -
јевић-Лазић, Б. Бркић, А. Дујић); Орга -
низација и унапређивање лабораторијске
служ бе (предавачи: Ж. Јовановић, С. Игња-
товић, Д. Станимировић, Ж. Болтиш, М.
Ђорђевић, Љ. Питашевић, Р. Бошковић,
М. Убавић); Минерали и витамини – про-
филактици, отрови или панацеја? (преда-
вачи: Х. Лончар-Стевановић, Б. Ђуричић,
Ј. Мимић-Ока, Т. Симић, Б. Радосавље-
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вић); Генетска епидемиологија (предавачи:
Д. Алавантић, Б. Б. Димитри јевић, С. Ро -
мац, С. Павловић); Слободне теме (пре -
давачи: М. Ђерић, Н. Стано је вић, М. Ју -
говић, Љ. Хајдуковић-Драгојловић, Ј.
Меха новић-Николић, Г. Жунић). Изло-
жена су 123 постера, а у оквиру изложбе
апарата, опреме и реагенаса суделовале су
бројне фирме од којих овде наводимо
Technofarm-Randox, Yunycom, AVL, Mak-
ler, Libertas, Alfatrade Enterprise, Dia lab,
LKB, Media, M Laboratorija, Oly Me dico,
Primax, Spektar i Zastava-Yugome dica. 

Апстракти предавања штампани су у
часопису Jugoslov Med Biohem 2000, 19:
151–339:

XIII конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине са међународ-
ним учешћем и XIX Биохемијски дани
одр жани су у Нишу од 14. до 18. маја 2002.
године. Организатори конгреса били су
Друштво медицинских биохемичара Ју го -
славије, Институт за медицинску био хе -
мију Клиничког центра Србије, Фарма -
цеутски факултет Универзитета у Београду
и Клинички центар Ниш. Покровитељ
конгреса било је Министарство за науку,
технологију и развој Републике Србије
(Ми нистар проф. др Драган Домазет).
Председник Научног одбора била је проф.
др Видосава Ђорђевић. Конгрес је одржан
у Клубу Војске Југославије. Пленарно
предавање на отварању одржала је prof.
Tomris Özben (Турска) под насловом: Pa -
thophysiology of cerebral ischemia. На кон -
гресу je било шест пленарних и исто толи -
ко постерских секција. Одржана су сле дећа
предавања: Нове технологије и стандарди
у лабораторијској медицини: Улога лабо-
раторијске медицине засноване на дока-
зима (Н. Мајкић-Singh), Нове технологије
у клиничкој хемији (L. M . Lawrence, Се-

верна Ирска), Квалитет аналитичких одре-
ђивања у медицинској биохемији: мерење
несигурности (С. Игњатовић); Управљање
заштитом радне и животне средине у
здравственим лабораторијама (М. Илић);
Захтеви за компетен тност лабораторија за
испитивање и њи хова примена (Т. Нешић);
Оксидативни стрес и канцер (S. Kakari,
Грчка); Хиперхомоцистеинемија и кардио-
васкуларне промене (А. Tzontcheva); Кли -
нички значај серумског цистатина Ц (Т.
Груев, Македонија); Биохемијска осно ва
пато генезе депресије (В. Р. Пауновић);
Улога патолошког tau протеина у неуро -
дегенерацији (Г. Оцић); Биохемијске осно -
ве ан ксиозности (С. Милoјковић); Болести
три нуклеотидних поновака (В. С. Костић).
У оквиру секције Лабораторијска дијагно-
стика теле сних течности говорили су: М.
Живковић, Д. Мирковић, В. З. Мијушко-
вић, а у Секцији Биохемијска дијагностика
хематоло шких поремећаја: Г. Бјелаковић,
Т. Вод ник и С. Обрадовић. У Секцији
Мо ле куларни механизми дислипидемија
го ворили су Б. Бркић, С. Кундалић и М.
Ђе рић, а у Секцији Апоптоза и канцероге-
неза: В. Ц. В. Балтић, Г. Коцић и М. Ме -
дић-Стојаноска. Одржана су и три Work-
shop-a фирми Technofarm-Randox (L. M.
Lawrence), Interlab exim и Dade Behring (O.
Јанковић, B. Gassner, D. Ruth) и Ortho Cli -
nical Diagnostics (O. Sonntag). 

Изложено је укупно 85 постера. Одр-
жана је изложба апарата и реагенаса уз
учешће бројних домаћих и страних ком-
панија. Свечана вечера одржана је у Хо-
телу »Наис«.

Од 7. до 12. јуна 2004. године одржан
је XIV конгрес медицинске биохемије и ла-
бораторијске медицине Друштва МБСЦГ
уз XXI Биохемијски дан и VII сусрет био-
хемичара Србије у Сокобањи – Хотел
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»Моравица«. Организатори конгреса били
су Друштво медицинских биохемичара
Срби је и Црне Горе и Институт за ме ди -
цинску биохемију Клиничког центра Срби -
је. Покровитељи конгреса били су Међу -
народна федерација за клиничку хемију и
лабора торијску медицину – IFCC и Форум
европских друштава за клиничку хемију
– FESCC. Председник Научног одбора
конгреса била је проф. др Светлана Игња-
товић, а председник Организационог од-
бора прим. Велибор Цанић. Пре свечаног
отварања конгреса одржан је VII сусрет
био хемичара Србије на коме су предавања
одржали: М. Ђерић, З. Мијушковић, Ј. Јан-
ковић, Д. С. Јовановић и Д. Пап. Теме кон-
греса биле су: Срчани маркери, Елементи у
трагу у хроничних обољења, Педијатријска
клиничка хемија, Ендокринологија и Хемо-
стаза, а предавачи: Н. Мајкић-Singh, М.
Дајак, С. Станковић, О. Димитријевић,
Б. Каменов, П. Булат, Г. Коцић, Љ. Шара -
нац, С. Игњатовић, М. Илић, Д. Поповић,
Н. Лалић, Љ. Богавац, С. С. Дамјановић, Б.
Трбојевић, М. Жарковић, В. Ђур ђевић-
Обрадовић, А. Лу чић, В. Допсај, Б. Чалија
и Г. Митић. XIX Биохемијски дани обу-
хватили су низ значајних организационих
питања како што су Кохерентан модел
ква литета у лабораторијској медицини
(С. Игњатовић); Стан дардизација рада ур-
гентне клиничко-биохемијске лабораторије
(М. Илић и сар.); Социо-економски услови
као фактор утицаја на вриједности хема -
толошких параметара (Д. Поповић и С.
Спасић), Учешће лабораторије у пилот
про јекту – мој лекар (Љ. Богавац и М. Јове-
тић). Изложена су 103 постера у оквиру
девет секција. Одржана је изложба апа-
рата, опреме и реагенаса. Нарочито је био
активан дру штвени програм и излет у око-
лину Сокобање.

XV конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине одржан је од 17.
до 21. октобра 2008. године у Хотелу
»Парк« у Новом Саду, непосредно после
2nd EFCC Symposium-a for Balkan Region.
Конгрес је одржан под покровитељством
IFCC и FESCC, као и Министарства за
науку и заштиту животне средине Репуб-
лике Србије. Организатори су били Дру -
штво медицинских биохемичара Србије и
Институт за медицинску биохемију Кли-
ничког центра Србије. Након извођења
уметничког програма, учесницима Кон-
греса обратили су се Нада Мајкић-Singh,
председник Друштва, Мирјана Ђерић,
пред седник Научног одбора и Борислав
Налчић, председник Организационог од-
бора Конгреса. Конгрес је отворила Маја
Гојковић, градоначелник Новог Сада,
Бранислава Белић, потпредседник Скуп-
штине Војводине, Victor Blaton, председ-
ник FESCC-a и академик Зорана Коваче-
вић. Конгрес је организован кроз осам
пленарних и постерских секција, које су се
бавиле питањима генома и протеома, са-
временим аспектима атеротромботске бо-
лести, биохемијским маркерима обољења,
кардиоваскуларним обољењима и срча-
ним маркерима, методама у клиничкој хе-
мији и протеинима и ензимима. Изложено
је укупно 58 постера. Из области »Генома
и протеома« одржана су четири предава -
ња: Модулатори таргет места геномикса и
протеомикса редокс ћелијске сигнализа-
ције у карциногенези: нове дијагностичке
и терапијске могућности (Д. Павловић,
Ниш); Примена геномике у клиничкој он-
кологији (В. Балтић, Сремска Каменица);
Антиоксидативни биомаркери и карцино-
генеза (С. Пајовић, Београд); Значај »Tis-
sue microarray« технике у дијагностици и
прогностици не-Ходгинског лимфома, Б
ћелијског порекла (Г. Марјановић, Ниш).
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У оквиру »Слободних тема« одржана су
следећа предавања: Mild Hypothiroidsm: A
clinical problem in healthy urban population
of India (V. Thakur, New Delhi, India); Цир-
кулишући sCD4 лиганд у кардиоваску -
ларним болестима и инфламаторним ста-
њима (С. Станковић и сар., Београд);
Параметри хемостазе у пацијената код
којих је индикована коронарна ендартерк-
томија (В. Субота и сар., Београд); Нат-
риуретски пептиди – оцена дијагностичког
доприноса одређивања можданог натриу-
ретског пептида (Р. Ковачевић и сар., Бео -
град); Тартарат-резистентна кисела фос-
фатаза и остеокалцин код пацијената са
остеопорозом и остеопенијом (Ј. Меха -
новић и Ј. Лалош-Миљуш, Бања Лука);
Неопходност придржавања стандард ним
усло вима при прегледу седимента урина
(С. Ђ. Јовановић и сар., Нови Сад). У
Секцији »Савремени аспекти атеро -
тромботске болести« одржана су преда-
вања: Липиди и атеросклероза (М. Ђерић,
Нови Сад); Интеракција оксидативног
стреса и биомаркера инфламације у атеро-
склерози (В. Ђорђевић, Ниш); Хемостазни
системи у генези атеротромбозе (А. Лучић,
Нови Сад); Инсулинска резистенција и
атеросклероза (Д. Мицић, Београд). У
Секцији »Биохемијски маркери обољења«
одржана су предавања: Биомаркери окси-
дативног стреса у бронхијалној астми (В.
Ћосић, Ниш); Биомаркери у карциному
дојке (С. Филиповић, Ниш); Значај цито-
кина у дијагностици аутоимуних обољења
(Л. Звездановић, Ниш); Маркери тирео-
идне аутоимуности (Н. Глигоровић, Под-
горица); Дијагностика наследних малигни-
тета (К. Станков, Нови Сад); Примјена
биомаркера у испитивању зрелости плућа
(Д. Поповић-Прибиловић, Подгорица);
Биохемијски маркери исхода трудноће у
феталној крви (А. Николић-Ђорђевић,

Нови Сад). У постерским секцијама обра-
ђене су следеће теме: Кардиоваскуларна
обољења и срчани маркери; Методе у кли-
ничкој хемији; Протеини и ензими и Сло-
бодне теме. Укупно је приказано 58 по-
стера. Одржана су два Workshop-a фирми
Abbott (J. Sallien) о Anti-CCP Assays и Bio-
Merieux и Yunycom о одређивању D-
dimera. Уз конгрес је одржана успешна из-
ложба медицинске опреме и потрошног
лабораторијског материјала фирми: Ab-
bott, Makler, Interlab exim, Olympus, Vicor,
Yunycom, BioMerieux, Elitech, Roche Diag-
nostics, Adoc, Technofarm, Bio-Rad Labo-
ratories, Bayer-Biotech, Medicom, Scor,
Neomedica, Unifarm и Primax.

XVI конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине одржан је од 17.
до 21. јуна 2008. године у Београду у Хо-
телу М. У току овог конгреса одржан је и
4th EFCC Symposium for Balkan Region.
Организатори конгреса били су Друштво
медицинских биохемичара Србије и Ин-
ститут за медицинску биохемију Клинич-
ког центра Србије. Председник Научног и
Организационог одбора била је проф. др
Нада Мајкић-Singh. Оба конгреса су одр-
жана под покровитељством IFCC и EFCC,
као и Министарстава науке и здравља Ре-
публике Србије. Теме конгреса су биле
Биохемијски маркери обољења и Примена
индикатора квалитета у медицинским ла-
бораторијама, а у оквиру Симпозијума:
Утицај преаналитичке фазе на квалитет
узорка, Стандардизација заштите у лабо-
раторији, Детекција грешака у преанали-
тичкој фази и квалитет биолошких узо-
рака, Едукација и препоруке, Стабилност
узорка, Примена Lean i Six Sigma у пре-
аналитичкој фази, Детекција грешака у
преаналитичкој фази. Предавачи су били
из Србије: Н. Мајкић-Singh, С. Станко-
вић, Љ. Глигић, М. Ђерић, В. Ђорђевић,
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Н. Богавац-Станојевић, Ј. Котур-Стеву-
љић, Д. Пап, Р. Ковачевић, И. Милетић,
Б. Милојковић, Г. Коцић, Т. Цветковић,
З. Шумарац, а од страних предавача C. H.
Muller (Швајцарска), B. Herizg (Немачка),
P. J. Twomey (Велика Британија), O. Son-
ntag (Немачка), Д. Поповић (Црна Гора),
Д. Лабудовић (Македонија), Ј. Механо-
вић-Николић (БиХ), V. Blaton (Белгија), S.
Green (САД), P. Bonini (Италија), C. Mat-
tiuzzi (Италија), G. Banfi (Италија), G.
Lippi (Италија), W. Guder (Немачка), GL
Salvango (Италија), A. Stanković (САД), N.
Cojocaru (Румунија), A. Tzontcheva (Бугар-
ска). Уз конгрес је одржана изложба апа-
рата и опреме, а у постерским секцијама
излагала су 84 аутора. 

XVII конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине са међународ-
ним учешћем и 6th EFCC Symposium for
Balkan Region одржани су у Београду, у
Хотелу М, од 4. до 9. октобра 2010. го-
дине. Организатори конгреса били су Дру -
штво медицинских биохемичара Србије и
Институт за медицинску биохемију Кли-
ничког центра Србије. Председник Науч -
ног и Организационог одбора била је
проф. др Нада Мајкић-Singh. Оба кон-
греса су одржана под покровитељством
IFCC, EFCC и BCLF као и Министарстава
науке и здравља Републике Србије. На
свечаном отварању професору Victoru
Bla tonu уручено је признање Друштва
»Ho norary Diploma« као највише при-
знање које је додељено за допринос у раз-
воју клиничке хемије и лабораторијске ме-
дицине у Србији и Балканском региону
као и шире у области професионалне
заједнице. Такође је обележена 55-годиш-
њица Друштва медицинских биохеми -
чара Србије поводом које је председник
Друштва професор Нада Мајкић-Singh го-
ворила о активностима, достигнућима, ци-

љевима, организцији и историјском раз-
воју ДМБС. Предавање на отварању, под
називом »Wine and Health: A Paradigm of
Alcohol and Antioxidants«, oдржао је чу-
вени професор David M. Goldberg (То-
ронто, Канада). На конгресу су одржане
следеће секције: Слободни радикали у цир -
кулацији: детекција и клинички значај, Ди -
јагностика тироидне болести, Нови био -
хемијски маркери, Биохемијски маркери
бубрежних обољења, анализа протеина на
молекуларном нивоу, Генетски полимор-
физми подложности за настанак обољења.
Предавачи су били: А. Николић-Кокић, И.
Спасојевић, М. Бајчетић, М. Жарковић,
Б. Трбојевић, С. Дамјановић, С. Савин, В.
Лежајић, М. Ђерић, С. Симић, С. Павло-
вић, С. Којић, И. Морић, Т. Пекмезовић,
И. Новаковић, К. Станков, Т. Симић, D.
Schmidt (Немачка), M. Plebani (Италија),
G. Le Gal (Француска), T. Brinkman (Швај -
царска), J. Jarausch (Немачка), K. M.
Schmidt-Ott (Немачка). 6th EFCC Sym -
posium for Balkan Region одржан је под
називом »Implementing Laboratory Auto -
mation, Quality and Efficiency« на коме је
изла гало више страних и домаћих стру -
чња ка (в. Поглавље 3.4). Као што је и
уоби чa јено на конгресу је одржана по -
стерска секција са 51 постером, изложба
апарата и опреме и приказ исте кроз
Work  shop фирми. На конгресу је би ло
више од 600 учесника. Током церемоније
затварања, професор David Goldberg одр-
жао је веома занимљиво предавање под
називом »Science at the Cros s roads: Fact or
Fiction?«. Сва предавања штампана су у
часопису – Journal of Medical Biochemistry
2010; 29: 131–230, and 29: 231–49 (http://
www.degruyter.com/view/j/jomb; www.
dmbj.org.rs/jmb). 

XVIII конгрес медицинске биохемије и
лабораторијске медицине са међународ-
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ним учешћем одржан је од 18. до 22. сеп-
тембра 2012. године. Уз конгрес је одржан
8th EFLM Symposium for Balkan Region, а
после конгреса одржан је и 20th Meeting of
the Balkan Clinical Laboratory Fede ration.
Организатори конгреса били су Друштво
медицинских биохемичара Срби је и Ин-
ститут за медицинску биохемију Клинич-
ког центра Србије. Председник Научног
одбора била је проф. др Нада Мајкић-
Singh а Организационог одбора прим. dr
sc. Зорица Шумарац. Оба конгреса су
одржана под покровитељством IFCC,
EFCC и BCLF, као и Министарста ва науке
и здравља Републике Србије. У пред -
седништву конгреса били су: Н. Мај кић-
Singh, С. Игњатовић, З. Шумарац и В.
Цанић. На отварању XVIII конгреса први
пут је промовисан Фонд »Магистра Ми-
лица Марковић« и уручене су Дипломе
фонда и новчане награде прим. Милки Го-
лубовић и спец. мед. биохем. Гордани
Кар таљевић. Главне секције конгреса биле
су: Биолошки и клинички значај азот-
 моноксида и интермедијата метаболизма
Л-ар    гинина и низ предавања у оквиру
Симпозијума из клиничке имунологије.
Преда вачи су били: В. Ђорђевић, И. Сто -
јановић, Т. Цветковић, Б. Боначи-Нико-
лић, С. Аранђеловић, А. Перић-Попадић,
С. Андрејевић. У току овог конгреса изла-
гано је мање предавања с обзиром да су
одржана два друга конгреса како је на-
пред наведено, а који ће бити описани у
посебним поглављима 3.5. Симпозијуми и
3.6. Конгреси Балканске клиничко лабора-
торијске федерације. У постерским сек-
цијама XVIII конгреса изложено је 39 по-
стера пошто је већина излагана на 20th

BCLF Meeting-у. На конгресу је учество-
вало преко 500 учесника из земље и ино-
странства, а присутвовао је и велики број
студената Фармацеутског факулетета. Глав -

ни спонзори биле су фирме: Interlab exim,
Makler, ADOC, Roche, Abbott и Magna
Farmacija.

У Београду је од 9. до 13. септембра
2014. године одржан XIX конгрес меди-
цинске биохемије и лабораторијске меди-
цине са међународним учешћем, под по-
кровитељством Међународне федерације
за клиничку хемију и лабораторијску ме-
дицину – IFCC (International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medi-
cine), Европске федерације за клиничку хе-
мију и лабораторијску медицину – EFLM
(European Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine) и Балканске кли-
ничко лабораторијске федерације – BCLF
(Balkan Clinical Laboratory Federation),
као и Министарства просвете и науке и
Министарства здравља Републике Србије.
Организатори конгреса били су Друштво
медицинских биохемичара Србије, Фар-
мацеутски факултет Универзитета у Бео-
граду и Центар за медицинску биохемију
Клиничког центра Србије. Конгрес су отво -
рили председник Научног одбора проф.
др Светлана Игњатовић, прим. др Зори -
ца Шумарац, председник Организационог
одбора и проф. др Нада Мајкић-Singh,
председник 10th EFLM Symposiuma for
Balkan Region. У име IFCC-a учесницима
конгреса обратио се dr Bernard Gouget,
члан IFCC Board-a, у име председникa
EFLM prof. dr Grazyna Sypnievska, а у име
министра здравља прим. др Зоран Пана -
јотовић, помоћник министра. Учесни-
цима конгреса обратилa се и декан Фар-
мацеутског факултета проф. др Зорица
Вујић, а у име Коморе биохемичара Србије
др Славица Цимбаљевић. 

Током церемоније отварања директо -
ру Дома здравља »Барајево« др Ивану
Сретеновићу уручен је хематолошки ана-
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лизатор клиничко-биохемијској лабора -
торији Дома здравља и Диплома Фонда
»Магистра Милица Марковић«. Председ-
ник Фонда прим. Милка Голубовић у име
Друштва медицинских биохемичара Срби -
је уручила је Захвалницу Олги Стефано-
вић из фирме Vicor као дародавцу.

На конгресу се представио ТМБ – Тим
медицинских биохемичара са Фармацеут-
ског факултета у Београду, о чијим актив-
ностима је говорио студент Бранко Павло -
вић. Пленарно предавање на отварању
кон  греса »Patient Focused Laboratory
Me dicine« одржао је професор Zbigniew
Gaciong из Пољске.

У оквиру конгреса 11. и 12. септембра
2014. године одржан је и Десети EFLM
симпозијум за балкански регион (10th

EFCC Symposium for Balkan Region) под
називом »Paediatric Laboratory Medicine:
Some Аspects of Obesity, Metabolic Syn-
drome, Neonatal Screening, Reference Inter-
vals and Critical Values«.

Пленарне секције XIX конгреса меди-
цинске биохемије и лабораторијске меди-
цине посвећене су најновијим сазнањима
и примени у области лабораторијске меди-
цине. Главне теме конгреса су биле: Ге -
нетички и негенетички фактори ризика и
биомаркери атеросклерозе; Биомаркери
кардиоваскуларних болести: Молекулар -
на основа и практична разматрања; Орга-
низација медицинско-биохемијских лабо-
раторија; Разумевање улоге биомаркера у
алгоритму дијагнозе сепсе; Менаџмент за-
хтевима за лабораторијским испитивањем
тироидне функције. Осим еминентних до-
маћих стручњака (Ј. Векић, А. Стефано-
вић, А. Нинић, З. Васиљевић, С. Станко-
вић, З. Шумарац, М. Ђерић, В. Цанић, Н.

Иванчевић, Т. Водник, М. Жарковић, С.
Игњатовић и Н. Миленковић) предавања
су одржали и страни предавачи: Д. Черне
(Словенија), G. Sypniewska (Пољска), Н.
Николац (Хрватска), М. Подбрегар (Сло-
венија), W. Li (Кина) З. Вајда (Мађарска),
P. Carayon (Француска). 

На конгресу су студенти одржали свој
»мини конгрес« у виду пленарних преда-
вања (9 предавања) и постерских секција
(11 постера). У оквиру постерских секција
конгреса изложено је 37 постера. Мари -
јана Јевтић и Тања Глигоров добиле су
награду за најбољи постер – одлазак на
конгрес EUROMEDLAB, Paris, 2015 за
рад »Одређивање активности ензима ле-
цитин-холестерол ацилтрансферазe (LCAT)
и холе стерол-естaр трансферног протеина
(CETP) код гојазне деце«.

Одржана су два Workshop-a фирми
Roche (Т. Крњета: O увођењу високоосет -
љивог тропонина Т у клиничку праксу) и
Promedia: (W. Li: О потпуној аутома ти -
заци ји одређивања у хематологији и Z.
Vajda: При мена линије за коагулацију са
нагласком на одређивањe D-dimera). Спон -
зори конгреса биле су фирме: Interlab exim,
Makler, Roche, Abbott, Vicor, Promedia и
Primax.

Треба истаћи да су се током конгреса
одвијале и разне друштвене активности.
Страним предавачима омогућено је да то -
ком конгреса разгледају значајне институ-
ције и историјске споменике Београда, као
и да уживају у националним кулинарским
специјалитетима српске кухи ње. Неза -
боравно је било завршно вече уз музику
Цеце Славковић и њеног бенда.

Овде наводимо само два утиска наших
страних гостију:



65

»Dear Professor Majkic-Singh,

Many thanks for the way that you and
your team looked after me (and the other
foreigners) at the meeting last week. Landing
in a strange place where one does not speak
the language is often a fraught experience
but, thanks to you, my stay in Belgrade was
anxiety-free (except as always when giving a
talk) and full of interest. The social side, par-
ticularly the tour of the city that you pro-
vided for us, was greatly appreciated and the
scientific programme very stimulating. At a
time when the world seems to be falling to
pieces again, it is heartening to meet with in-
ternational colleagues for the joint purpose
of improving peoples' lives rather than de-
stroying them.

Best wishes, Rodney Pollitt«

»Dear Prof Majkic-Singh,

I would like to thank you again for your
kind invitation to participate to the 10th

EFLM Meeting for Balkan region. It was a
pleasure for me to give a lecture to a such at-
tentive audience. It was also an opportunity
for me to discover Belgrade for the first
time. I was deeply touched by the warm hos-
pitality of my Serbian colleagues. I appreci-
ated their availability and their kindness.
Kindly pass my best thanks to all your staff
and the Organizing Committee. It is my
pleasure to see you in Paris, next year, at the
EuroMedlab Meeting.

Kindest regards, Joseph«
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Радно председништво X конгреса ДМБЈ, Будва, 1996. године: М. Мугоша, Н. Мајкић-Singh, Ј. Каварић,
Ј. Ђурђевић

Учесници X конгреса ДМБЈ, Будва, 1996. године
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Учесници XI конгреса (слева надесно): Р. Пауновић, Н. Мајкић-Singh, И. Трифуновић, О. Јанковић,
Љ. Штрбац, С. Игњатовић

Радно председништво XI конгреса ДМБЈ, Златибор, 1998: О. Јанковић, Ј. Каварић, Н. Мајкић-Singh,
М. Покрајац, В. Ђорђевић
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Учесници XI конгреса, Златибор, 1998. са професором J. C. Libeer-ом

Учесници XI конгреса, Златибор 1998. године
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Учесници XII конгреса, Суботица, Палић (2000. година)

Радно председништво XII конгреса Суботица, Палић, 2000. године (слева надесно): В. Цветковић,
А. Поштић, Н. Мајкић-Singh, Ј. Каварић, Ж. Јовановић
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У паузи XII конгреса, Суботица, Палић, 2000. године: Ђ. Мацут, Д. Мицић, Н. Мајкић-Singh, О. Јанковић

Радно председништво XIII конгреса, Ниш, 2002. године: Ј. Каварић, О. Јанковић, Н. Мајкић-Singh,
В. Ђорђевић
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Председник Научног одбора проф. др В. Ђорђевић отвара XIII конгрес, Ниш, 2002. године

Професор Sofia Kakari поздравља учеснике XIII конгреса, Ниш, 2002. године
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Технички организациони одбор XIV конгреса, Сокобања, 2004. са Н. Мајкић-Singh: Т. Водник, Н. Макси-
мовић, М. Станковић, Б. Богуновић, Ц. Лазаревић, М. Петковић

Председник Научног одбора проф. др Светлана
Игњатовић отвара XIV конгрес, Сокобања, 2004.
године

Др Велибор Цанић, председник Oрганизационог
одбора са Н. Мајкић-Singh на отварању XIV
конгресa
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Студенти Фармацеутског факултета медицинске биохемије на отварању XIV конгреса, Сокобања,
2004. године

Учесници XIV конгреса, Сокобања, 2004. године на излету
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Радно представништво XV конгреса Нови Сад, 2006, Н. Мајкић-Singh, Б. Налчић, М. Ђерић

Учесници XIV конгреса, Сокобања, 2004. године на излету
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Злата Жувела, директор Фармацеутске коморе
Србије обраћа се учесницима XV конгреса

Борислав Налчић, председник Организационог
одбора XV конгреса отвара скуп

Маја Гојковић, градоначелник Новог Сада обраћа
се учесницима XV конгреса

Бранислава Белић, потпредседник Скупштине
Војводине обраћа се учесницима XV конгреса
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Учесници XVI конгреса медицинских биохемичара Србије (слева надесно): М. Ђерић, Н. Мајкић-Singh,
И. Мишић, В. Цанић, Н. Ковачевић, С. Игњатовић

Велибор Цанић и Светлана Игњатовић председавајући XVI конгреса медицинских биохемичара Србије
(Београд, 2008. год.)
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Учесници XVI конгреса медицинских биохемичара Србије (слева надесно): И. Милетић, Н. Ковачевић,
А. Tzontcheva, T. Груев 

Технички Организациони одбор XVI конгреса медицинских биохемичара Србије (слева надесно): С. Јови-
чић, М. Дајак, Н. Максимовић, А. Белетић, М. Петковић и учесник конгреса Г. Стошић
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Учесници XVII конгреса медицинских биохемичара Србије, Београд, 2010. године

Радно председништво XVII конгреса медицинских биохемичара Србије, Београд, 2010, године: Н. Мајкић-
-Singh, В. Ђорђевић, М. Ђерић и С. Игњатовић
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Учесници XVII конгреса медицинских биохемичара Србије, Београд, 2010. године са трубачима Дејана
Петровића

На коктелу након отварања XVII конгреса медицинских биохемичара Србије, Београд, 2010. (слева
надесно): М. Илић, D. Goldberg, Ј. Јанковић, Н. Мајкић-Singh, О. Јанковић, V. Blaton
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Зорица Вујић, декан Фармацеутског факултета
обраћа се учесницима XIX конгреса медицинских
биохемичара Србије

Славица Цимбаљевић, директор Коморе био -
хемичара Србије, обраћа се учесницима XIX
конгреса медицинских биохемичара Србије

Светлана Игњатовић, председник Научног одбора
XIX конгреса медицинских биохемичара Србије
обраћа се учесницима

Зорица Шумарац, председник Организационог
одбора XIX конгреса медицинских биохемичара
Србије обраћа се учесницима
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Организатори и гости XIX конгреса медицинских биохемичара Србије и 10th EFLM Symposium (Београд,
2014.) (слева надесно): К. Adeli, Н. Мајкић-Singh, G. Sypniewska, З. Вујић, Z. Gaciong, С. Игњатовић,
E. Delvin, B. Gouget, З. Шумарац, В. Кунтић и С. Стојков

Предавачи на XIX конгресу медицинских биохемичара Србије (слева надесно): M. Miller, N. Nikolc,
З. Шумарац, В. Цанић, М. Ђерић и С. Игњатовић
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Forum of the European Societies of Cli -
nical Chemistry (FESCC) донео је одлуку да
се FESCC Symposium for Balkan Region у
организацији Друштва медицинских био-
хемичара Србије и Црне Горе организује
и одржава сваке године у Београду. По -
дршку организацији овог симпозијума дао
је професор Victor Blaton, тадашњи пред-
седник FESCC-a.

Први FESCC Symposium for Balkan
Re  gion под називом »Education, Manage-
ment and Standards in Laboratory Мe -
dicine« oдржан је од 10. до 12. јуна 2005.
године поводом 50-годишњице ДМБСЦГ
у Београду, у Хотелу »Inter•Continental
Beograd«. Координатори Симпозијума
били су Н. Мајкић-Singh и V. Blaton, који
је као председник FESCC-a подржао идеју
Н. Мајкић-Singh, председника Друштва
медицинских биохемичара СЦГ да се у
Београду сваке године организују симпо-
зијуми за балкански регион. На овом сим-
позијуму предавања су одржали V. Blaton
(Белгија) о активностима FESCC, R. Jansen
(Холандија) o активностима EC4, G. San -
ders (Холандија) о програмима едукације
у IFCC и W. Huisman (Холандија) о акре -
дитацији. О стандарду ISO 15189:2003 го-
ворио је D. Burnett (Енглеска), M. Plebani
(Италија) о програму спољашње контроле
квалитета и L. Siekmann (Немачка) о успо -
стављању референтних лабораторија у ла-
бораторијској медицини. Своја искуства у
области едукације, руковођења и примени
стандарда у балканском региону изнели су
L. Crezante (Румунија), D. Rizos (Грчка),
Н. Мајкић-Singh (Србија), С, Игњатовић
(Србија), G. Kolios (Грчка) и A. Tzontc he -
va (Бугарска). Одржана је и веома успешна

дискусија округлог стола о изложеној про-
блематици.

2nd FESCC Symposium for Balkan Re-
gion под називом »New Diagnostic Tools
and Quality in Laboratory Medicine« одр-
жан је 17. и 18. октобра 2008. године у
Но вом Саду, у Хотелу »Парк«, уз органи-
зацију XV конгреса медицинске биохемије
и лабораторијске медицине. Координато -
ри Симпозијума били су Н. Мајкић-Singh,
V. Blaton и С. Игњатовић. Оба конгреса
су одржана под покровитељством IFCC и
FESCC, као и Министарства за науку и за-
штиту животне средине Репу блике Србије.
У програму симпозијума обрађене су две
значајне теме које су се односиле на нова
дијагностичка средства у клиничкој хеми -
ји и примену индикатора квалитета у ме-
дицинским лабораторијама. Теме у окви ру
ових секција изложили су MP van Dieijen-
Visser из Холандије о примени SELDI-TOF
MS у анализи протеина, I. Levreri из Ита-
лије о примени 2 D-HPLC система за се -
парацију плазма протеина, R. Hiller из
Аустрије о примени »mikroarey« технике
у области протеомике. О биомаркерима
обољења говорила је С. Игњатовић (Срби -
ја), о срчаном натриуретском пептиду J.
Mair из Аустрије, R. Neumann (Немачка)
о маркерима простате и J. Ste pan (Чешка
Република) о коштаним маркерима. У тре-
ћем делу симпозијума под називом »Appli -
cation of Quality Indicators in a Medical
Laboratory« изложена су следећа предава -
ња »The quality of the sample and its impact
on clinical decisions« (O. Sonntag, Немачка)
и »ISO 15189 and interlaboratory compa -
rison programs« (Jakub Hej sek, Чешка Ре -
пу блика). Излагање које се односило нa

3.5. EFLM Симпозијуми за регион Балкана



»Mo dern Sample Menagement« Dade Be -
hring Solutions одржао је Gerold Gruber
(Аустри ја), о Lab Automation–StreamLab
говори ла је Karin Pozsgay (Аустрија), a о
Dimension Systems Сања Станковић (Срби -
ја). У оквиру четвртог дела Симпозијума
који је био посвећен дискусији округлог
стола дискутовало се о могућности при-
мене но вих техника и познавања прин-
ципа ла бораторијске медицине засноване
на до казима у балканском региону, као и
о потреби органи зације даље наменске
едукације кадра у лабораторијама у овом
правцу. Како је трећи део Симпозијума,
који се односио на примену индикатора
квалитета у медицинским лабораторија -
ма, представљао наставак излагања са 1st

FESCC Symposium-а (Београд, јун 2005),
то је закључено да и у наредним FESCC
симпозијумима за балкански регион тре -
ба разматрати све аспекте спровођења
квалитета у лабора торијама са анализом
ситуације у зeмља ма балканског региона.
Учесници Симпо зи јума су оценили висок
квалитет 2nd FESCC симпозијума са препо-
руком редовних одр жавања истих у орга-
низацији Дру штва медицинских биохе-
мичара Србије и FESCCa.

3rd FESCC Symposium for Balkan Re-
gion под називом »Theory and Application
of Evi dence-Based Laboratory Medicine«
одржан је од 20. до 22. септембра 2007.
годи не у Београду, у Хотелу М. Координа-
тори Симпозијума били су Н. Мајкић-Singh
и V. Blaton. Излагања у оквиру Симпози -
јума имали су: R. Horvat (Мађарска), V.
Blaton (Белгија), Н. Мајкић-Singh (Србија),
Д. Рогић (Хрватска), Б. Косановић (Срби -
ја), S. Sandberg (Норвешка), D. Aslan (Тур-
ска), J. Watine (Француска), W. Oosterhuis
(Холандија). Разматране су следеће теме:
примена Еvidence-Based Laboratory Medi-
cine (EBLM), постављање правог питања,

претраживање литературе, примена ста -
тисти ке у процени дијагностичких тестова,
шта су систематски прегледни чланци, ка -
ко се организује израда упутстава и разли -
ка између дијагностичких и терапеутских
упутстава (Guidelines). Изнета су искуства
у области EBLM у балканском ре гиону.

4th EFCC Symposium for Balkan Region
под називом »Impact of the Pre-analytical
Phase on the Quality of the Laboratory Re-
sults« одржан је 19. и 20. јуна 2008. годи не
у Београду, у Хотелу М, под покрови тељ -
 ством IFCC, EFCC и BCLF. Органи затори
су били: Н. Мајкић-Singh, V. Blaton и S.
Green. Одржана су предавања о утицају
преаналитичких фактора на квалитет узор -
ка (S. Green, САД), Преаналитичке греш ке
(P. Bonini, Италија), Сигурносни стандарди
при узимању узорака (C. Mattiuzzi, Ита-
лија), Преаналитичка фаза у хематологији
(G. Banfi, Италија), Грешке у преаналитич-
кој фази (G. Lippi, Italija), Квалитет дијаг-
ностичког узорка и препоруке (W. Guder,
Немачка). Стабилност биоло шког узорка
(GL Salvagno, Италија) и Примена Lean и
Six Sigma у преаналитичкој фази (A. Stan -
ković, САД). У дискусији окру глог сто ла о
преаналитичкој фази у медицинским лабо-
раторијама у балканским земљама учество-
вали су З. Шумарац (Срби  ја), M. Cojo caru
(Румунија) и A. Tzontcheva (Бугарска).

5th EFCC Symposium for the Balkan Re-
gion под називом »Proteins: from electro -
phoresis to proteomics« одржан је 8. и 9.
октобра 2009. године у Београду. Сим -
позијум је организован под покровитељ-
ством International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC),
European Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine (EFCC) и Balkan
Clinical Laboratory Federation (BCLF), као
и Министарстава науке и здравља Репуб-
лике Србије. Координатори су били Н.
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Мајкић-Singh и V. Blaton. Симпозијум је
био посвећен 70-годишњици Фармацеут-
ског факултета Универзитета у Београду.
Идеја 5th EFCC Symposium for Balkan Re-
gion под називом – Proteins: from elec-
trophoresis to proteomics била је да укаже
на континуитет различитих електрофорет-
ских техника за проучавање протеина са
протеомиком која омогућава анализу ве-
ликог профила протеина, њихове струк-
туре и функције. Наиме, концепт симпо-
зијума је био да направи преглед развоја
различитих техника за анализу протеина:
од најједноставнијих до веома сложених
поступака раздвајања и идентификације
про теина. Програмом симпозијума у првом
делу објашњена је клиничка примена ага -
ро за гел електрофорезе и капиларне елек-
трофорезе у клиничкој хемији (Jean-Fran-
cois Giot, Француска), примена »lab-on- 
chip electrophoresis« и других метода у
профилисању протеина (О. Тренчевска,
Македонија), MADGE-Microplate array di-
agonal gel electrophoresis (С. Станковић,
Србија), изоелектрофокусирања и »PCR
amplification-reverse hybridization assay«
у процени дефицијенције алфа-1-анти-
трипсина (А. Белетић, Србија). Други део
симпозијума бавио се применом техника
протеомике у откривању биомаркера (A.
Vla  hou, Грчка), масене спектрометрије и
капиларне електрофорезе у анализи про-
теина урина (H. Mischak, Немачка), затим
анализом глукокортикоидних рецептора
(Г. Матић, Србија) и молекуларном ди -
јагнозом фенилкетонурије (С. Павловић,
Србија). Из области техника »arrays« ана-
лизе протеина изнета је »biochip cardiac
array technology« (G. Sypniewska, Пољ-
ска), анализа цитокина и фактора раста
(Hans J. van Pelt, Холандија), затим ко -
лоректалног канцера анализом ДНК про-
мена (Andrew Cartwright, Велика Бри -
танија) и (B. Risse, Немачка). Jim Thorn

(Енглеска) изложио је анализу CDT мар-
кера у скринингу алкохолизма. Симпо-
зијуму је присуствовало преко 300 учес-
ника, а сва предавања су публикована у
Journal of Medical Biochemistry 2009; 28:
221-326 (http://www.degruyter.com/view/j/
jomb; www.dmbj.org.rs/jmb

Од 4. до 9. октобра 2010. године у
Београду је одржан XVII конгрес меди-
цинске биохемије и лабораторијске меди-
цине, у току којег је 7. октобра одржан 6th

EFCC Symposium for the Balkan Region
под називом Implementing Laboratory
Automation, Quality and Efficiency, чији
су координатори били професори Нада
Мајкић-Singh и Victor Blaton, former EFCC
President, у име European Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medi-
cine. Конгрес и Симпозијум су одржани
под покровитељством International Fede -
ration of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (IFCC), European Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFCC) и Balkan Clinical Laboratory Fede -
ration (BCLF), као и Министарстава науке
и здравља Републике Србије. На свечаном
отварању професору Victoru Blatonu уру -
чено је признање Друштва »Honorary Di -
ploma« као највише признање које се до-
дељује за допринос у развоју клиничке
хемије и лабораторијске медицине у Срби -
ји и балканском региону, као и шире у
области професионалне заједнице. Такође
је обележена 55-годишњица Друш тва
медицинских биохемичара Србије пово-
дом које је председник Друштва професор
Нада Мајкић-Singh говорила о активно-
стима, достигнућима, циљевима, органи-
зацији и историјском развоју ДМБС.

У току 6th EFCC Symposium for Balkan
Region страни и домаћи стручњаци изнели
су значај и примену аутоматизације и кон-
солидације лабораторија са циљeм при-
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мене »Lean и Six Sigma« филозофије за по-
стизање ефикасности у лабораторијама.
Експерти из Италије, Немачке, Швајцар-
ске, Аустрије и Белгије поделили су своја
искуства са домаћим стручњацима. Изло-
жена су следећа предавања: »Implementing
Laboratory Automation, Quality and Effi-
ciency« (С. Игњатовић и Н. Мајкић-Singh),
»Medical Errors: Preanalytical Issue in Pa-
tient Safety« (Mario Plebani, Италија), »Pre -
analytical Workstation as a Tool for Re -
ducing Laboratory Errors« (Giorgio Da Rin,
Италија), »Progressive Automation – the So-
lution of Choice for Improving Lab Effi-
ciency« (Jan-Michel Valid, Швајцарска),
»Centralization, Consolidation and Automa-
tion in a Local Hospital Network« (Gerd
Hafner, Немачка), »Concepts for Lean La -
boratory Organization« (Gabriele Halwachs-
Baumann, Аустрија) и »Automation, Lean,
Six Sigma – Synergy in Tactics to Improve
Lab Efficiency« (Davide Villa, Италија),
»Concepts for an In vitro Diagnostic Orga -
nization: Consulting Services to Develop Cu -
stomized Economical and High Quality In
Vitro Diagnostic Solutions« (Gerhard Wirl,
Немачка) и »Lean and Six Sigma Sample
Analysis Process in a Microbiology La bo -
ratory« (В. Стоиљковић, Србија). Током
дискусије округлог стола из нети су и усво -
јени закључци и препоруке у области
ла бораторијске медицине, а са циљем уна-
пређења рада и боље ко рисности за паци -
јенте. Уз симпозијум је одржана изложба
апарата и опреме и неколико Workshop-
-овa фирми. На симпозијуму је учество-
вало више од 400 учесни ка из Србије и
других балканских зе маља. Предавања су
публикована у часопису – Journal of Me -
dical Bioche mistry 2010; 29: 231–492 (http:
//www.degruyter.com/view/j/jomb;www.
dmbj.org.rs/jmb

7th IFCC Symposium for Balkan Region,
под називом »Biomarkers: From Standar -
dization to Performance« организован је
под покровитељством International Fede -
ration of Clinical Chemistry (IFCC) и Euro-
pean Federation of Clinical Chemistry and
La boratory Medicine (EFCC) у Београду од
23. до 25. јуна 2011. године. Координато -
ри симпозијума били су Н. Мајкић-Singh,
V. Blaton и С. Игњатовић. У првом делу
Нада Мајкић-Singh одржала је предавање
»What is Biomarker? From Discovery to
Clinical Application«; Mauro Panteghini
(Италија) о стандардизацији и дефини-
сању захтева код хетерогених одређивања
биомаркера; Patrick M. M. Bossuyt (Хо-
ландија) о дефинисању изводљивости и
клиничке валидности биомаркера. Други
део био је посвећeн кардиоваскуларним
биомаркерима о чему су говорили Victor
Blaton (Белгија) и Grazyna Sypniewska
(Пољска). Адриана Унић (Хрватска) гово-
рила је о значају копептина, а Сања Стан-
ковић (Србија) о потенцијалној примени
мијелопероксидазе као биомаркера кар-
диоваскуларних обољења. У наставку сим-
позијума Bernard Gouget (Француска),
говорио је о биомаркерима, биолошком
узорку и Европској инфраструктури за чу-
вање узорака, Philippe Gillery (Француска)
о не-ензимској посттранслационој моди-
фикацији биомаркера старења, а Diler
Aslan (Турска), о биомаркерима шећерне
болести. О биомаркерима за предвиђање
канцера оваријума говорио је Demetrios
Rizos (Грчка), Andrea Griesmacher (Аустри -
ја) о коштаним биомаркерима, а о био-
маркерима аномалија фетуса Светлана
Игњатовић (Србија). Последња секција
традиционално је била посвећена иску-
ствима стручњака из балканских земаља и
дискусији округлог стола којим су ру -
ководили: V. Blaton, Н. Мајкић-Singh и



С. Игњатовић. Након симпозијума пре -
давачи и један део учесника путовао је Пла -
вим возом на Мокру Гору и у Дрвенград.

Ниже се наводи извод из текста С.
Јовичић, који је објављен у IFCC News:

»News from the Society of Medical
Biochemists of Serbia«

«This closed the formal part of the sym-
posium, but it continued outside Belgrade.
The two following weekend days the parti -
cipants and lecturers spent on the road, or
railway to be precise. They went on the no -
stalgic travel through time with the Blue
Train – a special train used for the needs of
Josip Broz Tito, lifelong President of the So-
cialistic Federal Republic of Yugoslavia. It is
one of the most famous and most popular
trains in the whole world, built in 1959 for
special needs of president Tito. Designed as
a place that provides accommodation, work-
ing conditions and opportunity to complete
all protocol obligations while traveling, this
train was real residence on wheels in the
country and abroad. The destination was
Mokra Gora, a mountain in the western part
of Serbia, between mountains Zlatibor and
Tara. There, they have changed the com-
modity of the presidential train with »Šargan
eight«, another curiosity of the Railway Mu-
seum of Serbia. From 1925 to 1974, this was
the popular route from Belgrade to Du brov -
nik and Zelenika on the Adriatic coast, where
on 760 mm narrow-gauge track, through tun-
nels, over the bridges and through mountain
gorges, ran famous steam locomotive train
»Ćira«. Now, one part of this railway is re-
newed on the route from station Šargan Vi-
tasi to Mokra Gora, which represents unique
construction work, passes through 22 tun-
nels, over five bridges, and overcomes the al-
titude difference of 300 meters, and all that
on a total distance of 15440 meters. Here,

the participants had an opportunity to see all
the beauty and richness of the nature of this
region. The visit to the town of Drvengrad
was unforgettable. Situated on the top of
Mećavnik hill, Drvengrad (Wooden Town)
was built by the world famous film director
Emir Kusturica after the shooting of his film
»Life is a miracle« in the site of Mokra
Gora. Drvengrad presents unique ethno vil-
lage, typical settlement of this area of XIX
century, consisting of wooden buildings,
such as so called cottages, characteristic for
living on the nearby mountains.

After two days of enjoying the intact na-
ture of Western Serbia and its food special-
ties, the caravan of biochemists arrived back
to the Belgrade Main Railway Station. This
definitely ended this year’s EFCC Sympo-
sium for Balkan Region, leaving all partici-
pants with valuable new knowledge of bio-
markers, but also with some unforgettable
memories.«

8th EFCC Symposium for Balkan Region
одржан је под називом »Vitamin D Defi-
ciency: A new challenge for laboratory me -
dicine« у Београду, у хотелу »Best Western
Hotel M«, 19. септембра 2012. године а уз
одржавање XVIII конгреса медицинске био -
 хемије и лабораторијске медицине и 20th

Meeting of the Balkan Clinical La boratory
Federation, који су од 18. до 22. септембра
2012. године одржани под заjедничким на-
зивом »BCLF 2012 BEL  GRADE MEET-
INGS«. С обзиром да су одржавана три
кон греса у истом периоду, конгресу је при-
суствовао и учесницима се на отварању об-
ратио Ian Watson, председник EFLM. Пле-
нарно предавање, под називом »Vitamin D:
A D-lightful Solution for Good Health«, одр-
жао је чувени професор Michael Holick (Бо-
стон, САД), који је својим излагањем фас-
цинирао учеснике. И овај Симпозијум је

86
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организован под покровитељством IFCC-a,
EFLM, BCLF и Министарстава здравља и
науке Републике Србије. Координатори су
биле Н. Мајкић-Singh и С. Игњатовић.
Учесницима се у име EFLM обратила Е.
Топић (Хрватска). У оквиру Симпозијума
одржана су следећа предавања: Биохемија
и метаболизам витамина Д (С. Јовичић и
група сарадника, Србија), Значај витамина
за дијагнозу и праћење хиповитаминозе
(M. Vogeser, Немачка), Улога витамина Д у
остеопорози (В. Поповић, Србија), Улога
витамина Д у саркоидози (В. Михаиловић-
Вучинић, Србија), Значај витамина Д у пре -
венцији бубрежних и кардиоваскуларних
обољења (Д. Павловић, Хрватска), Био -
лошки и клинички ефекти витамина Д код
старије популације (R. Fournier, Француска),
Допринос исхране статусу витами на Д (М.
Николић, Србија), затим преда ва ња о стан-
дардизацији одређивања ви тамина Д (H. J.
Pablo Roth, Немачка), избору метода одре-
ђивања (M. Serteser, Турска), поређењу раз-
личитих метода и њиховој изводљивости
(Н. Бабић, САД). Такође су уобичајено из-
нета искуства о овој проблематици у бал-
канском региону и то о поређењу различи-
тих метода (С. Јовичић и група сарадника,
Србија), о нивоу витамина Д код здравих
постменопаузалних жена (А. Kapetanaki,
Грчка) и утицају витамина Д на остеоар -
три тис (A. Sepici Dincel, Турска). Тради-
ционално, сва ова предавања објављена су
у часопису Journal of Medical Biochemistry
2012; 31: 263–448. (http://www.degruyter.
com/view/j/jomb;. www.dmbj.org.rs/jmb

9th EFLM Symposium for Balkan Region
у организацији Друштва медицинских
биохемичара Србије и European Federa-
tion of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (EFLM) под покровитељством
IFCC-a, BCLF и Министарстава науке и
здравља Републике Србије одржан је од 3.

до 5. октобра 2013. године у Београду
(Best Western Hotel M) под називом »Inte-
grative Algorithms in Patient Focused Labo -
ratory Medicine«. Председник Симпозију -
ма била је проф. др Нада Мајкић-Singh, а
чланови Организационог и Научног ко-
митета: Елизабета Топић, Grazyna Syp-
niewska, Анђело Белетић, Зорица Шу -
марац, Светлана Игњатовић и Сања
Станковић. У првом делу Симпозијума
било је речи о молекуларној-генетској
дијагностици (И. Новаковић, Србија), мо-
лекуларним генетским маркерима као ос-
нове за персонализовану медицину (С.
Павловић, Србија), примени молекуларне
дијагностике у клиничким лабораторијама
(M. Pazzagli, Италија), осигурању квали-
тета у молекуларној биомедицини (M.
Neumaier, Немачка). Три предавања су
била посвећена тромбофилијама (В. Ђор -
ђевић, С. Маргетић и Г. Митић). О инте -
гративним протоколима за процену мул-
типлих ендокриних неоплазми говорио је
С. Дамјановић (Србија), о молекуларним
дефектима патогенезе питуитарних ту -
мора В. Поповић-Бркић (Србија), а o
молекуларној генетици конгениталних
срчаних дефеката Г. Чутурило (Србија).
Че тири предавања била су посвећена фар-
макогеномици (G. Siest; Француска), фар-
макогеномици ТПМТ (I. Mlinarič-Raščan,
Словенија), улози фармакогенетике у трет -
ману дијабетеса (Е. Топић, Хрватска) и
фармакогеномици лекова за кВ систем (С.
Станковић, Србија). Изнети су затим
интегративни алгоритми за дијагностику
лизозомалних обољења (К. Фумић, Хрват-
ска), aлфа-1-антитрипсина (А. Белетић,
Србија) и фенилкетонурије (М. Стојиљ-
ковић-Петровић). Сва предавања штам-
пана су у часопису Journal of Medical Bio-
chemistry 2014; 33:1 (1–134) (http://www.
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degruyter.com/view/j/jomb; www.dmbj.org.
rs/jmb. 

10th EFLM Sympоsium for Balkan Re-
gion одржан је уз XIX конгрес медицинске
биохемије и лабораторијске медицине у
Бео граду, од 9. до 13. септембра 2014, под
називом »Pаediatric Laboratory Medicine:
Some Aspects of Obesity, Metabolic Syndro -
me, Neonatal Screening, Reference Intervals«.
У Научном одбору овог симпози јума били
су професори Нада Мајкић-Singh, пред -
седник, Edgard Delvin (Канада), Елизабе -
та Топић (Хрват ска), Grazyna Sypnievska
(Пољ ска) и Све тлана Игњатовић (Срби -
ја). Значајну уло гу у организацији Симпо-
зијума имао је професор Edgard Delvin и
то у предлага њу програма и предавача.
Симпозијум је орга низован у три секције.
У првој секцији Pediatric Obesity-Insulin re-
sistance-Non-alcoho lic Fatty Liver Disease
предавања су одржали E. Delvin (Канада),
V. Nobili (Ита лија), М. Кочова (Македо-
нија) и В. Здравковић (Срби ја). У Секцији
Neonatal Screening for Metabolic Disorders
предавања су одржали: R. Pollitt (Енглеска),
A. Burlina (Италија), I. Balogh (Мађарска),
М. Чворков-Дражић (Србија), В. Ана ста -
совска (Маке донија), B. Repič Lampert
(Сло венија) и Т. Миленковић (Србија). У
Секцији Paediatric Reference Intervals and
Critical Values предавања су одржали J.
Henny (Француска), K. Adeli (Канада) и P.
Ridefelt (Шведска). Значајно је истаћи да
су изнета искуства о референтним вредно-
стима код деце у две велике студије: KA -
LIPER из Канаде и NORIP из Шведске).
Ово је било први пут да је у нашој земљи
разматрана овако значајна проблематика,
као и да су светска искуства пренета на -
шим стручњацима. Сва предавања штам-
пана су у часопису Journal of Medical Bio-
chemistry 2015; 34:1(1–150) (http://www.

degruyter.com/view/j/jomb; www.dmbj.org.
rs/jmb. 

11th EFLM Symposium for Balkan Re-
gion одржан је 14. маја 2015. године у
Бео граду уз организацију 60-годишњице
Друштва медицинских биохемичара Срби -
је, под називом »Laboratory Medicine Spe-
cialist Focuses on the Patients Well-being« у
организацији Друштва медицинских био-
хемичара Србије и European Federation for
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFLM), а под покровитељством IFCC,
BCLF и Министарстава науке и здравља
Републике Србије. Како је Први FESCC
Symposium for Balkan Region, под називом
»Education, Management and Standards in
Laboratory Мedicine«, одржан од 10. до
12. јуна 2005. године поводом 50-годиш-
њице ДМБСЦГ у Београду, Једанаести
симпозијум, по свом садржају, представ ља
наставак истог уз разматрања не оп  ход них
савремених искустава и вештина у лабо -
раторијском раду ради бриге специјали сте
лабораторијске медицине у унапређењу
здравља пацијената. 

Председавајући Симпозијума биле су
Нада Мајкић-Singh, Simone Zérah и Ели-
забета Топић. Разматране су следеће
те ме: Introduction: European laboratory
me dicine specialist (Нада Мајкић-Singh,
Бео  град, Србија); Verification of in vitro
medical diagnostics (IVD) metrological tra -
ceability: Role and responsibilities of La -
boratory Me dicine specialists (Mauro Pan-
teghini, Mi lan, Italy); Implementation, and
the transposition of the Directive and the
Register (Simone Zérah, Bagnolet, France,
Jean-Philippe Brochet (Bordeaux, France);
Towards common training frameworks for
specialists in laboratory medicine (Wieringa
Gilbert, Мanchester, UK); Training of spe-
cialists in laboratory medicine in Serbia
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(Нада Мајкић-Singh, Светлана Игњато-
вић, Београд, Србија); Common Values in
the Liberal Professions in Europe (Ian D
Watson, Liverpool, UK); La  boratory Me di -
cine in the EU (Wytze Ooster hu is, Heerlen,
The Netherlands); The im plementation of
continuous profes sio nal development (Ели-
забета Топић, Загреб, Хрват ска); Present
situation of accre ditation in Europe (Willem
Huisman, The Hague, The Netherlands); Ex-
perience and situation of laboratory accre di -
tation in Serbia (Татјана Водник, Београд,
Србија); Preanalytical phase quality mana -
gement – how and why? (Ана-Мариа Ши-
мундић, Загреб, Хрват ска); Post-analytical
phase quality management – new achieve-
ments (Mario Plebani, Padova, Italy); Appli-
cation of the key processes quality indicator
in Serbian medical laboratories (Зорица
Шумарац, Београд, Србија). У окви ру
»Ди  скусије округлог стола« студенти сту-

дијског профила магистар фармације-ме-
дицински биохемичар расправљали су о
положају и достигнућима лабораториј -
ских стручњака у Европи и свету.

Дана 15. маја 2015. свечано је обележе -
на 60-годишњица постојања и рада Друш -
тва медицинских биохемичара Срби је,
као наследника Друштва медицинских био-
хемичара Југославије. На отварању пово-
дом прославе 60-годишњице ДМБС скупу
су се обратили председник IFCC Maurizio
Ferrari, председник EFLM Mauro Pante -
ghini, председник BCLF Најдана Глигоро-
вић, као и представници домаћих држав-
них органа. Том приликом промовисана је
и монографија СРПСКА МЕДИЦИНСКА
БИОХЕМИЈА У 21. ВЕКУ – ПОСЛЕ 70
ГОДИНА, аутора професора Наде Мај кић-
-Singh и сарадника. Поводом 60-годишњи -
це додељене су Дипломе и Захвалнице
ДМБС заслужним члановима Друштва.
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Изабране насловне стране програма EFLM Symposium-a for Balkan Region
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Биохемичари на Првом FESCC Symposium-u (Београд, 2005. год.)

Предавачи на Првом FESCC Symposium-u (слева надесно): В. Коцић-Пешић, Н. Мајкић-Singh, G. Sanders,
R. Janson, W. Huisman (Београд, 2005. год.)
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Студенти на Првом FESCC Symposium-u (Београд, 2005. год.)

Учесници Првог FESCC Symposium-а на Калемегдану
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Учесници Седмог EFCC Symposium-а

Предавачи на Седмом EFCC Symposium-u (Београд, 2011. год.)



94

Предавачи на Седмом EFCC Symposium-u (слева надесно): D. Rizos, С. Игњатовић, D. Aslan, Н. Мајкић-
-Singh, A. Griesmaher (Београд, 2011. год.)

Полазак учесника Седмог EFCC Symposium-a Плавим возом на Мокру Гору (2011. год.)
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Ансамбл »Кoло« испред Плавог воза (2011. год.)

Ансамбл »Кoло« испред Плавог воза (2011. год.)
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Ансамбл »Кoло« испред Плавог воза (2011. год.)

З. Шумарац, Р. Обреновић, Н. Мајкић-Singh, D. Aslan у Дрвенграду на Мокрој Гори (2011. год.)
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Биохемичари на Мокрој Гори (2011. год.)

Биохемичари на Мокрој Гори (2011. год.)
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Предавачи Седмог симпозијума на Мокрој Гори (2011. год.)

Биохемичари на излету на Мокрој Гори (2011. год.)
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Председавајући X EFLM Sуmposium-a (Београд, 2014. год.): Н. Мајкић-Singh и Е. Delvin

Предавачи Десетог EFLM Sуmposium-a: I. Balog, E. Delvin, R. Pollitt, A. Burlina (стоје); Н. Мајкић-Singh,
З. Шумарац, М. Чворков-Дражић (седе)



100

Предавачи на Десетом EFLM Sуmposium-u са Н. Мајкић-Singh (слева надесно): В. Анастасовска, Б. Репич,
Т. Миланковић, М. Коčоva

Предавачи Десетог EFLM Sуmposium-а (слева надесно): Н. Мајкић-Singh, J. Henny, P. Ridefelt, K. Adeli,
Е. Delvin
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3.6. Конгреси Балканске клиничко лабораторијске 
федерације

Друштво медицинских биохемичара
Југославије (касније Србије) као чланица
Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF)
организовалo је три конгреса и то 4th Meet-
ing of the Balkan Clinical Laboratory Fede -
ration од 9. до 13. октобра 1996. године у
Будви, 11th Meeting of the Balkan Clinical
Laboratory Federation од 24. до 27. септем-
бра 2003. године у Београду и 20th Meeting
of the Balkan Clinical Laboratory Federation
од 18. до 22. септембра у Београду. 

Уз 4th BCLF Meeting (Будва, 9–13.
окто бар 1996. године) одржан је и X кон-
грес медицинских биохемичара Југосла-
вије. 

Будва има централни положај на црно -
горској обали, а Lord Byron је за њу напи-
сао: »At the birth of our planet the most
beautiful encounter between land and see
must have been on the Montenegrin Coast.
When pearls of Nature were sown, it was
with full hand that they were on this soil«. 

Научни и Организациони одбор на
челу са проф. др Надом Мајкић-Singh
учинили су све да овај конгрес по струч-
ном и друштвеном програму буде за пам-
ћење. Покровитељ конгреса био је Мило
Ђукановић, премијер Црне Горе, који је и
отворио овај конгрес. Покровитељи су
били International Federation of Clinical
Chemistry (IFCC) и Forum of the European
Societies of Clinical Chemistry (FESCC) у име
којих су професор Matthew J. McQueen,
председник IFCC и професор Jose M.
Queralto, past-president FESCC-a поздра-
вили учеснике. Учеснике је у име BCLF-а
поздравио професор Stoyan Danev. У

му зичком програму наступили су Трипо
Симонути, виолина, Ирена Симонути,
виолина и Ана Симонути, клавир, са му-
зичким нумерама Дворжака, Шумана,
Брам   са, Вилњамског и Мирољуба Аран -
ђеловића-Ра синског. Предавање на отва-
рању под називом The Clinical Use of
Tumor Markers одржао је Mario Werner
(Вашингтон, САД), а друго пленарно пре-
давање Mat hew J. McQueen (Хамилтон,
Канада) под називом Accreditation. Одр-
жана су и следећа пленарна предавања:
New Initiatives in the Standardisation of
Protein Measurements (Ј. T. Whicher, Leeds,
England); External Accreditation of Clinical
Laboratories: The Use and Misuse of Refe -
rence Materials (R. Rej, USA); Molecular
Methods in Clinical Chemistry (P. Vihko,
Finska); Critical Aspects in Routine Coa -
gulation Тesting (A. D’ Angelo, Италија);
Biochemical Markers of Neuroendocrine
Chan ges in Anorexia Nervosa (В. Поповић,
Срби ја); Chalanges for the Future of Clinical
Chemistry (W. G. Guder, Немачка). Oдр -
жа но је 7 симпозијума и неколико Work-
shop-ова фирми. У оквиру симпозијума
одржана су следећа предавања: Симпо-
зијум 1: Laboratory Organisation, Teaching
and Training: Neural Network in Clinical
Chemistry (J. M. Queralto, Шпанија); Prob-
lems of Teaching Molecular Pathology to
Students and Postgraduates (S. Danev, Бу-
гарска); Education of Clinical Chemists in
Yugoslavia (Н. Мајкић-Singh, Југославија);
Greek National Quality Assurance Scheme
(G. Jullien, Грчка); Bulgarian National Ex-
ternal Scheme in Clinical Laboratory – prob-
lems and prospects (K. Tzatchev, Бугарска):
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Мило Ђукановић, премијер Црне Горе долази на 4th BCLF Meeting (Будва, 1996. год.)

У разговору пред отварање Конгреса (слева надесно): Ј. Каварић, М. Мугоша, М. Ђукановић, Н. Мајкић-
-Singh, Ј. М. Queralto, M. J. McQuen, S. Danev (Будва, 1996. год.)



Симпозијум 2: Clinical Biochemistry of Pro-
teins: Growth hormone response to GHRH
and GH realising peptide-6 in disease states
associated with impaired hormone secretion
(Д. Мицић, Југославија); Individual Tumor
Markers (T. Shipkov, Бугарска); Investiga-
tion of PSA in Sera of Patients with Benigh
Prostatic Hyperplasia and Patients with Pro -
sta te Cancer (Б. Поленаковик, Македони -
ја); Heath Stress Interferes with Glucocorti -
co id Receptor-mediated Signal Transduction
Pathway (Г. Матић, Југославија); Acute
Phase Response after Surgical Trauma (Г.
Николић, Југославија). Симпозијум 3: Di-
agnostic Enzymology: Surgical management
of acute pancreatitis (M. Митровић, Ју -
гославија); Biochemical Markers of Acute
Pancreatitis (С. Игњатовић, Југославија);
Diagnostic Value of Guanase and Xanthine
Oxidase Catalytic Activity Estimation (Н.
Мајкић-Singh, Југославија); K+,Na+-depen-
dent ATPase: Structure, Function and Clini-
cal Significance (С. Ђекова-Стојкова, Ма-
кедонија): Симпозијум 4: Molecular and
Related Methods in Clinical Chemistry: Mo-
lecular Diagnosis of Cancer and Malignant
Blood Disease (Г. Ефремов, Македонија);
Mo lecular Diagnosis of Infectious Diseases
(A. Димовски, Македонија); Some Trends
in Clinical Neurobiochemistry (E. Tzveta -
nova, Бу гарска); Insulin Resistence as a Fac-
tor Influencing the Course of Diabetes: Pos-
sibilities of its Monitoring and Modulation
(Н. M. Лалић, Југославија); Markers for the
Diagnosis and Monitoring of the Diabetic
Nephropathy (T. Груев, Македонија). Сим-
позијум 5: Diagnostic Methods in Haema-
tology: Laboratory Diagnosis of Throm-
bophilia and Prethrombotic State (A. Лучић,
Југославија); The Application of Flow-cyto-
metric Methods in Haematology (T. Tzvet -
kova, Бугарска); Diagnostic Possibbilities of
ELISА in Haematology (И. Дејанов, Маке-
донија); Sources of Preanalytical Variations

in Laboratory Haematology (M. Pa nev, Бу-
гарска); Симпозијум 6: Risks Factors of
Atherosclerosis and Coronary Heart Di -
sease: Genetic Variants of Cholesterol Ester
Transfer Protein and Hepatic Lipase (M. J.
McQueen, Канада); Risk Factors for Accel-
erated Coronary Heart Disease in Non-in-
sulin-Dependent Diabetes patients (П. Б.
Ђорђевић, Југославија); Diagnostic Value
of Lipoprotein Lp(A) (M. Ђерић, Југосла-
вија). Симпозијум 7: Clinical Chemistry
and Drugs: Recent Advances in TDM and
Toxicology (D. Svinarev, Бугарска); Psy-
chotomimetic Drugs Induce Changes (J. Јок-
симовић, Југославија); Use of Somatostatin
in Emergency Surgery (M. Митровић, A.
Шијачки, Југославија). У оквиру Диску-
сије округлог стола предавање је одржао
D. Kutter (Луксембург) под називом »Must
we abandon the classical protein error test
strips for detection of pathological protein-
uria?«

Након завршетка IVth BCLF Meetinga,
13. октобра, церемонијом затварања овог
конгреса истовремено је отворен Десети
конгрес медицинских биохемичара Југо-
славије уз поздравне речи проф. др Sto -
yana Danevа, председника BCLF и проф.
др Наде Мајкић-Singh, председника ДМБЈ.
У музичком делу наступили су Ратко и
Радиша Теофиловић са изворном народ-
ном музиком.

На овом конгресу учествовало је пре -
ко 500 учесника, као и велики број фирми
излагача медицинске опреме и реагенаса.
Највећи број изложених предавања објав-
љен је у монографији »Advances in Labo-
ratory Medicine« Proceedings of the Fourth
Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
Federation (Н. Мајкић-Singh, 1996).

11th Meeting of the Balkan Clinical La -
boratory Federation одржан је у Београду
у Хотелу »Inter•Continental Beograd« од
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Учесници 4th BCLF Meeting-a (у првом реду слева надесно): Ј. Каварић, М. Мугоша, М. Вуксановић, О.
Јанковић, R. Rej (Будва, 1996. год.)

Учесници 4th BCLF Meeting-a на коктелу (Хотел Авала, Будва, 1996. год.).



24. до 27. септембра 2003. године. Кон-
грес је одржан под покровитељством Ми-
нистарства здрав ља Републике Србије,
као и International Federation for Clinical
Chemistry and La boratory Medicine (IFCC)
и Forum of the European Societies of Clini-
cal Chemistry and Laboratory Medicine
(FESCC). Органи затори су били Друштво
медицинских био  хемичара Србије и Црне
Горе (ДМБСЦГ), Balkan Clinical Laboratory
Federation (BCLF) и Институт за медицин-
ску биохемију Клиничког центра Србије.
Председник Науч ног одбора била је Нада
Мајкић-Singh, а Организационог Оливера
Јанковић. Пред седник Техничког коми-
тета била је Зори ца Шумарац. Свечано
отварање конгреса отпочело је музичким
наступом Royal Strings of St George (Pa-
tron H. R. H. Prince Filip of Serbia) са му-
зичким нумерама: W. A. Mo zart-a, M.
Bruch-a i A. Vujića. Кoнгрес су отворили
професор Нада Мајкић-Singh, председник
ДМБСЦГ, професор Todor Gruev, пред-
седник BCLF, професор Victor Blaton,
председник FESCC и про фесор Mathias M.
Muller, председник IFCC. У име Организа-
ционог комитета учесни ци ма се обратила
прим. Оливера Јанковић. Пленарно пре-
давање на отварању »Cellular Diagno stics-
a Challenge for La boratory Medicine« одр-
жао је Mathias M. Muller.

На 11th BCLF Meeting-u одржана су
сле дећа пленарна предавања: Biochemical
markers of cardiac disease (M. Panteghini,
Brescia, Italy), Education and training in cli -
nical chemistry in the EU: Lessons from the
experiences (V. Blaton, Brugge, Belgium),
Pharmacogenomics of drugs effecting the car -
diovascular system (G. Siest, Nancy, Fran ce),
New markers for diagnosis and the ra pe utic
monitoring of iron-restricted erythropo iesis
(L. Thomas, Frankfurt/Main, Germany), Evi -
dence based osteoporosis (G. H. Beastall,

Glasgow, UK). Одржана су четири симпо-
зијума под следећим називима Markers and
Diseases: (H. Schmidt-Gayk et al., Heidel-
berg, Germany), A. Tzoncheva (Sofia, Bul -
garia), H. S. Virupaksha (Mysore, India), S.
Ignjatović at al. (Belgrade, Serbia and Mon-
tenegro), E. Refatllari et al. (Tirana, Albania),
T. Simić (Belgrade, Serbia and Montenegro);
Molecular Diagnostics: (S. Visvikis, Nancy,
France), S. Stanković et al. (Belgrade, Serbia
and Montenegro), T. Gruev (Skopje, Mace-
donia), V. B. Đorđević et al. (Niš, Serbia and
Montenegro); K. Ruzicka (Vienna, Austria),
I. Konstantopoulou et al. (Athens, Greece);
The New Diagnostic Markers: (K. Emerk, Is-
tanbul, Turkey), J. Kappelmayer (Debrecen,
Hungary), T. Ozben (Antalya, Turkey), A.
Bu lo et al. (Tirana, Albania), B. D. Ata na -
sova et al. (Sofia, Bulgaria), M. Cojocaru et
al. (Bucharest, Romania), I. Sto janović et al.
(Niš, Serbia and Montenegro); Laboratory
Organisation: (G. Kovacs, Szom bathely, Hun -
gary), D. Kenny (Dublin, Ireland), V. Singh
Thakur (New Delhi, India). Одржана су и
два Workshop-a фирми Abbott и Interlab
exim. У постерским секци јама (Cardiovas-
cular Diseaseas, Endocrinology, Diabetes,
Metabolic Effects of Illness, Immunology, In-
flamation, Infectious Diseases, Lipids and
Lipoproteins, Oncology, Tumor Markers,
Proteins and Enzymes, Re nal Diseases, Varia)
изложена су укупно 203 постера из свих
балканских земаља и СЦГ. Одржане су и
две скупштине, и то: Assembly of Regional
IFCC National Representatives (Chair: M.
M. Muller, IFCC President) и Assembly of
the BCLF Board and National Representa-
tives (Chair: T. Gruev, BCLF President).
Спонзори конгреса били су: Interlab exim,
Makler, Beckman Coulter, Biomerieux, Yu -
nycom, Olympus, Herbos Di jagnostika,
Abbott, SDI-ele ctronics, NOVA Biomedical,
Vicor, Hronolab, Technofarm, Su per Labo-
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ratory, LKB и Unifarm. Након конгреса раз-
гледане су знаменитости Београда.

20th Meeting of the Balkan Clinical La -
boratory Federation одржан је паралелно
са 8th EFLM Symposium for Balkan Region
i 18. конгрес медицинске биохемије Срби -
је под заједничким називом BCLF 2012
BELGRADE MEETINGS од 18. до 22. сеп-
тембра 2012. године у Бео граду, у хотелу
»Best Western Hotel M«. Конгреси су одр-
жани под покровитељством Министар-
става здравља и науке Републике Србије,
као и International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)
и European Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine (EFLM). Органи-
затори су били Друштво медицинских био-
хемичара Срби је (ДМБС), Balkan Clinical
Laboratory Fe deration (BCLF) и Ин ститут
за медицинску биохемију Клиничког центра
Србије. Пред седник Научног одбора била
је Нада Мај кић-Singh, а Организационог
одбора Зорица Шумарац. Научни коми-
тет чинили су представници свих балкан-
ских земаља. Као пре-конгресна научна
активност одржан је 8th EFLM Sympоsium
for Balkan Region (в. под 3.5). На свеча-
ном отварању конгреса прво је наступио
Infinity Quintet са класичном музиком.

Конгрес су отворили професор Нада
Мајкић-Singh, Ian Watson, EFLM President
и професор Владимир Ђукић, државни
секре тар Министарства здравља у име
министра.

Предавање на отварању под називом
»Vitamin D: A D-Lightful Solution for Good

Health« одржао је чувени професор Mi chael
Holick (Boston, USA). На конгресу је одржа -
но седам секција на којима су излага ли сле-
дећи предавачи: Preanalytics–the right way
for improvement patients safety (Mario Pleba -
ni, Padova, Italy; Vla di mir Pa lička, Hradec
Králové , Czech Republic; Ana-Maria Šimun -
dić, Zagreb, Hrvatska; Steve Kitchen, Schef -
field, UK); Experiences in preanalytics from
Balkan region (Mustafa Ser teser, Istanbul,
Tur key; Simona Berbecar, Bucharest, Roma-
nia; Zorica Šumarac, Belgrade, Serbia); Edu-
cation and Training of Specialists in Labora-
tory Medicine (Ian Watson, Liverpool, UK;
Victor Blaton, Brugge, Belgium; Elizabeta To -
pić, Zagreb, Croatia); New Biochemical Mar -
kers (Sanja Stanko vić, Belgrade, Serbia; Emina
Čolak, Belgra de, Serbia; Violeta Anastasov ska,
Skopje, Ma cedonia; Ra luca Dumache, Timi -
so ara, Romania; Nu ray Ulusu, Ankara, Tur -
key; De me trios Rizos, Athens, Greece; Rad-
mila Obrenović, Belgrade, Serbia; Aylin Sepici
Dincel, Ankara, Turkey; Albana Daka, Tira -
na, Albania); Tu mor Markers and Molecular
Diagnosis of Can  cer (Camelia Gri gore, Sibiu,
Romania; Any    la Bulo-Kasneci, Tirana, Alba-
nia); Standardization in Laboratory Me dicine
(Muhittin Serdar, Ankara, Tur key; Ber nard
Gouget, Paris, France; Mirka Ilić, Belgrade,
Serbia; Steve Kitchen, Sheffield, UK; Milko
Shishen kov, Sofia, Bulgaria).Изложена су 133
постера. Одржана су два Work shop-a фир -
ми Abbott и Sysmex Europe. Главни спон-
зори конгреса били су Interlab exim, Makler,
ADOC, Roche, Abbott и Magna farmacija,
kао и мањи спон зори Yunycom, BioMerieux,
Labteh, Vicor, Superlab и Neomedica.
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Радно председништво XI BCLF Meeting-a (слева надесно): V. Blaton, O. Јанковић, Т. Gruev, M. M. Müller,
Н. Мaјкић-Singh

Чланови BCLF одбора након одржаног састанка (Београд, 2003. год.)
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Victor Blaton, председник FESCC-a, обраћа се учес-
ницима XI BCLF Meeting-a

Mathias M. Müller, председник IFCC-a, обраћа се
учесницима XI BCLF Meeting-a

Bernard Gouget, у име Француског друштва обра -
ћа се учесницима XI BCLF Meeting-a

Todor Gruev, председник BCLF-a, обраћа се учес-
ницима XI BCLF Meeting-a
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Учесници XI BCLF Meeting-a на Калемегдану (Београд, 2003. год.)

Учесници XI BCLF Meeting-a испред Победника (Београд, 2003. год.)
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Учесници XI BCLF Meeting-a испред Белог двора (Београд, 2003. год.)

Председавајући 20th BCLF Meeting-a (слева надесно): Зорица Шумарац, Нада Мајкић-Singh, Еtleva Refa -
tllari, Светлана Игњатовић
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Ian Watson, EFLM председник поздравља учеснике
20th BCLF Meeting-a (Београд, 2012. год.)

Michael F. Holick, држи предавања на 20th BCLF
Meeting-u (Београд, 2012. год.)

Учесници 20th BCLF Meeting-a (Београд, 2012. год.)
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3.7. Едукативни семинари 

Друштво медицинских биохемичара
Срби је редовно одржава семинаре за по-
требе континуиране медицинске едукације
и ино вацију знања својих чланова. Тако
је до сада одржано укупно 20 семинара.
Први едукативни семинар одржан је 16.
но вембра 2001. годи не под називом »Стан -
дардизација узимања биолошких узорака:
утицај преаналитичких фактора«. Семина-
ром је руководила проф. др Нада Мај кић-
Singh. Обрађене су следеће теме: Врсте био-
лошких узорака: Значај стандардизације
(Н. Мајкић-Singh); Утицај биолошких фак-
тора на ниво биохемиј ских параметара (С.
Игњатовић); Чување и припрема узорака
за анализу (М. Илић); Карак те ристике узо-
рака у хематологији и хемостази (В. Доп -
сај); Карактеристике узорака зависно од
врсте одређивања – протеини (И. Обрадо-
вић); Утицај егзогених факто ра на резул-
тате биохемијских параметара (М. Дајак);
Утицај ендогених фактора на резултате
биохемијских пара ме тара (Г. Сто шић). 

Други семинар одржан је 23. новембра
2001. године под називом »Организација,
систем квалитета и акредитација у лабора-
торијској медицини« (руководилац курса:
проф. др Нада Мајкић-Singh са преда ва -
њем: Законски прописи и организација ла-
бораторијске дијагностике зависно од ни -
воа здравствене заштите). Одржана су још
и следећa предавања: Спровођење уну   -
тра шње контроле квалитета аналитичких
резултата у клиничко-биохемијским ла -
бо раторијама (С. Игњатовић); Контрола
ква литета у аутоматизованим хематолош-
ким лабораторијама (В. Допсај); Поступак
лабораторијског испитивања: пријем, озна -
 ча вање и следљивост (М. Илић) и Циљеви

сертификације система квалитета и акре-
дитације у клиничко-биохемијским лабо-
раторијама – начин спровођења (А. По-
штић-Грујин). 

Трећи едукативни семинар одржан је
од 12. до 14. маја 2002. године у Соко-
бањи, у Хотелу »Здрављак«, уз XX Био -
хемијски дан и VI сусрет биохемичара
Србије. Под називом »Упутства и препо-
руке за примену лабораторијских одре -
ђивања за дијагностиковање Diabetes Mel-
litusa«. Одржана су следећа предавања:
Уводне напомене: Етиологија diabetes mel -
litusa (Н. Мајкић-Singh); Дијагностика dia -
betes me llitusa (С. Игњатовић); Начи ни
праћења глукозе (М. Илић); Клиничко
праћење дијабетичарa (Ј. Стојановић);
Био  хемија формирања и анализа глико -
хемоглобина (М. Дајак); Стандардизација
одређивања гликохемоглобина/HbA1c ре-
ферентни систем (О. Јанковић); Глико -
хемоглобин: контрола квалитета (С. Игња-
товић).

Четврти курс за иновацију знања одр-
жан је 6. 11. 2003. године у Београду (Све -
чана сала Медицинског факултета) под
називом »Срчани маркери – примена у
дијагностици и IFCC стандардизација«.
Руководилац курса била је проф. др Нада
Мајкић-Singh. Одржана су следећа преда-
вања: Превенција исхемијских болести
срца – Национални водич клиничке праксе
(М. Остојић); Патофизиолошки меха-
низми акутног коронарног синдрома (З.
Васиљевић); Улога липида у атерогенези и
развоју исхемијских болести срца (М. За-
маклар); Биохемијски маркери: од тра дио -
ционалних ензима до срчаних спе ци фич -
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них протеина (Н. Мајкић-Singh); Стра -
 тегија IFCC стандардизације и при мене
срчаних маркера у акутном коро нарном
синдрому (С. Игњатовић); Значај одређи-
вања срчаних натриуретичних пеп ти  да у
срчаној инсуфицијенцији (М. Да јак); Про-
гностичка важност одређивања C-реактив-
ног протеина код коронарних обољења
(С. Игњатовић); Успостављање и веза
»Point-of-care« испитивања са централном
лабораторијом (Н. Мајкић-Singh); Stratus
као пример Point-of-care одређивања (В.
Ђурђевић-Обрадовић). 

Пети едукативни семинар – школа ме-
дицинских биохемичара, под насловом
»Био маркери обољења«, одржан је у Со-
кобањи, у Хотелу »Мoравица«, од 23. до
26. јуна 2005. године, уз XXII Биохе-
мијске дане и VIII сусрет биохемичара
Србије. Одржане су три целине предавања
и то: 1. Избор биомаркера на основу до-
каза: Развој биомаркера на принципима
медицине засноване на доказима (Н. Мај -
кић-Singh); Процена биомаркера на прин-
ципима медицине засноване на доказима
(С. Игњатовић); Преаналитичка фаза кли -
 ничко-дијагностичког процеса (М. Дајак);
2. Биомаркери неуролошких обољења:
Патофизиологија и класификација цере -
броваскуларних поремећаја (М. Живко-
вић); Биомаркери значајни за дијагно-
стику и поремећаје неуролошких обољења
(Р. Обреновић); Биохемијско испитивање
ликвора (Д. Пејак); 3. Биомаркери обо-
љења и дисфункције јетре: Функција јетре
и метаболички поремећаји (Ј. Николић);
Биохемијски и серолошки маркери за
откри вање и праћење болести јетре (В.
Допсај); Лабораторијска дијагностика хро   -
ничног оштећења јетре (З. Шумарац);
Ди намички тестови као биомаркери обо-
љења јетре (М. Илић).

Шести семинар за иновацију знања
одржан је 20. априла 2006. године у Бео-
граду, у Хотелу М, под називом Туморски
маркери – први део. Руководиоци семи-
нара биле су проф. др Светлана Игња -
товић и проф. др Нада Мајкић-Singh.
Одржана су следећа предавања: Туморски
маркери: биохемија и класификација (Н.
Мајкић- Singh); Туморски маркери: методе
одређивања (С. Станковић); Водичи и
препоруке за клиничку примену тумор-
ских маркера (М. Дајак); Клиничка корис-
ност туморских маркера (С. Игњатовић);
Ензими као туморски маркери (Н. Мај -
кић-Singh); Значај примене стандарди -
зованог поступка за одређивање PSA (Н.
Лалић); Клиничка вредност неурон-специ-
фичне енолазе код микроцелуларног кар-
цинома плућа (Г. Стошић).

Седми едукативни семинар – Школа
медицинских биохемичара одржан је од
15. до 17. јуна 2006. године у Сокобањи
(Хотел »Моравица«) уз XXIII Биохемиј -
ске дане и IX сусрет биохемичара Србије
под називом »Биомаркери обољења«. Одр -
жана су следећа предавања: Имунопато -
генетска основа аутоимуних болести (Б.
Каменов); Биомаркери значајни за дијаг-
ностику и праћење реуматоидног артрити -
са (Ј. Недовић); Биомаркери у синовијској
течности (А. Станковић); Патофизио-
лошке основе болести бубрега (Б. Стоји -
ми ровић); Серумски биомаркери значајни
за дијагностику и праћење бубрежних бо-
лести (Р. Обреновић); Улога уринарних
протеина и ензима као биомаркера за ди -
јагностику и праћење бубрежних болести
(Д. Петровић); Допринос анализе седи -
мената урина дијагностици и праћењу
болести бубрега (Н. Лалић).
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Осми едукативни семинар, под нази-
вом »Туморски маркери – други део«,
одржан је 4. априла 2007. године у Бео-
граду, у Хотелу М. Руководиоци семинара
биле су проф. др Светлана Игњатовић и
проф. др Нада Мајкић-Singh. На семи-
нару су одржана следећа предавања: Кар-
цином плућа – клиничке импликације (Д.
Јовановић); Препоруке за примену ту -
морских маркера код канцера плућа (С.
Стан ковић); Карцином дојке – клиничке
импликације (С. Филиповић); Водичи за
примену туморских маркера код карци-
нома дојке (С. Игњатовић); Препоруке за
примену и одређивање туморских маркера
код неоплазми неоуроендокриног система
(Д. Мирковић); Препоруке за примену ту-
морских маркера код моноклонских гама-
патија (М. Дајак).

Девети едукативни семинар – Школа
медицинских биохемичара одржан је од
21. до 24. јуна 2007. године у Сокобањи
(Хотел »Моравица«) уз XXIV Биохемиј -
ске дане и X сусрет биохемичара Србије
под називом »Акредитација медицинских
лабораторија«. Приликом отварања са-
станка о десетогодишњици састанака у
Сокобањи говорио је В. Цанић, а прика-
зан је и филм »Оскар квалитета 2006.« по-
свећен Институту за медицинску биохе-
мију Клиничког центра Србије. Одржана
су следећа предавања: Сертификација или
акредитација медицинских лабораторија?
(Н. Мајкић-Singh); Менаџмент квалитетом
у медицинским лабораторијама (Н. Мај -
кић-Singh); Обезбеђење поверења у резул-
тате испитивања (С. Игњатовић); Преана-
литички и постаналитички процес рада
лабораторија (С. Игњатовић); Менаџмент
квалитетом: документација, преиспитива -
ње и унапређење (Т. Водник); Планирање
и спровођење интерних провера (Т. Вод-
ник); Мерење задовољства корисника (З.

Шумарац); Спровођење заштите у меди-
цинским лабораторијама – стандарди (М.
Илић).

Десети семинар за иновацију знања
под називом »Туморски маркери – трећи
део« одржан је 4. априла 2008. године у
Београду, у Хотелу М. Руководиоци се -
минара су били проф. др Светлана Иг -
њатовић и проф. др Нада Мајкић-Singh.
Одржана су следећа предавања: Хепато -
це луларни карцином – савремена дијагно-
стика и терапија (М. Милићевић); Препо-
руке за примену туморских маркера код
примарног карцинома јетре (С. Станко-
вић); Колоректални карцином – »follow-up«
(В. Марковић); Водичи за примену тумор-
ских маркера код колоректалног кан цера
(С. Игњатовић); Водичи за примену ту-
морских маркера код дукталног аденокар-
цинома панкреаса (М. Дајак); Препоруке
за примену туморских маркера код карци-
нома тестиса (Д. Мирковић); Препоруке
за примену туморских маркера код мела-
нома (С. Јовичић).

Једанаести едукативни семинар – Шко -
ла медицинских биохемичара одржан је
од 21. до 24. јуна 2009. године у Соко-
бањи (Хотел »Моравица«) уз XXV Био -
хемијске дане и XI сусрет биохемичара
Србије под називом »IFCC стандардиза-
ција и препоруке«. Састанак су организо-
вали Друштво медицинских биохемичара
Србије, Комора биохемичара Србије и
Институт за медицинску биохемију КЦС.
Састанак је био посвећен обележавању 70
година студија фармације на Београдском
универзитету о чему је говорила декан
факултета проф. др Нада Ковачевић. У
оквиру Семинара »IFCC стандардизација
и препоруке« одржана су следећа преда-
вања: Активности на стандардизацији и
препорукама IFCC-а (Н. Мајкић-Singh);
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Значај одређивања гликозилираног хемо -
глобина у савременој дијагностици и те -
рапији дијабетеса (Н. Лалић); Стандар -
дизација и нове препоруке изражавања
вредности HbA1c (С. Игњатовић); Про-
цена гломерулске филтрацијe у хроничној
реналној инсуфицијенцији (М. Савин); Пре -
поруке за примену процењене брзине гло-
мерулске филтрације (М. Дајак). У току
овог састанка одржана су и два округла
стола у вези »Организационих питања кли -
ничко-биохемијске службе«, и Допунског
рада и управљањa медицинским отпадом
у клиничко-биохемијским ла борато ри ја -
ма. У раду су учествовали представници
Министарства здравља (В. Јо ва новић), и
из наше струке (Н. Мај кић-Singh, В. Ми -
латовић-Јездић, М. Илић и В. Цанић).
Сходно свим изнетим темама донете су
одговарајуће препоруке. 

Дванаести едукативни семинар одр-
жан је у Београду 8. марта 2010. године.
Поново су одржана предавања која су се
односила на стандардизацију HbA1c и
гломерулске филтрације, као на претход-
ном једанаестом семинару. 

Тринаести семинар за иновацију зна -
ња под називом »Лабораторијски менаџ-
мент, акредитација и осигурање квалитета
у медицинским лабораторијама« одржан
је 7. јуна 2010. године у Београду, у Хо-
телу М. Руководиоци семинара били су
проф. др Светлана Игњатовић и проф.
др Нада Мајкић-Singh. Одржана су следе -
ћа предавања: Организација и менаџмент
квалитетом у медицинским лабо рато ри -
јама (Н. Мајкић-Singh); Преаналитички
поступци рада у медицинским лаборато-
ријама (З. Шумарац); Аналитички и пост -
аналитички процес рада лабораторије (С.
Игњатовић); Процена квалитета у лабо-
раторији (М. Дајак); Управљање лабора-

торијским подацима (С. Станковић);
Увођење ISO стандарда и акредитације (Т.
Водник); Мерење задовољства корисника
(З. Шумарац); Спровођење заштите у ме-
дицинским лабораторијама (М. Илић).

Четрнаести едукативни семинар одр-
жан је 7. априла 2011. у Београду, у Хо-
телу М, под називом »Едукација медицин-
ских биохемичара и унапређење квалитета
рада«. Коoрдинатор курса била је проф.
др Нада Мајкић-Singh, а модератори Д.
Мирковић, З. Шумарац, М. Дајак, С. Јо -
ви чић и Р. Кангрга. Предавања су била
сле дећа: Едукација медицинских биохе-
мичара и унапређење квалитета рада (Н.
Мајкић-Singh); EC 4 Register for specialists
in Cli nical Chemistry and Laboratory Me -
dicine (Simone Zérah, Француска), Imple-
mentation of the EU Directive on Reco -
gnition of Professional Quаlifications as
Аpplied to Spe cialists in Clinical Chemistry
and Labora tory Medicine (Janet McMurray,
Енглеска); Последипломско стручно уса -
вршавање фар  мацеута: циљеви пројекта
Tem pus PQPharm и хармонизација са EU
(Ј. Паројчић и М. Зечевић), Едукација и
признавање професионалних квалифика-
ција у области медицинске биохемије у
Србији (Н. Мајкић-Singh); Развој пословне
стандардизације и интегрисани менаџмент
системи (В. Мајсторовић); Потреба, пра-
вила и процес континуиране медицинске
едукације (С. Игњатовић и В. Цанић).

Петнаести едукативни семинар одр-
жан је од 14. до 17. априла 2011. године
на Копaонику, под називом »Дилеме и на-
предак у одређивању неких биомаркера:
данашње стање«. Одржана су следећа пре-
давања: Биомаркери: дефиниција, стан-
дардизација и примена (Н. Мајкић-Singh);
Дилеме и напредак везане за лабора то -
ријске грешке и безбедност пацијената
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(З. Шумарац); Напредак и дилеме у стра-
тегијама биохемијског пренаталног скри-
нинга (С. Игњатовић); Pitfalls and artifacts
in CBC counts by modern hematology ana -
lysers (Georgios Paterakis, Грчка); Нова ге-
нерација биомаркера сепсе: – теоријски
приступ и дилеме из праксе (С. Марко-
вић); Клиничка примена високоосетљивих
тестова за одређивање концентрације
тропонина: предности и ограничења (С.
Стан ковић); Дилема – витамин Д, хормон
или витамин: данашње стање у аналитици
(Д. Мирковић); Ц-реактивни протеин и те-
рапија статинима у примарној превенцији
коронарне срчане болести – за и против
(С. Јовичић); Туморски маркери карци -
нома плућа: теорија и пракса (М. Берен-
дика, Хрватска); Новине у лаборато риј -
ској ди јаг ностици (С. Марковић); Ефи  касно
управ  љање лабораторијским ресурсима
(Ж. Мише, Хрватска).

Шеснаести едукативни семинар под
називом »Анализа урина – практично из-
вођење и клинички значај« одржан је 7.
априла 2012. године у Нишу. Координа-
тор је била прим. др Мирка Илић. Одр-
жана су следећа предавања: Припрема
пацијената и узорака за анализу: Значај
физичко-хемијске анализе урина (М. Илић);
Идентификација основних и ретких еле-
мената седимента урина (Н. Лалић); При-
мена аутоматског поступка у анализи ури -
на (Б. Глишић); Клинички значај анализе
седимента урина у разним стањима и бо-
лестима урогениталног тракта (Н. Лалић);
Контрола квалитета хемијске и микро-
скопске анализе урина (М. Илић); Кон -
трола квалитета анализе урина на ауто-
матским системима (Б. Глишић).

Седамнаести едукативни семинар, под
називом »Индикатори квалитета: пре-пре-
аналитичка фаза и преаналитичка фаза

лабораторијско-дијагностичког испитива -
ња«, одржан је 9. марта 2012. године у
Београду, у Хотелу М. Координатори кур -
са биле су прим. mr sc. Зорица Шумарац
и проф. др Нада Мајкић-Singh. Одржана
су следећа предавања: Индикатори квали-
тета пре-аналитичке фазе (Н. Мај кић-Singh);
Стандардизација пре-пре ана литичке и
пре-  аналитичке фазе лабо ра торијске ди -
јагностике (З. Шумарац); Аутома тизација
пре-аналитичке фазе у медицинским ла -
бораторијама у функцији смањења лабо-
раторијских грешака (С. Игњатовић);
Пре-аналитичка фаза: биохемија и имуно-
хемија-препоруке и управљање интерфе-
ренцијама (М. Дајак); Пре-аналитичка
фаза у хематологији (Д. Вукосављевић);
Пре-аналитичка фаза у хемостази (З. Шу-
марац); Значај пре-аналитичке фазе у ана-
лизи урина (Н. Лалић); Менаџмент ква -
литетом пре-аналитичке фазе – захтеви
стан дарда ISO 15189 (Т. Водник).

Осамнаести едукативни семинар под
називом »Ургентна лабораторијска дијаг-
ностика« одржана је 15. јуна 2012. године
у Сокобањи, Хотел »Моравица«, у оквиру
XIII сусрета биохемичара Србије. Коорди-
натор курса била је прим. др Мирка Илић.
Одржана су следећа предавања: Ургентна
лабораторијска дијагностика – Увод (Н.
Мајкић-Singh); Организација ургентне кли -
ничко-биохемијске лабораторије (простор,
опрема, услуге и кадар) (М. Илић); Point-
of-Care испитивања у ургентној лабора -
торијској дијагностици (С. Станковић);
Значај ТАТ-а у ургентној лабораторијској
дијагностици (М. Илић); Ургентна лабора-
торијска дијагностика у примарној здрав-
ственој заштити (В. Цанић); Ургентна ла-
бораторијска дијагностика у секундарној
здравственој заштити (Ј. Јанковић); Урген -
тна лабораторијска дијагностика у терци -
јарној здравственој заштити (Ј. Пејовић);
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Место и улога лабораторијског техничара
у ургентној лабораторијској дијагностици
(В. Цанић и Т. Мијић).

Деветнаести едукативни семинар под
називом »Електрофоретске и имунолошке
технике у савременој лабораторијској ди -
јагностици« одржан је 8. марта 2013. го-
дине у Београду, у Хотелу М. Руко во диоци
курса биле су прим. dr. sc. Зорица Шума-
рац и прим. dr. sc. Маријана Дајак. Одр -
жа  на су следећa предавања: Eлектро фо рет -
ске техни ке раздвајања и иденти фи кације
про теина серума и урина (И. Обрадовић);
Лабораторијска дијагностика плазмафо-
ретских болести (З. Мијуш  ковић); Се ро -
лошка ди јаг  ностика аутоимунских бо лести
(С. Ан дре  јевић); Лабораторијска дијаг -
ностика ауто имунских болести (М. Ше -
фик-Бу кили ца); Електрофоретске технике
раз двајања и иден тификације вари јанти
хе моглобина (М. Дајак); Изоелектрично
фокусирање ликвора у дијагностици мул-
типле склерозе (Д. Марковић); Електро -
форетско раздва јање изоензима укупне
ал калне фосфатазе (Н. Милинковић).

Двадесети курс континуиране меди-
цинске едукације под називом »Безбедност
и здравље на раду у медицинским лабора-

торијама: захтеви и препоруке« одржан је
21. марта 2014. године у Београду, у Хо-
телу М. Руководилац курса била је прим.
dr sc. Зорица Шумарац. Одржана су сле-
дећа предавања: Законска регулатива без -
бед  но сти и здравља на раду (Р. Обреновић);
Пре   поруке за безбедан рад у микробиоло -
шким и медицинским лабораторијама: I
део (З. Шумарац); Стандардне мере предо -
строжности за безбедан рад у медицин-
ским лабораторија: II део (М. Дајак); Про-
цедура постекспозиционе профилаксе:
при марна и постекспозициона профилакса
(И. Пешић-Павловић); Управљање меди-
цинским отпадом (В. Јовановић); Захтеви
стандарда 15189 и АЗУС стандарда за
безбед ност медицинске лабораторије (С.
Обрадовић). 

Треба напоменути да је сваки од одр-
жаних курсева или семинара за потребе
медицинске едукације медицинских био -
хемичара и других сродних здравствених
про фила стручњака садржао улазни тест
знања, радионицу и завршни тест знања.

Сви курсеви су били акредитовани код
Здравственог савета Србије и носили су
одговарајући број бодова. Полазницима
су издати сертификати о похађању.
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Изглед сертификата о учешћу на семинару
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Друштво медицинских биохемичара
Србије сваке године је, традиционално,
одр жавало Биохемијске дане који су ка -
сни  је, углавном, организовани на Дан
дру штва 15. маја. Тако је нпр., VI Био -
хемиј ски дан одржан новембра 1988. го-
дине са темом »Клиничко-биоxемијска ла -
бо  рато риј ска ди јагностика у ургентној
ме дици ни«. После одржаних предавања
организован је обилазак новоотворених
лабо  ра торија у Поликлиници и Ургентном
центру Универзитетског клиничког центра.
VII Биохемијски дани одржани су 20. и 21.
октобра 1989. године у Покајници код Ве-
лике Плане, у Хотелу »Плана«, са темом
»Дијагностички значај аналитике урина«.
VIII Биохемијски дани одржан је априла
1990. године у Сомбору, са темом »Стан-
дардизација лабораторијског испитивања
других телесних течности изузев крви«. IX
Биохемијски дан одржан је 30. маја 1992.
године у Крагујевцу поводом пуштања у
рад нове лабораторијске опреме у Цент-
ралној лабораторији КБЦ Крагујевац (Х.
Нектаријевић). На састанку су још гово-
риле Н. Мајкић-Singh о раду и органи -
зацији струке у Репу блици Србији, а М.
Марковић о Номен клатури и шифрама у
области медицинске биохемије. Тада је
одржан и састанак Извршног одбора ново-
формираног ДМБЈ. X Биохемијски дан
одржан је новембра 1993. године у Новом
Саду посвећен Секцији за медицинску био-
хемију Војводине. XI Биохемијски дан одр-
жан је 21. априла 1994. године на Београд-
ском сајму са темом »Ко а  гулација крви«.
Предавачи су били Ра дмила Баклаја, Алек-
сандар Лучић, Дејан Бошковић и Лазар
Давидовић, са темама о лабораторијској

дијагностици хеморагиј ског синдрома,
тром боза и кардиоваскуларних болести.
Овај састанак је касније прерастао у Но-
вине у лабораторијској медицини, који је
традиционално одржаван сваке године уз
сајамску изложбу »Me dipharm«. О кон -
троли квалитета говорила је С. Игњатовић.
XII Биохемијски дан одржан је 15. маја
1995. године поводом обележавања 40-го-
дишњице ДМБЈ са темом »JUS ISO 9000 –
атестирање система ква литета и акредита-
ција лабораторија. То је било по први пут
да се ДМБЈ отпочео бавити овом веома
важном темом (в. Поглавље 6.). Одржана
су следећа предавања: Садржај и пут до се-
рије JUS ISO 9000 (Стево Орлић, Југо -
инспект, Београд), Системски приступ на
припреми, пројектовању, увођењу и ате -
стирању QA у здравству (проф. др Живко
Ми тровић, ФОН Београд), Обезбеђење
квалитета у здравству (Владимир Симић,
Euro quality, Београд), Мерно контролна
опре ма и систем обезбеђења квалитета (Ду -
шан Миленковић, Corun, Ужице); Место
атестирања у систему обезбеђења квалитета
(Предраг Јанићијевић, Савезни завод за
стандардизацију, Београд). XIV Биохемиј -
ски дан одржан је у Лесковцу 15. маја
1997. године. Одржана су следећа преда-
вања: Динамика промене глукозе, инсулина
и C-пептида у току теста гладовања (О. Јан-
ковић), Стандар дизација метода: липиди и
липопротеини као модел (Н. Мајкић-Singh),
Дијагностичка вредност лабораторијских
одређивања: принципи и примена (С. Игња-
товић), Платинати и екскреторни бу брег
(З. Захаријевић), Концентрација магнези -
јума у серуму пацијената на хемодијализи
(Г. Калијадис, В. Зејак, Д. Стојановић).

3.8. Биохемијски дани
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Представљен је и нови имуносистем ELEC-
SYS – Boehringer Mannheim (Д. Поповић).
XVII Биохемијски дани одржани су 15. и
16. маја 2000. године у Нишкој Бањи, у ор-
ганизацији Центра за медицинску биохе-
мију КЦ Ниш и ДМБЈ а поводом 40-го-
дишњице рада и постојања Медицинског
факултета у Нишу и 45-годишњице ДМБЈ.
Председавајући на овом састанку били
су: В. Ђорђевић, Ј. Каварић и Н. Мајкић-
-Singh. Одржана су следећа предавања: Ме-
ханизми сигналне трансдукције инсулина и
модулатори ње гових ефеката (Г. Коцић,
Ниш), Процена оксидативног стреса у мио-
кардној исхемији (М. Дељанин-Илић, Ниш),
Преаналитички поступци као предуслов
квалитета лабораторијске дијагностике
(М. Илић, Бео град), Урођени поремећаји
метаболи зма-квалитативна и квантитатив -
на анализа (М. Чворков-Дражић, Београд),
Ензими метаболизма аденозина макрофага
у условима деловања имуномодулатора (Т.
Јевтовић-Стоименов, Ниш), Протектив -
ни ефекти кварцетина у акутној бубрежној
инсуфицијенцији (Т. Цветковић, Ниш) и
Активности лимфоцита у раном току инсу-
лин-зависног дијабетеса деце (С. Живић,
Ниш). 

XVIII Биохемијски дан, под називом
»Менаџмент система квалитета и акреди -
тација медицинских лабораторија«, одр-
жан је 15. маја 2001. године у Београду у
Хотелу »Hyatt Regency«, када је Институ -
ту за медицинску биохемију КЦС, као
првом код нас, уручен сертификат ISO
9001:2000. Том при ли ком учесницима се
обратио проф. др Томица Милосављевић,
у име директора КЦС Србије, а затим су
одржана следећа предавања: Циљеви при-
мене система квалитета (Н. Мајкић-Singh),
Примена менаџмента система квалитета
(QMS)-ISO 9001:2000 (В. Мајсторовић),

Акредитација као предуслов за поверење
корисника услуга (М. Јелић), Акредитација
и сертификација у медицини – приступ
ра звијених земаља (Р. Бошковић) и Актив-
ности на изради документације за серти -
фи кацију и акредитацију Института за ме-
дицинску биохемију Клиничког центра
Србије (А. Поштић-Грујин). 

XX Биохемијски дани и VI сусрет био-
хемичара Србије одржани су од 12. до 14.
маја 2003. године у Сокобањи. Састанак је
био посве ћен »Упутствима и препорукама
за примену лабораторијских одређивања
за ди јаг но стиковање и праћење diabetes
mel litusa«. Предавања су одржали Н. Мај -
кић-Singh, С. Игњатовић, М. Илић, Ј.
Сто  ја новић, М. Да јак и О. Јанковић. XXI
Биохемијски дани и VII сусрет биохеми -
чара Србије одржа ни су уз XIV конгрес
биохемичара Срби је од 7. до 12. јуна 2004.
године у Сокобањи. XXII Биохемијски
дани и VIII сусрет биохемичара Србије уз
Пети едукативни семинар, школа медицин-
ских биохемичара, одржани су од 23. до
26. јуна 2006. године такође у Сокобањи
под називом »Биомаркери обољења«.

XXVI Биохемијски дан одржан је уз
XII Сусрет биохемичара Србије, тради -
ционално, у Сокобањи од 21. до 23. јуна
2010. године у организацији ДМБС, Ко-
море биохемичара Србије и Института за
ме дицинску биохемију КЦС. Састанак је
био посвећен 100-годишњици лаборато-
рија у Нишу о чему је говорила професор
Видо са ва Ђорђевић. Такође су обрађене
стру ч не теме: Безбедност на раду и радно
законо давство везано за рад кли ничко-
биохемијских лабораторија и Ургентна
лабораторијска дијагностика (М. Илић,
Ј. Пе јовић, Ј. Јанковић и В. Милатовић-
-Јездић).



123

Друштво медицинских биохемичара
Србије и Институт за медицинску биохе-
мију КЦС редовно су, сваке године, почев
од 1994. до 2012. године, организовали
стручни састанак под називом »Новине
у лабораторијској медицини« у оквиру
Мeђународне изложбе опреме и уређаја

за медицину и фармацеутску индустрију
»Ме  дифарм«. Осим стручних предавања
која су се односила на најновија достиг-
нућа у области лабораторијске медицине
редовно је организован и Workshop неке
фирме. Приступ свим састанцима био је
сло бодан.

3.9. Новине у лабораторијској медицини
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3.10.1. Journal of Medical Biochemistry

Друштво медицинских биохемичара
Југославије 1982. године отпочело је са из-
давањем научног и стручног часописа
Југословенска медицинска биохемија чији
је Главни уредник била dr sc. Неда Лон-
гино са седиштем уредништва у Петровој
13, у Загребу (Хрватска). Касније је уред-
ник био др Ernest Suchanek. Часопис је
излазио два пута годишње. 

Савез друштва ме дицинских биохе ми -
чара Југославије под нео је захтев Ми ни -
старству за информације Републике Ср бије
за упис »Југословенске медицинске биохе-
мије« у Регистар средстава информисања,
што је одобрено 24. 4. 1992. године и ча-
сопис је уписан под регистарским бро јем
1313. На овај начин седиште »Ју го сло вен -
ске медицинске биохемије« пре мештено је
у Београд (в. решење Министарства ин-
формисања Републике Србије). 

За главног и одговорног уредника име-
нована је проф. др Нада Мајкић-Singh, а
за чланове Редакционог одбора доц. др
Бранислава Бркић, проф. др Јелена Ђур -
ђевић, проф. др Јован Каварић, проф. др
Војислав Милетић, проф. др Марина
Сто јанов и доц. др Весна Спасојевић-Ка-
лимановска. Од тога датума (19. 5. 1992.
године) интензивно је рађено на побољ-
шању квалитета часопи са. 

Југословенска медицинска биохемија
издавана је у једном волумену са чети  ри
броја годишње. Народна библиотека Срби   -
је доделила је часопису DOI број. Часопис
је регистрован у Министарству науке Ре-
публике Србије и био је доступан на сајту

Народне библиотеке и Друштва медицин-
ских биохемичара Југославије. 

Institute for Scientific Information (ISI)
(данас Thomson Reuters) отпочео је од
1994. године да индексира часопис у
својим издањима: Research Alert и Bio-
chemistry and Biophysics Citation Index, (в.
писмо James Testa, ISI менаџерa) кад је
часопис добио и први Импакт фактор, па
све до 2004, кад се због политичких и ад-
министративних пропуста часопис брише
из реферисања. 

Jугословенска медицинска биохемија
је осим тога реферисана и у другим ин-
дексним базама као што су: EMBASE/Ex-
cerpta Medica, Elsevier BIOBASE/Current
Awareness in Biological Science, Current
Awarenes in Biomedicine, Bowker Interna-
tional Serials Database, Bulletinn Scien-
tifique, SCOPUS, VINITI: All-Russian Insti-
tute of Scientific and Technical Informations,
Referativnyi Zhurnal, Natio nal Library of
Serbia, KOBSON, SCIndeks.

Године 2007. склопљен је уговор са
компанијом Versita, Пољска, о електрон -
ском издавању часописа на њиховом веб
сајту, када је часопису промењен назив у
»Journal of Medical Biochemistry«. Тако
почев од годишта 26/2007. часопис у
пот пуности излази на енглеском језику са
крат ким садржајем на српском језику.
Journal Citation Reports (JCR), Thomson
Reuters часопису 2011. године додељује
нови Импакт фактор. 

Часопис такође индексирају бројне свет-
ске базе међу којима су и следеће: Science
Citation Index Expanded (SciSEarch, Thom-

3.10. Издавачка делатност
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Решење Министарства информисања Републике Србије о упису »Југосло-
венске медицинске биохемије« у Регистар средстава јавног информисања
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Писмо менаџера ISI James Testa, о индексирању »Југословенске медицинске биохемије«
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Изглед насловне странице часописа »Journal of Medical Biochemistry«



son Reuters); Journal Citation Reports/
Science Edition (JCR, Thom son Reuters),
EBSCO Publishing, EMBASE/Excerpta Me -
dica, Elsevier BIOBASE/Current Awareness
in Biological Science, Current Awarenes in
Biomedicine, Chemical Abstract Service,
ChemWeb, CAB Abstracts, Global Health,
DOAJ (Directory of Open Acess Journals);
Summon, Bowker International Serials Data-
base, Bulletinn Scientifique, SCOPUS, VI -
NITI: All-Russian Institute of Scientific and
technical Informations, Referativnyi Zhur-
nal, National Library of Serbia, KOBSON,
SCIndeks и бројне дру ге. Број база које
траже индексирање ча сописа сваким да -
ном се повећава. Од 2015. године Jour nal
of Medical Biochemistry се индексира у
бази Medline. 

Од 2014. године Jour nal of Medical
Biochemistry је члан Committee on Publica-
tion Ethics (COPE), European Association
of Science Editors (EASE) i World Associa-
tion of Ethics (WAME). 

Часо пис излази тромесечно у штампа-
ном обли ку (ISSN 0354-3447) и у електрон -
ском издању (оnline), ISSSN 1452-8266.

Journal of Medical Biochemistry се у
електронском облику налази на следећим
web адресама: http://www.dmbj.org.rs/jmb;
http://www.degruyter.com/view/j/jomb

Издавач часописа »Journal of Medical
Biochemistry« (J Med Biochem) је Друштво
медицинских биохемичара Србије (ДМБС).
Главни и одговорни уредник часописа је
проф. др Нада Мајкић-Singh, ко-уредник
је проф. др Светлана Игњатовић, тех-
нички уредници су др Снежана Јовичић
и др Ма ри ја на Дајак, припрему ради Да-
нијела Мијаиловић, а лектор часописа је
Маја Војводић. Часопис има међународни
Редакциони одбор са бројним домаћим и

страним стручњацима из области лабора-
торијске медицине. Седиште часописа је у
Војислава Илића 94Б/7, 11050 Београд, у
седишту ДМБС. 

Часопис објављује ревијске радове,
ори   гиналне научне радове, кратка саопште -
ња, стручне радове и приказе случајева.
Објављује и низ техничких извештаја ве-
заних за рад ДМБС, активности IFCC,
EFLM и BCLF. 

Часопис објављује радове из области ху-
мане медицинске био хемије, клиничке хе -
мије, молекуларне биологије, имунохемије,
као и других области лабораторијске меди-
цине од интереса. У сваком броју објав љују
се упутства ауторима у оквиру којих се на-
води профил часописа, начин пријема ра-
дова, начин рецензирања, на чин припре -
ме радова, статистичка обрада података,
аутор ска пра ва, изјава о прави ма људи и
животиња, изјава о конфликту интереса и
пристанак за публиковање података. 

Сви радови се шаљу преко Едиториал
Менаџер система (Editorial Manager, EM),
www.editorialmanager.com/jmedbiochem
Процес се састоји из више корака којима
се обезбеђује стандардна форма примље-
них радова, добија од аутора потписана
изјава о одсуству конфликта интереса и
регулишу ауторска права. J Med Biochem
је часопис са отвореним приступом садр-
жају (Open Access Journal) и прихватио је
»Creative Commons« стратегију за пошто-
вање ауторских права. Из тог разлога је
усвојен документ којим се добија дозвола
за објављивање (Licence to Publish), којим
аутори пристају да се њихов рад слободно
копира, дистрибуира и преноси под усло-
вом да се наведе извор, да се не користи у
комерцијалне сврхе и да се не мења или
проширује. Аутори задржавају и право да
користе суштину рада у даљем сопственом
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раду, укључујући предавања и књиге, пра -
во да репродукују чланак за сопствене по-
требе, али не и новчану надокнаду.

Уредништво задржава право да на ос-
нову сопствене процене пристигле радове
врати ауторима у најкраћем могућем року,
ако тема не одговара областима интересо-
вања Journal of Medical Biochemistry, ако
нису у приоритету за објављивање или не
одговарају по квалитету стандардима ча-
сописа, између осталог, и на основу про-
цента плагираног садржаја. Наиме, сви
пристигли радови се одмах по пријему
прoверавају »CrossCheck iThenticate« си-

стемом за процену присутног степена пла-
гијаризма. Радови који испуне основне кри -
теријуме подлежу објективној ре цен зији
од стране најмање два рецензента и обич -
но се одлука о прихватању или одби јању
доноси у току четири недеље од пријема.

Увођењем ЕМ онлајн система за при јем
радова, повећао се број пристиглих радо -
ва и добијањем Импакт фактора из године
у годину стално расте. Стопа при хватања
креће се око 25%. Аутори потичу из целог
света, а у највећем броју шаљу се радови
из Србије, затим Турске, Кине, Италије,
Румуније, Индије, Египта итд. 

3.10.2. Друга издавачка делатност

Осим часописа, Друштво медицин-
ских биохемичара Србије је издавач ве ћег
броја стручне литературе која се наводи у
поглављу 12. Стручна литература  – Уџбе-
ници и приручници из области медицин-
ске биохемије. 

Друштво припрема и издаје и сву дру -
гу неопходну пратећу штампану докумен-
тацију за одржавање конгреса, симпози -
јума, семинара и других састанака, као
што су обавештења, програми, позивнице,
плакати и сл.
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Ценећи дело свог учитеља и еминент-
ног стручњака проф. др Ивана Беркеша,
Друштво медицинских биохемичара Југо-
славије и Фармацеутски факултет Универ-
зитета из Београда, формирали су 1997.
године Научни фонд »Професор Иван
Беркеш« и установили »Годишњу научну
конференцију« коју посвећују животу и
делу професора Ивана Беркеша. Научни
фонд је формиран на предлог проф. др
Наде Мајкић-Singh, која је и дугогодишњи
организатор Годишњих научних конфе-
ренција.

Др Иван Беркеш, професор Фармацеу -
тског факултета Универзитета у Београду
један је од утемељивача медицинске био-
хемије у Југославији. Медицинску биохе-
мију предавао је у Загребу, Скопљу и Бео-
граду. Доласком у Београд, шездесетих
година, посветио се стварању програма
специјализације из медицинске биохемије.
Под његовим руководством из области ме-
дицинске биохемије магистрирало и док-
торирало је више десетина кандидата и
специјализирало преко 150 медицинских
биохемичара. Утемељио је и клиничку ен-
зимологију као независну дисциплину.
Београдску школу ензимологије трасирао
је као педагошко-публицистичку и истра-
живачку. Објавио је преко 200 научних
радова у светским и домаћим часописи -
ма и написао више књига. Аутор је дела
»Општа и медицинска ензимологија«. 

По чев од 1998. године до данас Дру -
штво медицинских биохемичара Србије
(ра ни је Југославије) одржало је 17 Науч -
них конфе ренција посвећених делу проф.
др Ива на Беркеша у току којих су прика-

зиване магистарске и докторске тезе чла-
нова Друштва и из сродних дисциплина
одбрањене у току протекле године. 

Прва годишња научна конференција
одржана је 21. 10. 1998. године у Београ -
ду, хотелу »Inter•Continental Beograd«, уз
одржавање Другог конгреса фармацеута
Југославије. Организатори су били Науч -
но друштво Србије, Секција за ме ди цин -
ску биохемију Фармацеутског дру штва
Србије и Дру штво медицинских биохе-
мичара Југославије. Сврха Научног фонда
је и додела новчане награде и дипломе
најбољим студентима Фармацеутског фа-
култета, оба профила студија (фармација
и медицинска биохемија), који су најкраће

3.11. Научни фонд »Професор Иван Беркеш«

Професор Иван Беркеш
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студира ли и дипломирали са највишом
просечном оценом у претходној школској
годи ни. 

Први награђени лауреати Фонда били
су Весна Вуковић, дипломирани фарма-
цеут – медицински био хе мичар и Небојша
Цекић, дипломирани фармацеут. 

Друга научна конференција одржана
је 14. децембра 1999. године у Београду,
у Хотелу М. Ова Конференција одржана
је и поводом 60 година Фар мацеу тског
факултета у Београду и 120 година Фар-
мацеутског друштва Србије. Тре ћа го-
дишња научна конференција по све ћена
животу и делу професора Ивана Беркеша
одржана је 27. фебруара 2001. године.
Кон ференције су затим одржава не сваке
године. Од 2004. године Научне кон фе -
ренције су одржаване на Војно-медицин-
ској академији, а организатори су били
Друштво медицинских биохемичара Срби -
је, Научни фонд »Професор Иван Бер-
кеш«, Институт за медицинску биохемију
Клиничког центра Срби је и Институт за
медицинску биохемију Војно-медицинске
академије. Седамнаеста научна конферен-
ција одржана је 2. децембра 2014. године
на Војно-ме дицинској академији у Бео-
граду. Сви награђени лауреати током
ових 17 науч них конференција наведени
су у посебном До датку, а са својим био-
графијама и сли ка ма налазе се на сајту
www.dmbj.org.rs.

На Научној конференцији своје маги-
старске или докторске тезе, било да су од-
брањене на Фармацеутском или Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду,

или Медицинским факултетима Универ -
зитета у Нишу и Новом Саду, изложили
су следећи чланови Друштва: Виолета
Јелушић, Мирка Илић, Марија Ромић, Та -
тја на Ристић, Сања Станковић, Лилика
Звездановић, Радица Дуњић, Радмила Ми-
хаиловић, Маријана Дајак, Наташа Бога-
вац-Станојевић, Татјана Јевтовић-Стои -
менов, Славка Мандић-Радић, Војислав
Ристовски, Снежана Марковић, Јанко Пе -
јо вић, Татјана Водник, Весна Радоњић,
Ли лика Звездановић, Ивана Стојановић,
Радмила Ковачевић, Мирјана Опачић, Зо-
рица Шумарац, Зоран Мијушковић, Ма-
рина Вучељић, Душко Мирковић, Татјана
Цветковић, Марица Марковић, Алексан-
дра Николић, Александра Давић-Радоје -
вић, Владан Ћосић, Емина Чолак, Нада
Бујишић, Душан Соколовић, Мирјана Бе -
ћаревић, Оливера Димитријевић, Велибор
Чабаркапа, Бранимир Радосављевић, Рад-
мила Обреновић, Зоран Димитријевић,
Снежана Јовичић, Александар Вељковић,
Драгана Пап, Александар Игњатовић,
Еми на Чолак, Анђело Белетић, Татјана
Водник, Ана Нинић, Лидија Мемон, Весна
Вуковић. Већина овде наведених су изла-
гали своје магистарске, као и докторске
тезе. Једино је Прва научна конференција
имала карактер опште научне конферен-
ције на којој је излагало више аутора. О
животу и делу говорила је проф. др Нада
Мајкић-Singh, а затим су излагали E-G.
Krauese (Берлин, Немачка), Зорана Васи-
љевић, Снежана Марковић, Гордана Ко-
раћевић, Нада Мајкић-Singh, Славица
Спасић, Мирка Илић, Зорана Јелић-Ива-
новић и Весна Спасојевић-Калимановска.
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Изглед Дипломе која се додељује најбољим студентима



ЛАУРЕАТИ НАУЧНOГ ФОНДА »ПРОФЕСОР ИВАН БЕРКЕШ«
Научна конференција Име и презиме Школска година

Прва
Весна Вуковић,
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Небојша Цекић, дипломирани фармацеут

1997/98

Друга
Соња Булајић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Иван Ковачевић, дипломирани фармацеут

1998/99

Трећа
Ива Перовић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Данијела Ђукић, дипломирани фармацеут

1999/00

Четврта
Ана Ђуровић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Марија Станојевић, дипломирани фармацеут

2000/01

Пета
Анђело Белетић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Ана Кораћ, дипломирани фармацеут

2001/02

Шеста
Срђан Драговић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Игор Поповић, дипломирани фармацеут

2002/03

Седма
Ана Ђорђевић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Марија Петронијевић, дипломирани фармацеут

2003/04

Осма
Марко Рацковић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Слађана Станојковић, дипломирани фармацеут

2004/05

Девета
Тијана Крњета, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Драгана Ташић, дипломирани фармацеут

2005/06

Десета
Мирон Сопић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Ивана Коцић, дипломирани фармацеут 

2006/07

Једанаеста
Јелена Парезановић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Гордана Драганац, дипломирани фармацеут 

2007/08

Дванаеста
Јелена Пантић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Владимир Добричић, дипломирани фармацеут

2008/09

Тринаеста
Јелена Јоксић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Зора Ћетковић, дипломирани фармацеут

2009/10

Четрнаеста

Милена Анђелковић, 
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Младен Миловић, дипломирани фармацеут
Ана Милојевић, магистар фармације, медицински биохемичар
Санела Ђорђевић, магистар фармације 

2010/11

Петнаеста
Младен Станков, 
магистар фармације, медицински биохемичар
Марија Тодосијевић, магистар фармације

2011/12

Шеснаеста
Сања Вучковић, 
магистар фармације, медицински биохемичар
Биљана Шкорић, магистар фармације

2012/13

Седамнаеста
Сања Кандић, 
магистар фармације, медицински биохемичар
Душан Ружић, магистар фармације

2013/14
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Председавајући Треће научне конференције (Београд, 2000. год.): С. Игњатовић, А. Поштић-Грујин и
В. Цветковић

Ива Перовић и Данијела Ђукић добитници награде
на Трећој научној конференцији
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Учесници Четврте научне конференције (Београд, 2001. год.)

Ана Кораћ добитник награде на Петој научној кон-
ференцији са Надом Мајкић-Singh (Београд, 2002. год.)
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Игор Беркеш и Иван Беркеш на отварању Шесте научне конференције (Београд, 2003. год.)

Срђан Драговић и Игор Поповић са Надом Мајкић-Singh и Светланом Игњатовић на Шестој конференцији



139

Председавајући на Деветој научној конференцији (Београд, 2006. год.): Светлана Игњатовић и Јанко
Пејовић

Надa Мајкић-Singh са Тијаном Крњетом и Дра-
ганом Ташић на Деветој научној конференцији

Проф. др Нада Ковачевић, декан Фармацеутског
факултета обраћа се учесницима Десете научне
конференције (Београд, 2007. год.)
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Долазак генерал-мајора проф. др. Миодрага Јевтића, начелника ВМА на Десету научну конференцију са
Јанком Пејовићем и Ђоком Максићем (Београд, 2007. год.)

Мирон Савић и Ивана Коцић добитници награде на Десетој научној конференцији са Надом Мајкић-
-Singh и Надом Ковачевић
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Светлана Игњатовић и Бранимир Радосављевић на Једанаестој научној конференцији (Београд, 2001.
год.)

Добитници награде на Једанаестој научној конференцији (слева надесно): Јанко Пејовић, Гордана
Драганац, Светлана Игњатовић, Јелена Парезановић, Нада Мајкић-Singh и Велибор Цанић
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Добитници награде Фонда на Петнаестој научној конференцији 2012. године Младен Станков и Марија
Тодосијевић са Зорицом Шумарац, Светланом Игњатовић и Надом Мајкић-Singh

Студенти награђени на Седамнаестој научној конференцији Душан Ружић и Сања Кандић са проф.
др Надом Мајкић-Singh (децембар 2014. год.)
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Студенти и организатори Седамнаесте научне конференције са начелником Војномедицинске академије
генералом проф. др Марјаном Новаковићем (слева надесно): Сања Кандић, Нада Мајкић-Singh, Душан
Ружић, Зорица Шумарац, Јанко Пејовић и Светлана Игњатовић
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Ценећи изузетан и незабораван допри-
нос стручном унапређењу медицинске
биохемије, Друштво медицинских биохе-
мичара Србије је, на иницијативу њених
најближих сарадника и пријатеља, 12. апри -
ла 2012. године на седници Извршног од-
бора Друштва медицинских биохемичара
Србије основало Фонд »Магистра Мили -
ца Марковић«, у знак сећања на магистру
Милицу Марковић, велику, међу најбољим
српским магистрима биохемије, ванвре-
менског биохемичара и истрајног пре -
гаоца практичне клиничке биохемије. Ма -
гистра Милица Марковић је завршила
Фармацеутски факултет у Београду и спе-
цијализацију из медицинске биохемије.
По завршетку студија радила је у Био -
хемиј ској лабораторији Друге хируршке
клинике, а затим у лабораторији Централ -
не специјалистичке поликлинике Београд

и у Клиничко-биохемијској лабораторији
Неурохируршке клинике. Од оснивања
за једничких медицинских служби Уни -
 вер зитетског клиничког центра, односно
Института за медицинску биохемију Кли-
ничког центра Србије била је заменик ди-
ректора Института. Била је на усаврша-
вању из медицинске биохемије у Лондону,
у Тhe National Hospital University of Lon-
don, у лабораторијама за хемијску пато-
логију, клиничку неурохемију и за лекове.
Објавила је више од 60 стручних и на-
учних радова, који су штампани у земљи
и у иностранству. Учествовала је при изра -
ди више научно-истраживачких пројеката
Неурохируршке клинике и Института за
физиологију Медицинског факултета у
Београду. Израдила је оригинални нуме-
рички систем за номенклатуру медицин-
ске биохемије, затим је радила на доку-
менту стандардизације норматива рада,
организације и категоризације клиничко-
биохемијских лабораторија, као и на дру-
гим про блемима везаним за област ме -
дицинску биохемију. Била је члан Секције
за медицинску биохемију Фармацеутског
друш тва Србије и Друштва медицинских
био хе ми чара Југославије у којима је активно
радила. Добитник је Диплома Савеза фар-
мацеутских друштва Југославије (СФДЈ) и
Друштва медицинских био хемичара Срби -
је (ДМБЈ) као признања за изузетно анга-
жовање. Својим ентузи јазмом, несебич-
ним и великим залагањем, не штедећи се,
заслужна је за увођење и унапређење рада
и организацију лабораторијске дијагно-
стике у пракси. Њена љу бав, фасцинација
и интеракција са лабораторијом није ни-
када пре стала, а однос према лабораторији
имао је многобројне облике. Увела је бројне
новине у технологију рада: процедуре и

Магистра Милица Марковић

3.12. Фонд »Магистра Милица Марковић«
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поступке који дефинишу процес при јема
биолошког материјала и издавања резул-
тата лабораторијског испитивања приме-
ном низа административних поступака у
лабораторијској пракси; упутстава и про -
цедуре за безбедно и лакше извођење про-
цеса рада, посебно за правилан поступак
са узорцима и тиме значајно унапредила
зна ња запослених у домену основне стру -
ке. Радила је на сталној еду ка цији запо -
слених у циљу стручног оспособљавања и
усавршавања, на изради документације у
складу са добром лабора торијском прак-
сом, посебно процеса који се односе на
обу ченост запослених у применљивости
упутстава и процедура у раду и заштити
запослених и околине, сталном побољша -
њу услова рад не средине, конти нуи  ра ној
обуци у области стручног усавр шава ња,
како за био хе ми чаре тако и за ла бора -
 торијске техничаре и на система ти зацији
радних места а све у циљу обезбеђе ња ква -
ли тета услуге. Њено лабора ториј ско иску-
ство постало је део њеног ствара лачког
проце са при формирању лабораторија у
Ургентном центру и По  ликлиници Кли-
ничког центра Србије. При  јем биолошког
материјала сматрала је те мељом добре
орга низације лабораторије и даљег пра-
вилног поступања са узорцима. О томе је
детаљно писала у поглављу »Рад и орга -
низација кли  ничко-биохемијске лабора-
торије« објав     љеном за њеног живота у
књизи Нада Т. Мајкић-Singh: Медицинска
био хемија, 1994. (прво издање) и 2006.
(друго изда ње), где је технолошки и орга-
низациони принцип рада лабораторије
описа ла практичним језиком и изразила
универзалну форму организације лабора-
торијске служ бе. О каквом упутству се
ради, нај боље сведочи чињеница да бар
петина лабораторија у Србији примењује
ову организацију. Многи, ако не и већина
њених предложених упутстава и проце ду -
ра успе шно су пренесени у лабораторије. 

Фонд »Магистра Милица Марковић«
основан је у знак сећања на Милицу Мар-
ковић, истакнуту магистру биохемије, с на -
мером да се настави са циљевима ко јима је
она посветила свој живот. Фонд је успоста-
вио годишњу наменску награду »Магистра
Милица Марковић« којa сe додељује кли-
ничким биохемичарима или лаборато ри -
јама за унапређење технолошких и орга -
низационих принципа рада клиничких
лабораторија, за високопрофесионално
ангажовање појединца или тима на плану
рада и организације лабораторијске службе
у циљу побољшања квалитета лаборато-
ријских услу га, за промоцију стру ке према
препорукама магистре Милице Марковић.

На отварању XVIII конгреса меди -
цинских биохемичара Србије 18. 9. 2012.
године први пут је промовисан Фонд »Ма-
гистра Милица Марковић«. Друштво ме -
дицинских биохемичара Србије и Фонд
»Магистра Милица Марковић« доделили
су и први пут Дипломе фонда и новчане
награде прим. Милки Голубовић и спец.
мед. биохем. Гордани Картаљевић, ко -
легиницама које су се формирале као
стручњаци и радиле са магистром Мили-
цом Марковић и захваљујући стеченом
знању и искуству руководиле двема значај -
ним лабораторијама у Клиничком цен тру
Србије, и то у Институтима за кардиовас-
куларне и дигестивне болести а у оквиру
Института за медицинску биохемију КЦС.

На XIX конгресу медицинске биохе-
мије и лабораторијске медицине, на свеча-
ном отварању 9. септембра 2014. године,
према правилима Фонда, награда је доде-
љена Биохемијској лабораторији Дома
здравља »Барајево«. Донатор хематолош-
ког апарата је била компанија Vicor. Том
приликом Диплома Фонда уручена је др
Ивану Сретеновићу, директору ДЗ Ба-
рајево, а Олги Стефановић, директору
фирме Vicor, Захвалница Друштва меди-
цинских биохемичара Србије.
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Милка Голубовић и Олга Стефановић предају Диплому Фонда др Ивану Сретеновићу

Олга Стефановић предаје награду Ивану Сретеновићу директору Дома здравља »Барајево«



147

Изглед Дипломе Фонда »Магистра Милица Марковић«
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У периоду од 1992. до 2015. године на
бројним домаћим конгресима, симпози -
јумима за балкански регион и састанцима
Балканске федерације које је организо-
вало Друштво медицинских биохеми чара
Србије учествовали су бројни страни пре-
давачи:

Khosrow Adeli (Toronto, Canada), Effie
Anagnostou-Cacaras (Athens, Greece); Vio-
leta Anastovska (Skopje, Macedonia), Jovan
P. Antović (Stockholm, Sweden), Armando
D’ Angelo (Milano, Italy), Diler Aslan (Deni-
zli, Turkey), Nikolina Babić (Chicago, USA),
István Balogh (Debrecen, Hungary), Giusep -
 pe Banfi (Italy), Graham H. Beastall (Glas-
gow, UK), Gheorghe Benga (Cluj-Napoca,
Romania), Simona Berbecar (Bucharest, Ro-
mania), Victor Blaton (Brugge, Belgium), Ju-
dith A. P. Bons (Maastricht, The Nether-
lands), Xavier Bossuyt (Leuven, Belgium),
Patric M. M. Bossuyt (Amsterdam, Holand);
Anyla Bulo (Kasneci) (Tirana, Albania), Al-
berto Burlina (Padova, Italy), David Burnett
(Penarth, United Kingdom), Pierre Carayon
(Marseille, France), Andrew Cartwright (UK);
Manole Cojocaru (Bucharest, Romania),
Alba na Daka (Prifgaj) (Tirane, Albania),
Stoyan Danev (Sofia, Bulgaria), Edgard E.
Delvin (Montreal (QC), Marja P. van Diei-
jen-Visser (Maastricht, The Netherlands),
Lorenzo Drago (Milano, Italy), Snežana Efre -
mova Aaron (Skopje, Republika Makedo ni -
ja), G. Efremov (Skopje, Macedonia), Kaya
Emerk (Marmara, Turkey), Ksenija Fumić
(Zagreb, Croatia), Zbigniew Gaciong (Ear-
shaw, Po land), Grégoire Le Gal (Bohars,
France), Philippe Gillery (Reims Cedex,
Fran ce), Jean-Francois Giot (Evry Cedex,

France), David M. Goldberg (Toronto, Ca -
nada), Ozlem Goruroglu Ozturk (Adana,
Turkey), Bernard Gouget (Paris, France), Sol
Green (NY, USA), Gerold Gruber (Viеnna,
Austria), Camelia Grigore (Sibiu, Romania),
Todor Gruev (Skopje, Macedonia), Andrea
Griesmacher (Insbruk, Austria), Walter G.
Guder (Munchen, Germany), Gerd Hafner
(Gisen, Germany), Gabriele Halwachs-Bau-
man (Steyr, Austria), Richard Hiller (Austria),
Jakub Hejsek (Prague, Czech Republic), Jo -
seph Henny (Villejuif, France), Brigit Herzig
(Ger many), Michael F. Holick (New Jersey,
USA), Andrea Rita Horvath (Sydney, Aus-
tralia), Willem Huisman (The Hague, The
Netherlands), Rob TP Jansen (HB Nijmegen,
The Netherlands), Jochen Jarausch (Penz -
berg, Germany) Janos Kappelmayer (Debre-
cen, Hungary), Steve Kitchen (Shef field,
United Kingdom), Dеsmund Kenny (Dublin,
Ireland), Mirjana Kocova (Skopje, Mece -
donia), Gabor L. Kovacs (Pecs, Hungary),
Christos Kroupis (Athens, Greece), Dolphe
Kutter (Grand Duchy of Luxembourg, Lux-
embourg), Isabella Levreri (Genova, Italy),
William Li (Shenzhen, China), Jean-Claude
Libeer (Brussels, Belgium), David C. Gaze
(London, United Kingdom), Giuseppe Lippi
(Verona and Parma, Italy), Danica Labu-
dovic (Skopje, Macedonia), Johannes Mair
(Innsbruck, Austria), Sandra Margetić (Za-
greb, Hrvatska), Matthew J McQueen (On-
tario, Canada), Jasminka Mehanović-Ni -
kolić (Banja Luka, Republika Srpska, BiH),
Jаsmina Laloš-Miljuš (Banja Luka, Repub-
lika Srpska, BiH), Irena Mlinarič-Raščan
(Ljubljana, Slovenia), C. H. Muller (Switzer-
land), Cyrill Müeller (Heidelberg, Germany),

3.13. Страни предавачи у периоду 1992–2015.



Mat hias M. Műller (Wien, Austria), Janet
McMurray (London, UK), Ca milla Mat-
tiuzzi (Verona, Italy), Harald Mischak (Han-
nover, Germany), Michael Neumaier (Mann -
heim, Germany), Nora Nikolac (Zagreb,
Croatia), Valerio Nobili (Rome, Italy), N.
Nuray Ulu su (Ankara, Turkey), Wytze Oost-
erhuis (Til burg, The Netherlands), Roxana
Oprisiu/Four nier (Amiens, France), Tomris
Ozben (An talya, Turkey), Nazmi Ozer (Mer -
sin, Turkey), Vladimir Palička (Hradec Kra -
love, Czech Republic), Mauro Panteghini
(Milano, Italy), Draško Pavlović (Zagreb,
Hrvatska), Mario Pazzagli (Firenze, Italy),
Hans J. Van Pelt (Leiden, The Netherlands),
Elisa Piva (Pa dova, Italy), Mario Plebani
(Padova, Italy), Biljana Polenakovic (Skopje,
Macedonia), Matej Podbregar (Ljubljana,
Slovenia), Rodney Politt (Scheffield, UK),
Danica Popović-Pribilović (Podgorica, Crna
Gora), Karin Pozsgay (Viеnna, Austria), Jose
M. Queralto (Barce lona, Spain), Peter Ride-
felt (Uppsala, Sweden), Robert Rej (Albany,
U.S.A.), Barbka Repič Lampret (Ljubljana,
Slovenia), Giorgio Da Rin (Bassano del
Grap pa, Italy), Bernard Risse (Penzberg,
Ger many), Demetrios Rizos (Athens, Greece),
Dunja Rogić (Zagreb, Croatia), Heinz Juer-
gen (Pablo) Roth (Heidelberg, Germany),
Gian Luca Salvagno (Verona, Italy), Sverre
Sandberg (Bergen, Norway), Gerard Sanders
(PG Amstelveen, The Net herlands), Doris
Schmidt (Eschborn, Germa ny), Kai M.
Schmidt-Ott (Berlin, Germany), Hainrick
Schmid-Gayk (Hadelberg, Germa ny), Todor
Shipkov (Sofia, Bulgaria), Aylin Sepici Dincel

(Ankara, Turkey), Muhittin Ser dar (Ankara,
Turkey), Mus ta fa Serteser (Ko zyata/Istanbul,
Turkey), Milko Shishenkov (Sofia, Bulgaria),
Lothar Siekmann (Bonn, Germany), Gerard
Siest (Nancy, France), Ana Stanković (Fran -
klin Lakes, USA), Ana Stavljenić-Rukavina
(Zagreb, Hrvatska), Jan Stepan (Prague,
Czech Republic), Grazyna Sypniewska (Byd-
goszcz, Poland), Dobrin Svi   narev (Sofia, Bul-
garia), Ana-Maria Ši mun  dić (Zagreb, Croa-
tia), Lot har Thomas (Frankfurt, Germany),
Jim Thorn (Nyon, Switzerland), Elizabeta
Topić (Zagreb, Hrvatska), Olgica Tren čev ska
(Skop je, Macedonia), Anna Tzontcheva (So -
fia, Bulgaria), Orestes Tsolas (Athens, Greece),
Ka men Tzatchev (Sofia, Bulgaria), P. J. Two -
mey (UK), V. S. Singh (New Delhi, India),
Jean-Michel Valid (Nyon, Switzerland), Zol -
tan Vajda (Buda pest, Hungary), Davide Villa
(Monza, Italy), Antonia Vlahou (Athens,
Greece), Michael Vogeser (Mün chen, Ger-
many), Pirko Vihko (Finska), Joseph Watine
(Rodez Cédex 09, France), Ian Watson (Liv-
erpool, United King dom), Gerdhard Wirl
(Mannheim, Germany), Mario Werner
(Washington, USA), J. T. Whicher (Leeds,
England), Simone Zérah (Bagnolet, France),
Darko Černe (Ljubljana, Slovenia), Adam
Uldal (Sweeden), Adriana Unić (Zagreb,
Hrvat ska), Svoboda Đekova-Stoj kova (Skopje,
Macedonia).

На следећим страницама налазе се
фото графије појединих позваних преда-
вача који су по позиву Друштва медицин-
ских биохемичара суделовали у науч ном
програму Конгреса и Симпозијума.
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Stoyan Danev (Софија, Бугарска) Jose M. Queralto (Барселона, Шпанија)

Mario Werner (Вашингтон, САД) Effie Anagnostou-Cacaras (Атина, Грчка)

Jose M. Queralto u S. Danev са Matthew J. Mc-
Queen-om (Онтарио, Канада)

Jean-Claude Libeer (Брисел, Белгија)
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Mathias M. Müller (Беч, Аустрија) Graham H. Beastall (Глазгов, Велика Британија)

Desmond Kenny (Даблин, Ирска) Mauro Panteghini (Милано, Италија)

Gerard Siest (Нанси, Француска) Hainrick Schmid-Gayk (Хајделберг, Немачка)
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Tomris Ozben (Анталија, Турска) Janos Kappelmayer (Дебрецин, Мађарска)

Lothar Thomas (Франкфурт/Мајн, Немачка) Anna Tzontcheva (Софија, Бугарска)

Rob TP Jansen (ХБ Нијмеген, Холандија) Gerard Sanders (Амстердам, Холандија)
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Willem Huisman (Хаг, Холандија) David Burnett (Пенарт, Велика Британија)

Mario Plebani (Падова, Италија) Lothar Siekmann (Берн, Немачка)

Demetrios Rizos (Атина, Грчка) Diler Aslan (Денизли, Турска)
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Victor Blaton (Бриж, Белгија) Kaya Emerk (Мармарис, Турска)

Andrea Rita Horvath (Сиднеј, Аустралија) Sverre Sandberg (Берген, Норвешка)

Giuseppe Lippi (Верона, Италија) Sol Green (Њујорк, САД)
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Walter G. Guder (Минхен, Немачка) Ана Станковић (Franklin Lakes, USA)

Wytze Oosterhuis (Тилбург, Холандија) Manole Cojocaru (Букурешт, Румунија)

Oswald Sonntag (Минхен, Немачка) Bernard Gouget (Париз, Француска)
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Grazyna Sypniewska (Бидгошч, Пољска) Patric M. M. Bossyt (Амстердам, Холандија)

David Goldberg (Торонто, Канада) Simone Zérah (Багнолет, Француска)

Ian Watson (Ливерпул, Велика Британија) Michael Holick (New Jersey, USA)
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Edgar Delvin (Монтреал, Канада) Khosrow Adeli (Торонто, Канада)

Valerio Nobili (Рим, Италија) István Balog (Дебрецин, Мађарска)

Philippe Gillery (Evry Cedex, Француска) са 
D. Rizosom (Атина, Грчка)

Alberto Burlina (Падова, Италија)
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Драган Алавантић, Слађана Андре -
јевић, Слободан Апостолски, Милица Бај -
че тић, Анђело Бе летић, Љиљана Беслаћ-
-Бумбаширевић, Мир јана Бећаревић, Гор -
 дана Бјелаковић, Радмила Благојевић-Ла -
зић, Љиљана Богавац, Ната ша Богавац-
-Станојевић, Мирјана Богић, Бранка Бо -
на чи-Николић, Бранислава Бркић, Нада
Бу ји шић, Петар Булат, Зорана Васиљевић,
Јелена Векић, Татјана Водник, Драгана
Вукосављевић, Љубинка Глигић, Милка
Голу бовић, Лазар Давидовић, Мари ја на
Да јак, Светозар Дамјановић, Марина Де-
љанин-Илић, Богомир Димитријевић, Оли -
 вера Димитријевић, Нада Димковић, Вио-
лета Допсај, Александра Дудварски-Илић,
Александар Ду јић, Јадранка Дунђерски,
Мирјана Ђерић, Предраг Б. Ђорђевић,
Видосава Ђорђевић, Љубица Ђукановић,
Је лена Ђурђевић, Срђан Ђурђевић, Весна
Ђурђевић-Обрадовић, Богдан Ђуричић,
Милош Жарковић, Саша Живић, Мирја -
на Живковић, Мирослава Замаклар, За -
харије Захаријевић, Лилика Звездановић,
Вера Здравковић, Весна Зејак, Ненад Иван -
 чевић, Светлана Игњатовић, Мир ка Илић,
Предраг Јанићијевић, Оливера Јанковић,
Миодраг Јевремовић, Милош Јелић, Вера
Јерант-Пантић, Татја на Јефтовић-Стоиме-
нов, Верица Јова новић, Живана Јовановић,
Слободан Д. Јовановић, Милица Јо ве тић,
Павле Јовић, Снежана Јовичић, Јелена
Јоксимовић, Јован Каварић, Томислав Ка -
жић, Гордана Кали јадис, Борислав Ка -
менов, Александра Кендерeшки, Радмила
Ковачевић, С. Којић, Владимир Костић,
Јелена Котур-Стевуљић, Горд ана Коцић,

Славица Кундалић, Наташа Лалић, Не -
бој ша Ла лић, Вишња Лежајић, Љи љана
Лепшановић, Хелена Лончар-Стевановић,
Алек сандар Лучић, Нада Мајкић-Singh,
Ви досав Д. Мајсторовић, Драган Маној -
ловић, Снежана Марковић, Гордана Ма -
тић, Ђуро П. Мацут, Зоран Ми јушковић,
Верица Милатовић-Јездић, Ду шан Ми -
 ленковић, Та тја на Миленковић, Иванка
Милетић, Неда Милинковић, Верица Ми-
лошевић, Јасмина Мимић-Ока, Душко
Мирко вић, Горана Митић, Живко Митро-
вић, Виолета Михаиловић-Вучинић, Дра-
ган Ми цић, Ивана Морић, Татјана Не шић,
Горан Николић, Александра Николић-Ђор -
 ђевић, Александра Николић-Кокић, Ана
Ни нић, Срећко Недељковић, Ивана Но ва -
ковић, Ивана Обрадовић, Све тлана Обра -
довић, Радмила Обреновић, Стево Орлић,
Миодраг Остојић, Гор дана Оцић, Душица
Павловић, Соња Павловић, Драгана Пап,
Ратко В. Пауновић, Јанко Пе јовић, Та -
тјана Пекмезовић, Александра Пе  рић-По -
падић, Милена Покрајац, Ду ши ца Попо-
вић, Вера Поповић-Бркић, Алек сан дра
Поштић-Грујин, Марија Прерадов-Ми -
кић, Гордана Пртењак, Дра гица Радој -
ковић, Бранимир Ра до сав љевић, Љубисав
Ракић, Предраг Ристић, Војислав Ристов-
ски, Славка Ромац, Сабера Руждић, Свет-
лана Савин, Владимир Симић, Та тјана Си -
мић, Сања Симић-Огризовић, Михајло
Спа сић, Славица Спасић, Иван Спасоје -
вић, Драган Ста нимировић, Кармен Стан-
ков, Сања Станковић, Весна Стар чевић,
Александра Стефановић, Воји слав Сто иљ -
ковић, Марина Сто јанов, Ива на Сто ја   но -

3.14. Домаћи предавачи у периоду 1992–2015.



вић, Јецка Сто јановић, Оливера Стојано -
 вић,Мирјана Сто јиљковић-Петровић,Пе   тар
Сту  калов, Весна Субота, Божо Трбојевић,
Владан Ћо сић, Љиљана Хајдуковић-Дра-
гојловић, Велибор Цанић, Татјана Цвет-

ковић, Велибор Чабаркапа, Бранко Ча-
лија, Милица Чворков-Дражић, Емина
Чолак, Горан Чутурило, Мирјана Шефик-
-Букили ца, Војислав Шошкић, Зорица
Шу марац.
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Друштво медицинских биохемичара
Југославије од самог свог оснивања стално
се старало о унапређивању своје струке и
решавању проблема лабораторијске служ -
бе. Из ових разлога Савезни завод за
здрав ствену заштиту Југославије основао
је 1959. године Савезну комисију за меди-
цинску биохемију, као саветодавно тело
Завода. Чланови Комисије били су про -
фесори Фармацеутског и Медицинског
факултета, као и специјалисти медицинске
биохемије, руководиоци лабораторија бол -
ница и медицинских центара. Комисија је
имала 17 чланова а њен председник, од
оснивања па до своје смрти, 1978. године,
био је мр ph. Стеван Лукић. Чланови ове
комисије из Србије и Црне Горе били су
још: мр ph. Нада Симић, секретар, проф.
др Иван Беркеш, мр ph. Босиљка Дако-
вић, мр ph. Татјана Плећаш, проф. мр
ph. Љубомир Пураћ, мр ph. Сања Субо -
тић и проф. др Павле Трпинац. Комисија
је била активна и бавила се свим пробле-
мима медицинске биохемије, као што су
питања наставе из специјализације, орга-
низације и типизације лабораторија, конт-
роле квалитета, израде стандардних посту-

пака итд. Комисија је израдила »Стандар -
дне методе из медицинске биохемије«, ко -
је је Савезни завод за здравствену заштиту
објавио као први свезак под насловом
»Основне стандардне методе из меди-
цинске биохемије, 1961. године«. Након

4. СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКА 
АКТИВНОСТ ДРУШТВА

Стеван Лукић, дугогодишњи председник Савезне
комисије за медицинску биохемију
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Стандардне методе из медицинске биохемије, Савезни завод за здравствену заштиту,
II издање, Београд, 1970.
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Чланови Савезне комисије за медицинску биохемију



девет година (1970. год.) ситуација је већ
толико сазрела да је Друштво под покро-
витељством истог органа објавило и друго
издање »Стандардних метода из меди-
цинске биохемије«. Док је прво издање
обухватало текст од 80 страница, друго
издање имало је 179 страница. Предлагане
методе биле су провераване у лаборато-
ријама које је Комисија препоручила. 

Узимајући у обзир Општи закон о
организацији здравствене заштите, Коми-
сија је израдила »Правилник о типовима
лабораторија«. Уз ово је додат и предлог
опреме за одређене лабораторије, као и
типизација просторија и уређаја. Разма -
трана су и питања цена лабораторијских
услуга и економичности при извођењу сло-
жених биохемијских анализа.

Комисија је израдила »Правилник о
стручном надзору биохемијских лабора-
торија« и спровела две савезне контроле
стручног рада помоћу контролних серума
(у 1967. и 1968. години). Служба за фар-
мацију и биохемију Савезног завода за
здравствену заштиту из Београда упутила
је већим медицинско-биохемијским лабо-
раторијама исте узорке серума с молбом
да одреде концентрације 9 састојака
(1967. године, у 116 лабораторија), одно-
сно 10 састојака (1968. годи не, у 197 ла-
бораторија) у серу му рутинским методама
и резултате доставе Савезном заводу. О
резултатима је известила мр ph. Нада
Симић, секретар Савезне комисије за ме-
дицинску биохемију на саветовању »Ор-
ганизација и рад медицинско-биохе-
мијских лабораторија у Југославији«,
Дубровник, 18–20. априла, 1970. године.
У исто време су одржавани семинари у Са-
везном заводу за здравстве ну заштиту за
контролу стручног рада, који су били
добро посећени учесницима из целе

земље. На овом саветовању изнети су ре-
ферати о правилницима који су претходно
усаглашени у самој Комисији за медицин-
ску биохемију. Било је око 400 учесника.
Саветовању је присуствовао и др Martin
Rubin, председник IFCC-a. 

Као што је наведено, ДМБЈ се стално
старао о унапређењу своје струке. Тако је
још 1972. године покренуто спровођење
прве спољашње контроле квалитета рада.
Контролни серуми су припремани у Иму-
нолошком заводу у Загребу и достављани
лабораторијама. Првим контролама обу-
хваћени су следећи клиничко-биохемијски
параметри: калијум, натријум, хлориди,
калцијум, фосфор, уреа и укупни проте и -
ни. Каснијих година спољашња контрола
квалитета је унапређивана и обухватала је
све већи број лабораторија. 

Комисија за контролу квалитета рада,
са председником проф. др Славицом Спа-
сић, а у сарадњи за Заводом за медицин-
ску биохемију Фармацеутског факултета
учествовала је у спровођењу спољашње
контроле квалитета рада у свим лаборато-
ријама у СР Србији. У периоду од 1987.
до 1990. године припремљено је а затим и
статистички обрађено 13 контрола у ко -
јима је у просеку контролисано око 200
лабораторија. 

Друго саветовање медицинских биохе-
мичара, које је одржано 1981. године у Ба-
њалуци, било је посвећено проблематици
самоуправног организовања биохемијске
службе у Југославији. Разматрани су сви
аспекти и проблеми ове службе са циљем
да се иста унапреди и рационализује.

С обзиром да је престала са радом Са-
везна комисија за медицинску биохемију,
1980. године покреће се иницијатива да
се формира »Савезна комисија за избор
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Програм Саветовања биохемичара у Савезном заводу за здравствену заштиту, Дубровник, 1970.
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Н. Јесеновец: Изабрани поступци анализа у клиничко-биохемијским лабораторијама, ЈМБ 1987;
6: 1–41.
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Н. Јесеновец: Изабрани поступци анализа у клиничко биохемијским лабораторијама, Друштво
медицинских биохемичара Југославије, први свезак, 1988. год.



метода« као стручно тело Друштва ме-
дицинских биохемичара Југославије. Њен
дугогодишњи председник био је проф.
др Нико Јесеновец, у чијој редакцији су
изашле две свеске стандардних метода,
док је трећа била у припреми за штампу.
У години 1987. су након вишегодишњег
марљивог рада сазрели услови за штам-
пање трећег издања, под називом »Иза-
брани поступци анализа у клиничко-
биохемијским лабораторијама« које је
због опширности изашло у неколико књи -
га. При састављању изабраних поступака
суделовала су удружења медицинских
биохемичара свих република и аутоном-
них покрајина СФРЈ, а бројни сарадници
су дали предлоге и расправљали о избору.
Савезну комисију за избор метода из ме-
дицинске биохемије ДМБЈ тада су чинили:
проф. др Нико Јесеновец, председник и
чланови проф. др Франко Цетинић, проф.
др Радмила Хризохо, проф. др Нада Mај -
кић-Singh, проф. др Божидар Штраус,
доц. др Бурхан Дида, др Јово Каварић и
прим. Верица Вуковић.

У припреми за VII конгрес медицин-
ских биохемичара Југославије Комисија
за избор метода из медицинске биохемије,
задужила је председника Комисије да при-
преми стручни материјал, који ће у виду
принципа појединих метода, приказати
дотадашње резултате у избору метода, на
основу којих су описивани поступци одре-
ђивања. Овим документом обухваћено је
XXVI поглавља у којима су описани прин-
ципи одређивања до тада свих познатих
састојака који су се одређивали у кли-
ничко-биохемијским лабораторијама.

У Републици Србији такође се у том
периоду покреће интензивна стручно-ме-
тодолошка активност у области клиничко-
-биохемијске дијагностике, у првом реду
израдом, објављивањем и применом »Стру -

чно-методолошког упутства за рад и орга-
низовање у области клиничко-биохемијске
лабораторијске дијагностике« (Београд, фе -
бруар 1987. године), које су припремиле
проф. др Нада Мајкић-Singh и доц. др Сла -
вица Спасић, а у издању Републичке Са-
моуправне интересне заједнице здравстве -
не заштите. Ово стручно-методолошко
упутство обухватило је: Категоризацију
клиничко-биохемијских лабора то рија у
СРС, Номенклатуру кли ничко-био  хемиј -
ских параметара, Препоручене методе за
клиничко-биохемијске лабораторије у СРС,
Врсте лабораторијске опре ме према ти -
повима лабораторија, начин спровођења
унутрашње контроле квалитета, начин при -
казивања лабораторијских анализа. На
изради стручно-методолошког упутства
радили су бројни медицински биохеми -
чари из Србије, а исто је представљало те -
мељ за све будуће активности које су у овој
области спровођене у Републици Србији.

С обзиром на слабљење савезних функ -
ција на нивоу Југославије, као што је на-
пред наведено, рад Савезне комисије је
престао након осамдесетих година, да би
Комисија била поново формирана 6. 6.
1994. године при Савезном заводу за за-
штиту и унапређење здравља Савезне
Републике Југославије. За председника
Савезне Комисије именована је проф. др
Нада Мајкић-Singh, а чланови Комисије
били су: проф. др Марина Стојанов,
проф. др Јово Каварић, проф. др Гордана
Бјелаковић, доц. др Бранислава Бркић, mr
sc. Даница Прибиловић, проф. др Јелена
Ђурђевић, прим. Милица Марковић, mr
sc. Светлана Игњатовић, прим. Оливера
Јанковић, mr sc. Душан Обрадовић. За се -
кретара Комисије именована је Ђурђица
Кораћ, спец. фарм. информатике, савет-
ник Савезног завода за заштиту и унапре-
ђење здравља Савезне Републике Југосла-
вије.
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Стручно-методолошко упутство за рад и организовање у области клиничко-биохемијске
лабораторијске дијагности ке (Н. Мајкић-Singh, С. Спасић, РСИЗЗЗ-Београд, 1987, 1–152) 
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Решење о образовању Комисије за медицинску биохемију Савезног завода
за заштиту и унапређење здравља (1994. година) 
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Решење о образовању Комисије за медицинску биохемију Савезног завода
за заштиту и унапређење здравља (1994. година; наставак)



Новоформирана Савезна комисија у
свом плану рада зацртала је решавање
следећих задатака: спровођење контроле
ди јаг  ностичких средстава и инструмената,
из ра ду докумената о категоризацији ла-
бораторија, израду номенклатуре кли-
ничко-биохемијских параметара, израду
норматива клиничко-биохемијских лабо -
рато ријских услуга, израду стандардних
поступака, израду комуникационих обра-
заца, израду протокола за спровођење
спољашње контроле квалитета рада, из-
раду протокола за спровођење надзора
над стручним радом, израду програма
ино вација знања и разматрање проблема
везаних за едукацију медицинских биохе-
мичара и другог лабораторијског особља.

У Републици Србији у једном периоду
функционисала је Поткомисија за меди-
цинску биохемију, у саставу Републичке
стручне комисије за фармацеутску здрав-
ствену заштиту (одлуком од 30. 6. 1983.
године), чији је председник била проф. др
Нада Мајкић-Singh, да би министар здрав -
ља прим. др Лепосава Милићевић својим
решењем бр. 022-04-24/95-01 од 25. 5.
1995. године именовала Републичку струч -
ну комисију за медицинску и клиничку
биохемију (РСК за биохемију) у следећем
саставу: проф. др Нада Мајкић-Singh,
пред седник, секретар асс. мр Светлана
Игњатовић и чланови: проф. др Славица
Спасић, проф. др Јелена Ђурђевић, доц.
др Бранислава Бркић, прим. Милица Мар-
ковић, прим. Хранислав Нектаријевић,
mr sc. Милица Илић, спец. мед. биохем.
Драган Станимировић, прим. Гордана
Вра  њешевић, прим. Мирка Илић, проф.
др Гордана Бјелаковић, спец. мед. био-
хем. Милан Бабић, доц. др Вера Држајић-
-Панић и мр ph. спец. Ева Богдан. Се-
диште Комисије је било при Институту за
ме дицинску биохемију Клиничког центра
Србије као референтне установе за област

медицинске биохемије. Финансирање РСК
за биохемију и утврђених активности реа-
лизовано је преко Републичког завода за
здравствено осигурање, чији је директор у
то време био Драгиша Лукић. Касније су
у РСК именовани и проф. др Богдан Ђу-
ричић и проф. др Јасмина Мимић-Ока. У
овом саставу РСК за биохемију радила је
до 16. 4. 2002. године. Пословником о
раду РСК за медицинску и клиничку био-
хемију дефинисано је да ће се ова Коми-
сија приоритетно бавити: стандардизаци -
јом поступака и метода, стандардизацијом
опреме и инструмената, организацијом и
технологијом рада лабораторијске служ -
бе, спровођењем контроле квалитета рада
у лабораторијама и едукацијом кадра.
Ова Комисија је била изузетно активна те
је након снимања стања у свим лабора -
торијама у Србији, помоћу јединственог
»Упит ника о клиничко-биохемијској лабо-
раторији« у погледу техничке опремљено-
сти, метода рада, кадровске структуре и
сл., израдила низ докумената који су се од-
носили на унификацију и стандардизацију
метода и поступака рада у клиничко-био-
хемијској лабораторијској служби у здрав-
ственим установама у Републици Србији,
а у циљу рационализације исте. Предло-
жила је категоризацију клиничко-биохе-
мијских лабораторија којом су дефини-
сане кадровске потребе, врста биолошког
материјала, физичко-хемијски поступци,
опрема, врсте лабораторијских анализа,
радни простор неопходан за поједине ти-
пове лабораторија, и дала описе најваж-
нијих послова појединих профила здрав-
ствених радника у клиничко-биохемијској
лабораторијској служби. Ови материјали
су послужили за иновацију претходног
Стручно-методолошког упутства које се
ба вило овим питањима и уградњу у Пра-
вилник о обављању здравствене службе у
делу који се односио на лабораторијску
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службу. Подаци до којих је РСК за биохе-
мију дошла служили су такође при утврђи-
вању плана надзора над стручним радом
и спровођења спољашње контроле квали-
тета рада у лабораторијама. 

Треба истаћи да је у овом периоду по-
ново редовно уведен програм спољашње
контроле квалитета рада у лабораторије,
познат као YUNEQAS, и то у свим лабо-
раторијама у Савезној Републици Југосла-
вији, четири пута годишње. Друштво ме-
дицинских биохемичара Србије било је
од говорно за спровођење а Институт за
ме дицинску биохемију КЦС за њено изво-
ђење. Учешће у контроли је било обавезу -
ју ће за све лабораторије. Сва документа
која су припремљена за извођење споља -
шње контроле квалитета усвојила је Ко -
мисија за медицинску биохемију Савезног
завода за заштиту и унапређење здравља.
На овај начин поново је успостављена ова
зна чајна мера за контролу лабораторија,
а сходно позитивној пракси у свим земља -
ма света изводило је Друштво медицинских
биохемичара Југославије као непрофитна
организација, односно његова Ко мисија
за контролу квалитета и акредитацију,
којом је руководила проф. др Светлана
Игњатовић. Извештаје спроведених кон -
трола разматрала је и усвајала Републичка
стручна комисија за биохемију и редовно
их достављала Министарству здравља и
Заводу, односно Институту за заштиту
здравља РС.

Један од првих веома важних докуме-
ната које је РСК за биохемију израдила
би ла је »Номенклатура за област ме -
дицинска биохемија (Фармацеутска
здравствена заштита)« која је касније
уграђе на у документ познат под називом
»Стручно-методолошко и доктринар -
но упутство за примену и обављање
поступака и метода у области ме -

дицинске биохемије« а који је објавило
Министарство здравља РС, 1997. године
(познато као плава књига).

У 1997. години израђени су уни-
формни обрасци (упути, упути-извештаји,
протоколи и сл.) за потребе свих кли-
ничко-биохемијских лабораторија а сход -
но нивоу здравствене установе, као и об-
расци за годишње статистичке извештаје о
броју услуга, опреми, кадровима и про-
стору. Ови обрасци су се заснивали на
усвојеној номенклатури клиничко-биохе-
мијских параметара, као и стандардним
поступцима. Радну групу која је сачинила
обрасце чинили су проф. др Нада Мајкић-
-Singh, прим. Милица Марковић и спец.
мед. биохем. Драган Станимировић.

Такође су разматрани програми еду ка -
ције на свим нивоима образовања ла бо -
раторијских радника, као и програми ино-
вације знања, који су почели да се реализују
од 1998. године. Разматран је и проблем
двојности специјализација из медицинске
биохемије која се изводи на Фармацеут-
ском факултету, односно клиничке био -
хемије која се изводи на Медицинским
факултетима. Закључено је да се ове две
специјализације обједине, да се сачини за -
јед нички програм и да се извођење зајед-
нички повери Фармацеутском и Меди -
цинском факултету, као и да се именује
јединствена комисија за полагање спе ци -
јалистичког испита. Све неопходне кон-
султације су спроведене у Министарству
здрав ља, али је прерана смрт проф. др
Богда на Ђуричића, декана Медицинског
факул тета, који је био сагласан са овом иде -
јом, спречила ову иницијативу, те је ово пи -
тање остало отворено до данашњих дана. 

Републичка стручна комисија за биохе-
мију у наредном периоду се бавила прева -
сходно иновацијом раније припрем љених
докумената. Разматрала је проблематику
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Стручно методолошко упутство, Београд, 1997. год.



приватних лабораторија (кадар, стандар ди,
начин контроле и сл.) и предлагала одго-
варајућа решења. Радила је и на припре ми
предлога за рационализацију високоспеци -
јализованих услуга из области медицинске
биохемије (нпр. туморски маркери, хор-
мони, одређивање концентрације лекова у
крви и сл.). Такође је радила на припреми
плана и организацији надзора над стручним
радом у клиничко-биохемијским лабо ра -
торијама; израдила је обрасце за спољаш -
њи надзор над клини чко-био хемијским
лабораторијама, који су увршћени у зва-
нична документа за спровођење надзора
над стручним радом у клиничко-биохемиј -
ским лабораторијама.

У Институту за заштиту здравља Срби -
је »Др Милан Јовановић Батут« 23. 5.
1997. године одржан је састанак свих
председника републичких стручних ко -
мисија на иницијативу Министарства за
здравље и самог Института, ради ефика -
снијег и рационалнијег рада републичких
стручних комисија. Договорено је да ће
Институт »Батут« пружати републичким
стручним комисијама логистичку и струч -
ну помоћ, као координатор рада свих ко-
мисија. Формиран је Републички стручни
савет здравствене заштите чији је председ-
ник био доц. др Драгољуб Ђокић а секре-
тар прим. др Иван Омеровић, који је био
и координатор свих РСК. За стручног ко -
ординатора РСК за медицинску и клинич -
ку биохемију именована је mr sc. Даница
Ђермати.

У реализацији свих наведених актив-
ности и докумената учествовао је и Ин-
ститут за медицинску биохемију КЦС
(директор: проф. др Нада Мајкић-Singh),
који је био референтна институција за
област медицинске биохемије и клиничко-
биохемијску лабораторијску дијагности ку,

при коме је и радила РСК за био хемију.
Овде треба истаћи да је у 1999. години
осим иновације напред наведених докуме-
ната, Институт за медицинску биохемију
са својим стручњацима урадио и следећа
документа: стандард опреме за примарну
здравствену заштиту и остале нивое, стан-
дард материјала и осталих норматива који
су уграђени у ценовник клиничко-биохе-
мијских услуга, који је урађен са Институ-
том за заштиту здравља РС. Мада ова до-
кумента из познатих политичких разлога
тада нису објављена и примењена, она су
касније послужила за израду фундамен-
талних докумената која се сад налазе у
примени.

С обзиром да је Институт за медицин-
ску биохемију КЦС у 1999. години отпо-
чео активности на увођењу менаџмента
квалитетом и ISO стандарда у своје ла -
бораторије, као референтна институција
заједно са РСК за медицинску и клиничку
биохемију, предложио је да у план ове
РСК за 2001. годину уђу и активности око
увођења ISO стандарда у лабораторије. На
овај начин Институт за медицинску био-
хемију, под руководством проф. др Наде
Мајкић-Singh и са њеним сарадницима,
први је у нашој земљи применио стандарде
ISO 9001, ISO 17025 и ISO 15189 у својим
лабораторијама (в. Поглавље 6).

У периоду од 2002. до 2006. године
замро је рад РСК за биохемију с обзиром
да је у том периоду долазило до сталних
промена у Министарству здравља РС, да
би 24. 1. 2006. године на предлог Друштва
медицинских биохемичара Србије и Црне
Горе, Секције за медицинску биохемију
Фар мацеутског друштва Србије, Секције
за клиничку биохемију Српског лекар ског
друштва и Института за медицинску био-
хемију КЦС била поново покренута иници -
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јатива да се формира Републичка стручна
комисија за медицинску и клиничку био-
хемију у новом саставу, што је Министар -
ство и прихватило (в. Решење Министар -
ства здравља РС из 2005. године).

Републичка стручна комисија за меди-
цинску и клиничку биохемију у овом са-
ставу радила је на следећим активностима:
Правилнику о номенклатури здравстве-
них услуга на примарном нивоу здрав-
ствене заштите (у делу лабораторијских
услуга); Правилнику о утврђивању цена
здравствених услуга које се пружају на
при марном нивоу (у делу лаб. услуга); Пра -
 вилнику о условима и начину унутра шње
организације здравствених установа; Упит -
нику о организованости клиничко-био хе -
мијских лабораторија за надзорнике над
стручним радом у области клиничко-био-
хемијске дијагностике; Упутству за писање
извештаја о провери квалитета струч ног
рада у клиничко-биохемијским лабо ра   -
торијама (оба документа усвојио Инсти -
тут за јавно здравље »Батут«); Са РСК за
шећерну болест донети су заједни чки за-
кључци о стандардизацији и но вим препо-
рукама извештавања одређива ња HbA1c и
објављено је Стру ч но-мето до лошко упут-
ство за увођење новог начина извешта-
вања резултата одређивања HbА1c. 

Медицински биохемичари упознати
су са: Моделима организације допунског
рада у клиничко-биохемијским лаборато-
ријама и управљањем медицинским отпа-
дом на ста лим у процесу рада клиничко-
био хе миј ских лабораторија. Припремљен
је предлог Номенклатуре клиничко-био -
хемијских услу га на секундарном и тер-
цијерном ни воу. Разматран је предлог
програма специјализације из медицинске
биохемије и предложено уједначавање спе -
цијализација на Фармацеутском и Ме -

дицинским факултетима. Формиран је
предлог начина унапређења спољашње
контроле квалитета рада у клиничко-био-
хемијским лабораторијама. Кроз семина -
ре, саветовања и публикације упознати су
лабораторијски радници о потреби уво-
ђења акредитације медицинских лабора -
торија према стандарду ISO 15189.

Министар здравља РС, проф. др То-
мица Милосављевић, својим решењем од
16. 11. 2009. године именовао је Радну
групу за утврђивање номенклатуре ла -
бораторијских здравствених услуга на
секундарном и терцијарном нивоу здрав-
ствене заштите са проф. др Надом
Мајкић-Singh, као председником, и са за-
датком да изради свеобухватну номенкла-
туру лабораторијских услуга.

Радна група Министарства здравља за-
кључила је да у овај документ треба угра-
дити и део номенклатуре лабораторијских
услуга на примарном нивоу (Документ из-
рађен раније, заједно са ценовником услу -
га, »Сл. гласник РС«, бр. 35, 12. мај 2009.
год.) те је израдила свеобухватан документ
који је усвојен и објављен под називом
»Правилник о номенклатури лаборато-
ријских здравствених услуга на примар-
ном, секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите«, »Сл. гласник
РС«, бр 59/2012, и исти се примењује од
1. јула 2012. године. Такође је Републички
фонд здравственог осигурања именовао
Комисију (председник: проф. др Нада
Мај кић-Singh) и радне групе у сличном са-
ставу и са задатком да израде норматив
(ценовник) услуга на темељу Правилника
о номенклатури, те је након израде до -
кумента исти усвојен у Министарству
здравља као и у РФЗО и објављен у »Сл.
гласнику РС« – »Правилник о утврђивању
накнада и цена за лабораторијске услуге
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на примарном, секундарном и терцијaр-
ном нивоу здравствене заштите«.

Номенклатуром лабораторијских здрав -
ствених услуга као и Ценовником услуга
обухваћене су све лабораторијске гране са
око 3.000 услуга. При изради ценовника
лабораторијских здравствених услуга ко-
ришћена је јединствена методологија из-
раде, накнада и цена којом су обухваћени
сви неопходни параметри као што су са-
став стручног тима са временима извр -
шења у минутима, садржај услуге, ниво
здравствене заштите, вредност услуге у бо-
довима, спецификација потрошних реаге-
наса и другог потрошног лабораторијског
материјала, на основу чега је у целини
произашла цена укупне услуге, односно
накнада укупно утрошеног санитетског
лабораторијског материјала. Правилни-
ком су такође обухваћене све гране из
области лабораторијске медицине. 

Републичка стручна комисија за меди-
цинску и клиничку биохемију, у новом са-
ставу, именована је 24. 10. 2012. године
решењем министра проф. др Славице
Ђукић-Дејановић (Бр. 119-01-459/2012-
01). Комисија у овом саставу израдила је
и усвојила следећа документа: 

1. Стручно-методолошко упутство за
»POINT-OF-CARE« испитивање;

2. Стручно-методлошко упутство о
спровођењу спољашње процене ква   -
литета рада у медицинским био -
хемијским лабораторијама;

3. Листу опреме за обављање здрав-
ствене делатности према нивоима
здравствене заштите;

4. Предлог измена Правилника о бли-
жим условима за обављање здрав-
ствене делатности у здравственим

установама и другим облицима
здравствене службе;

5. Предлог показатеља квалитета ме-
дицинских лабораторија за допуну
Правилника о показатељима квали-
тета здравствене заштите (објавље-
ног у »Службеном гласнику РС«,
бр. 49/2010 од 21. 7. 2010. године).

Републичка стручна комисија за ме ди -
цинску и клиничку биохемију (РСК за био -
хемију) сходно члану 158. Закона о здрав-
ственој заштити образована је за област
медицинске и клиничке биохемије са следе-
ћим задацима: да дефинише националну
политику у области клиничко-биохемијске
здравствене заштите; предло жи модел орга-
низације кли ничко-био  хе миј ских лаборато-
рија по нивоима здравствене заштите; уче-
ствује у изради стручних и доктринарних
ставова у области медицинске и клиничке
биохемије; учествује у изради стандарда и
норматива рада у лабораторијама, као и
примени високих технологија; да препо-
руке Ми нистарству здравља у изради и
праћењу критеријума за унапређење квали-
тета здрав ствене заштите у овој области; да
препору ке за спровођење унутрашње и спо-
љашње контроле квалитета рада; да препо-
руке и смернице у поступку акредитације
лабораторија; да препоруке за вођење ме-
дицинске документације и евиденција у
области медицинске и клиничке биохемије;
прати савремена научна достигнућа; ко -
ординира научна истраживања у области
биохемије и сачињава план за едукацију
здравствених радника; да препоруке Репу -
бличком фонду за здравствено осигурање
за адекватно снабдевање опремом, потреб-
ним ре агенсима и др. за рад лабораторија;
учествује у припреми информација за јав-
ност везаних за област медицинске и кли-
ничке биохемије. Комисија треба да ради и
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на усклађивању предлога и ставова поједи-
них референтних здравствених установа,
стручних удружења и комора, високо-
школских установа и истакнутих стручња -
ка у области здравствене заштите. 

Сход но Решењу министра здравља о
образовању РСК за биохемију и задацима
из истог решења, а ради потреба решавања
појединих питања РСК за биохемију пла-
нирала је за 2014. годину следеће активно-
сти Комисије:

1. У сарадњи са Комором биохеми -
чара Србије и Друштвом за меди-
цинску биохемију Србије израдиће
се анализа испуњености услова за
обављање клиничко-биохемијске
лабораторијске делатности на свим
нивоима здравствене заштите, и то
у погледу простора, кадра, опреме
и профила услуга које лаборато-
рије треба да пружају а на основу
упитника о испуњености услова. 

2. С обзиром да је у 2013. години из-
рађена листа опреме за обављање
здравствене делатности у области
кли  ничко-биохемијске лабораториј -
ске дијагностике за потребе измена
Правилника о ближим условима за
обављање здравствене делатности
у здравственим установама и дру-
гим облицима здравствене службе
(»Сл. гласник РС« 50/2010), РСК
ће настојати да се иста унесе и у
нови правилник. 

3. Размотриће питање еталонирања
мерне опреме, а у складу са Пра-
вилником о врстама мерила за које
је обавезно оверавање и времен-
ским интервалима њиховог перио-
дичног оверавања. 

4. Израдиће анализу покривености ла -
 бораторија према кадровском нор-
мативу и Правилнику о услови ма и
начину унутрашње органи зације
здравствених установа и ближим
условима за обављање здрав ствене
делатности. У вези са изменама и
допунама Правилника о ближим
усло вима за обављање здравствене
делатности у здравственим устано-
вама и другим облицима здрав-
ствене служ бе, Комисија ће изра-
дити предлог који кадар може да
обавља клиничко-биохемијску ла-
бораторијску дијагностику као и
неопходни норматив за ову врсту
здравствених услуга, сходно ниво -
има здравствене заштите у држав-
ном и приватном власништву.

5. С обзиром да у Правилнику о по-
казатељима квалитета здравстве не
заштите (»Сл. гласник РС« бр.
107/05) ни једним чланом нису на -
ве дени показатељи који би се од -
носили на клиничко-биохемијску
лабораторијску службу треба са
Ин  сти тутом за јавно здравље са гле -
 да ти могућности допуне овог Пра -
вилника на основу предлога РСК за
биохемију.

6. Разматраће активности око спро-
вођења спољашње контроле квали-
тета рада SNEQAS и предлоге за
унапређење и проширење исте, и то
у области хематологије и анали-
тике урина, као и, ако је могуће, и
других параметара (HbA1c, хор-
мона, туморских маркера) мада би
се радило и о мањем броју лабо -
раторија. У том правцу треба под
контролом ДМБС омогућити укљу   -
чивање мањег бро ја ла бораторија у
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друге европске ЕQАS шеме. По-
требно је израдити пројекат спро -
 вођења спољашње кон троле ква -
литета рада, као и цену коштања
исте (набавка кон тролног мате   ри -
јала, хард вера и софт вера, ан га жо -
вање извршиоца, трошкови дистри-
буције и сл.); потребно је остварити
реализацију трошкова спровођења
контроле пре  ко Републичког фон -
да за здравствено осигурање. Ко -
ми си ја ће усво  јити Стручно-ме -
тодоло шко упут  ство за спровођење
унутра шње и спољашње кон троле
квалитета у лабораторијама и јав -
но га презентовати на сајту Мини-
старства, Коморе, Друштва и сл.
За реализаци ју се поред РКС за -
дужује Ко мисија за спољашњу
кон  тролу Друштва медицинских
биохемичара Србије и Комора био -
хемичара Србије. 

7. С обзиром да је израђено струч но-
-ме тодолошко и доктринарно упут -
ство за примену и обављање по -
ступака и метода у области меди-
цинске биохемије као и ценовник
услуга (Номенклатура за област
ме дицинске биохемије; стандарди-
зација у медицинској биохемији),
уз утврђивање врсте клиничко-био-
хемијских параметара за потребе
клиничко-био хемијске лабораториј -
ске дијагностике на свим нивоима
здравстве не заштите (утврђивање
листе параметара, начина прикази-
вања појединих параметара, израда
ценовника услу га), Комисија треба
да  прати ре али зацију исте у погле -
ду измена, допуна и сл. Такође је
потребно израдити предлог ана-
лиза које би се као минимум ра-

диле на појединим нивоима здрав-
ствене заштите.

8. Праћење реализације Стручно-ме-
тодолошког упутства за примену
POCT поступака у здравственим
установама уз мере контроле ове
врсте лабораторијског одређивања
од стране централне лабораторије
и усклађивање истог са ISO стан-
дардом за POCT SRPS ISО 22870:
2013 – испитивање уз пацијента
(POCT) – Захтеви за квалитет и
ком петентност.

9. Сходно Закону о правима паци је -
ната треба јасно дефинисати про-
блематику везану за давање саглас-
ности за венепункцију, биолошки
материјал и медицинску докумен-
тацију. 

10. Потребно је радити на документу
и процедурама које би се односиле
на безбедност у лабораторији, а
сходно Закону о безбедности и
здрављу на раду и међународним
стандардима. 

11. Израда упутства (Правилника о
во ђењу медицинске документа -
 ције) везано за стандардизацију
на чина извештавања резултата ла -
бо ра  ториј ских одређивања у по-
гледу фор  мата, садржаја, доступ-
ности, електронског извештавања,
чува ња, а у складу са законском
регулативом. 

12. Израда стручно-методолошког упут -
 ства за обављање ургентне лабора -
торијске дијагностике.

13. Израда свеобухватног Информа-
тора о врсти клиничко-биохемиј -
ских анализа и листе хитних ана-
лиза са »turn-around временом«
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(обртно време и алармантне и кри-
тичне вредности); Израда проце -
дуре за хитно извештавање о кри-
тичним вредностима.

14. Праћење упутства за стандардиза-
цију одређивања гликозилираног
хемоглобина и преласка на нове
јединице.

15. Потребно је радити на програму
акредитације медицинских лабора-
торија у РС према стандарду ISO
15189 и предлогу за унапређење
исте, односно треба израдити во -
дич за израду документације за
при јаву лабораторија за акредита-
цију.

16. Израда препорука око снабдевања
лабораторија опремом, реагенси -
ма, системима за узорковање сход -
но номенклатури услуга и нивоу
здравствене заштите у сарадњи са
РФЗО-ом. 

17. Утврђивање предлога програма за
организацију семинара који би се
бавили питањима побољшања кли-
ничко-биохемијске лабораториј ске
службе а у сарадњи са Комором био-
хемичара Србије и Друштвом ме -
дицинских биохемичара Србије и

ДМБС, и референтним здравстве-
ним установама. 

18. Активности према захтеву Мини-
старства здравља, Републичког за-
вода за осигурање, Коморе биохе-
мичара Србије и других надлеж них
институција.

19. Израда Стручно-методолошког
упут ства које би обухватило сва на-
пред наведена питања и упутства за
потребе клиничко-биохемијске ла-
бораторијске дијагностике. 

Републичка стручна комисија за ме ди -
цинску и клиничку биохемију (РСК за био -
хемију) са Комором биохемичара Срби је,
Друштвом за медицинску биохемију Срби -
је (ДМБС) и факултетима здравствене
струке, уз ангажовање својих истакнутих
стручњака, радиће на изради и усклађи-
вању предлога и ставова у области меди-
цинске и клиничке биохемије и то према
наведеним планираним активностима. Ради
остваривања напред наведених активно-
сти, горе именоване институције су у оба-
вези организовања консултација, савето-
вања, обука и семинара за своје чланове
чиме би се остваривала и одговарајућа ма-
теријална средства за потребе ангажовања
како потребних стручњака тако и инсти-
туција.
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Друштво медицинских биохемичара
Србије у својим активностима посвећује
велику пажњу промоцији улоге преанали-
тичке фазе у лабораторијској дијагно-
стици. У оквиру Комитета за организацију
лабораторијског рада и Комитета за стан-
дардизацију, ДМБС има формирану радну
групу за преаналитику, чији су задаци и
циљеви: стандардизација поступака у пре-
аналитичкој фази лабораторијске дијагно-
стике, и израда публикација националних
препорука, организација националних и
међународних скупова посвећених пре-
аналитици, као и курсева и едукативних
се минара намењених медицинским и кли-
ничким биохемичарима и лабораториј -
ским техничарима. Друштво медицинских
биохемичара Србије својим активностима
на континуираној едукацији у области
преаналитике значајно остварује сарадњу
са клиничарима и медицинским сестра -
ма/техничарима, са циљем побољшања
комуникације, размене знања и смањења
грешака у преаналитичкој фази лаборато-
ријске дијагностике и пружања високо -
квалитетне услуге у здравственом систему
Републике Србије.

У складу с тим, ДМБС је током прет -
ходних година организовао низ саста нака
посвећених преаналитичкој фази, на ко -
јима су учествовали еминентни домаћи и
страни предавачи (в. 3.4.–3.7. Конгреси,
симпозијуми и едукативни семинари):
Стан дардизација узимања биолошких узо -
рака: утицај преаналитичких фактора (Први
едукативни семинар одржан 16. новембра
2001. године); Preanalytical BD & Vicor
Symposium, 2007. godine; 4th EFCC Sympo-
sium for Balkan Region: The Impact of the
Pre-analytical Phase on the Quality of the
Laboratory Results, 2008; XV едукативни
семинар: Дилеме и напредак у одређивању
неких биомаркера: данашње стање, 2011.
године; 20th Meeting of the Balkan Clinical
Laboratory Federation: Serbian experiences
in management of pre-analytical phase, 2012;
XVI едукативни семинар: Лабораторијски
менаџмент, акредитација и осигурање ква-
литета у медицинским лабораторијама,
2010. године; XVII едукативни семинар:
Индикатори квалитета – пре-преанали-
тичка фаза и преаналитичка фаза лабора-
торијско-дијагностичког испитивања, 2012.
године; XX едукативни семинар: Безбед-

5.  СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ У ПРОМОЦИЈИ
ВАЖНОСТИ ПРЕАНАЛИТИЧКЕ ФАЗЕ 
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ РАДА  
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ност и здравље на раду у медицинским ла-
бораторијама, захтеви и препоруке, 2014.
године; XIX конгрес медицинске био -
хемије и лабораторијске медицине, 2014.
године. ДМБС је организовао и бројне
едукације о правилној примени вакуум си-
стема у сарадњи са Републичком стручном
комисијом за медицинску и клиничку био-
хемију Министарства здравља Републике
Србије ради увођења и коришћења вакуум
система као обавезујућег система за вене-
пункцију у здравственим установама Ре-
публике Србије. 

ДМБС својом дугогодишњом конти-
нуираном активношћу подржава акреди-
тацију медицинских лабораторија и им-
плементацију стандарда ISO 9001, ISO
17025 и ISO 15189 чијом применом се по-
себан акценат ставља на преаналитичке
поступке. Чланови ДМБС учествовали су
у изради стандарда Агенције за акредита-
цију здравствених услуга (АЗУС) који се,
поред осталог, односе и на преаналитичку
фазу лабораторијске дијагностике а као
спољашњи оцењивачи учествују у оцењи-
вању процеса акредитације здравствених
установа у Србији и примени истих. 

Велики аспект активности ДМБС у
области преаналитике односи се на стан-
дардизацију поступака идентификације
пацијената, комуникацију са корисницима
и припрему пацијената за лабораторијска
испитивања. У овој области ради се на из-
ради приручника и упутстава који ће се
наћи у лекарским амбулантама и апоте-
карским установама а на који начин ће се
олакшати давање информација пацијен-
тима о значају правилне припреме за лабо-
раторијску дијагностику. ДМБС ради на
изради националних препорука за вене-
пункцију и специјална узорковања венске
крви, припреми пацијената за ла борато -

ријску дијагностику, транспорт и чување
биолошког материјала, пре- и пост-експо-
зициону профилаксу запослених у здрав -
ству и безбедности и здравља на раду у ме-
дицинским лабораторијама. 

У активностима радне групе »Лабора-
торијске грешке и безбедност пацијената«
Међународне федерације за клиничку хе-
мију и лабораторијску медицину (IFCC WG
»Laboratory Errors and Patient Safety«), у
пројекту Модел индикатора квалитета
(»Model of Quality Indicators«), ДМБС
учествује активно од 2011. године. Тада је
у ове активности укључена Служба за по-
ликлиничку лабораторијску дијагности ку
Центра за медицинску биохемију (ЦМБ)
Клиничког центра Србије (КЦС), а током
2014. године и још 20 других медицин-
ских лабораторија у Србији, након чега ће
се добијени резултати користити у дефи-
нисању националних показатеља квалите -
та медицинских лабораторија, као допуна
Правилника о показатељима ква литета у
здравственој заштити из 2010. године.
Прим. dr sc. Зорица Шумарац је као члан
радне групе учествовала у раду Консензус
конференције о хармонизацији индика-
тора квалитета (»A Consensus Conference
to design a road map to harmonization of
quality indicators«) одржаној у Падови,
Италија, 2012. и 2013. године, коју је ор-
ганизовао професор Mario Plebani, испред
IFCC WG »Laboratory Errors and Patient
Safety«. Резултати рада ове групе публико-
вани су у часопису Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (Plebani M, Astion
ML, Barth JH, Chen W, Galoro O, Ibarz Es-
cuer M, Ivanov A, Miller WG, Pe tinos P, Sci-
acovelli L, Shcolnik W, Simundic AM and
Sumarac Z. Harmonization of quality indi-
cators in laboratory medicine. A preliminary
consensus. Clinical Chemistry and Labora-
tory Medicine (CCLM). 2014; 52 (7): 951–8).



Прим. dr sc. Зорица Шумарац изла-
гала је о активностима ДМБС у дефини-
сању и имплементацији индикатора квали-
тета у медицинским лабораторијама на
XV едукативном семинару: Дилеме и на-
предак у одређивању неких биомаркера:
данашње стање (Дилеме и напредак везане
за ла  бораторијске грешке и безбедност па -
ци јен та), 2011. године; Међународној кон-
венцији о ква литету, JUSK ICQ 2013:
Ква литетом ка европ ским и светским ин-
теграцијама – Развој и примена QМ у
акредитованим лабораторијама (Индика-
тори квалитета у медицинским лаборато-
ријама), 2013. године; Недељи квалитета
у Институту за јавно здравље »Милан Јо -
вановић Батут«, Стално унапређење ква-
литета у здравственим установама секун-
дарне и терцијарне здравствене заштите,
2013. године; 14. Стручном састанку ме-
дицинских биохемичара Босне и Херцего-
вине (Индикатори квалитета у медицин-
ским лаборатори јама), 2014. године, у
Сарајеву, Босна и Херцеговина, и академ-
ским специјалистичким студијама Фарма-
цеутског факултета, Универзитета у Бео-
граду. На 11th EFLM Symposium for Balkan
Region, Београд 14–15. 5. 2015, Зорица
Шумарац је одржала предавање: Applica-
tion of key processes quality indicators in
Ser bian medical laboratories. Искуства ДМБС
о имплементацији индикатора квалитета
у медицинским лабораторијама публико -
вана су 2012. године у часопису J Med
Biochem (Nada Majkić-Singh, Zorica Šuma -
rac. Quality indicators of the pre-analytical
phase. J Med Biochem 2012; 31: 174–183).

ДМБС је у оквиру активности у пре-
аналитичкој фази лабораторијске дијагно-
стике велику пажњу посветио принципима
и поступцима евалуације задовољства ко-
рисника лабораторијских услуга. О мере -
њу задовољства корисника прим. dr sc. Зо-

рица Шумарац, одржала је предавања на
следећим скуповима: XXIV Биохемијски
дани, X сусрет биохемичара Србије, IX
едукативни семинар, 2007. године, Соко-
бања (Мерење задовољства корисника);
JUSK међународна конвенција о квалитету
JUSK ICQ 2008: Квалитетом ка европским
и светским интеграцијама, 2008, Београд
(Задовољство корисника у медицинским
лабораторијама); Benchmarking радио-
ница, Фонд за културу квалитета и из-
врсност, 2010. године, Београд (Мерење
задовољства корисника); XVI едукативни
семинар: Лабораторијски менаџмент, акре -
дитација и осигурање квалитета у ме ди -
цинским лабораторијама 2010. године,
Београд (Мерење задовољства корисни -
ка). Од 2008. године испитивање задовољ-
ства корисника лабораторијских услуга –
па цијената спроводи се у Центру за меди-
цинску биохемију (ЦМБ) Клиничког центра
Србије (КЦС) у коме је до 2014. године
спроведено 4.500 анкета о задовољству па -
цијената радом Службе за поликлиничку
лабораторијску дијагностику ЦМБ КЦС.
Одељење пријема Службе за поликлиничку
лабораторијску дијагностику ЦМБ КЦС
је за спровођење анкете задовољства па -
цијената добило два пута Националну на -
гра ду за пословну изврсност Србије у ка -
те  горији малих и средњих организација
(Оскар квалитета), 2006. и 2009. године,
коју додељује Фонд за културу квалитета
и извр сност.

У току 2012. године, ДМБС је спровео
испитивање о примени стандардизованих
процедура из области преаналитике, у
коме је учествовало 570 биохемичара из
178 медицинских лабораторија Србије.
Резултати спровођења овог истраживања
презентовани су на Другој EFLM&BD
Европској конференцији о преаналитичкој
фази, 2013. године у Загребу (2nd Euro-
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pean Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine-BD European Confe -
rence on Preanalytical Phase, 2013, Zagreb,
Croatia; Zorica Šumarac, Serbian survey
study on extra-analytical phase of laboratory
diagnostics).

Током 2014. године ДМБС је органи-
зовао истраживање о комуникацији изме -
ђу клиничара и лабораторијског особља,
које је спроведено у пет земаља региона
(Србија, Македонија, Хрватска, Босна и
Херцеговина и Црна Гора). Истовремено
су спроведене две врсте анкета, намењених
биохемичарима и клиничарима. У Србији
је у испитивању учествовало 1.760 лека -
ра клини чара и 250 биохемичара из 170
здрав ствених установа. Прелиминарни ре-

зултати изнети су на XIX конгресу ме ди -
цинске био хемије и лабораторијске меди-
цине 2014. године у Београду и на струч-
ном скупу медицинских биохемичара
Републике Српске у Бањалуци 2014. го-
дине (проф. др Мирјана Ђерић, Тимски
рад као основа успеха: комуникација из-
међу клиничара и лабораторије).

Прим. dr sc. Зорица Шумарац је као
придружени члан представник ДМБС у
EFLM Working Group on the Preanalytical
Phase која суделује у свим активностима
ове радне групе у области преаналитике
као што је учешће у испитивању: Survey of
national guidelines, education and training
on phlebotomy in 28 European countries
(EFLM WG-PRE), 2012. Резултати овог
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Први састанак EFLM WG-PRE, 2012, Загреб, Хрватска. Чланови EFLM WG-PRE (слева надесно): 
З. Шумарац, AM. Шимундић, M. Nybo, S. Church, G. Lippi, M. Cornes, K. Grankvist, S. Kovalevskaya.
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2nd European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine-BD European Conference on Pre -
analytical Phase, 2013, Загреб, Хрватска. Чланови EFLM WG-PRE: (слева надесно): З. Шумарац, S. Church,
K. Grankvist, G. Kristensen, AM. Шимундић, M. Nybo, S. Kovalevskaya.

Зорица Шумарац са члановима радне групе и колегама на 3rd EFLM-BD European Conference on Preana -
lytical Phase, Порто, март, 2015



међународног истраживања, са учешћем
ДМБС, публиковани су у часопису Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (Ši -
mun dić AM, Cornes M, Grankvist K, Lippi
G, Nybo M, Kovalevskaya S, Sprongl L, Šu-
marac Z and Church S. Survey of national
guidelines, education and training on phle-
botomy in 28 European countries: an origi-
nal report by the European Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFLM) working group for the preanalytical
phase (WG-PA). Clinical Chemistry and La -
boratory Medicine 2013; 51(8): 1585–9). 

ДМБС је узео учешће и у испитивању
EFLM WG-PRE: European observational
study to assess the level of compliance of phle-
botomy procedures with CLSI H3-A6 guide-
line, 2013–2014. дoк je рад Simundic AM,
Church S, Cornes M, Grankvist K, Lippi
G, Nybo M, Nikolac N, van Dongen-Lases
E, Eker P, Kovalevskaya S, Kristensen G,
Sprongl L, Šumarac Z. Compliance of blood
sampling procedures with the CLSI H3-A6
guidelines: An observational study by the Eu-
ropean Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (EFLM) Working group
for the preanalytical phase (WG-PRE) при-
хваћен за публиковање у часопису Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine.

ДМБС подстиче и укључује студентски
подмладак у свим активностима везаним
за подручје преаналитике, од којих се ис-
тиче учешће у организацији Националног
конгреса студената фармације: Пацијент –
случај или човек?, 2012. године, и одржа-
вањем предавања: Преаналитика у функ-
цији безбедности пацијента (прим. dr sc.
Зорица Шумарац).

Активности ДМБС у области преана-
литике на Трећој EFLM&BD европској
конференцији о преаналитичкој фази у
Порту, Португалија, 2015. године (3rd Eu-
ropean Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine – BD European Con-
ference on Preanalytical Phase, Porto, 2015),
представила је медицински биохемичар
Бојана Лугић.

ДМБС je 2014. године на састанку
BCLF Board-a на 22nd International Con-
gress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (IFCC WorldLab Congress), Истан -
 бул, Турска, иницирао формирање Пре -
ана литичке радне групе Балканске кли -
ничке лабораторијске федерације (Bal kan
Clinical Laboratory Federation Working
Group for the Preanalytical Phase).
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Друштво медицинских биохемичара
Србије је веома рано отпочело са активно-
стима на процесу акредитације медицин-
ских лабораторија. У том правцу 1999.
године у првом реду је остварена са-
радња са Друштвом за сертификацију и
надзор система квалитета – JUQS, са Југо-

словенским акредитационим телом (JUAT)
kao и са Фондацијом за културу квалитета
и изврсност – FQCE а у циљу препозна-
вања потребе да медицинске лабораторије
уреде своју организацију и акредитују се
према светским стандардима. Овде ће де-
таљно бити описана остваривана сарадња.

JUQS – Друштво за сертификацију и
надзор система квалитета је водеће нацио-
нално тело за сертификацију за системе ме-
наџмента у нашој земљи, акредитовано од
стране Југословенског акредитационог тела
још 1999. године за послове оцењивања и
сертификације QМS-а према стандарду ISO
9001. Ово је једино сертифи кационо тело
у Србији са иностраним акре  ди та цијама и
то од стране реномираног француског
акредитационог тела COFRAC (Co mité

fran çais d’accreditation), које је пуноправан
члан EA (European Cooperation for Accre -
ditation) и IAF-a (International Accréditation
Forum). Тиме су сертификати JUQS-а стекли
додатно међу народно признање и креди -
билитет.

Прве контакте са овим телом оствари -
ла је проф. др Нада Мајкић-Singh, пред-
седник ДМБЈ и директор Института за
медицинску биохемију Клиничког центра

6. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
СТРУЧНОГ РАДА И АКРЕДИТАЦИЈЕ 
МЕДИЦИНСКИX ЛАБОРАТОРИЈА

199

6.1. Сарадња са Друштвом за сертификацију и надзор
система квалитета – JUQS



Србије са Софијом Ђурђевић, директором
JUQS-a, а за потребе сертификације лабо-
раторија Института за медицинску биохе-
мију КЦС. Као резултат ове сарадње Ин-
ститут за медицинску биохемију КЦС
добио је 7. фебруара 2001. године Серти-
фикат ISO 9001:2000, којим је потврђено
да је Институт успоставио систем менаџ-
мента квалитетом у целом Институту. Сер-
тификат се односио на следећи делокруг
рада: медицинска биохемија, спровођење
спољашње контроле квалитета рада и испи-
тивање дијагностичких средстава – реаге-
наса и опреме.

Медицински биохемичари Института
за медицинску биохемију КЦС и други

чланови ДМБС су својим искуством увек
радо учествовали у раду и активностима
JUQS-а, а у сарадњи са предузећем »Југо -
инспект«, које је било организатор Кон  фе -
ренције о квалитету, која се тради цио -
нал но организује већ последњих 19 годи на.
Ови сусрети представљали су приказ нови -
на и размену искуства стручњака за систем
менаџмента из различитих области, од ме-
дицине и фармације до електро-машинске-
грађевинске и пољопривредне стру ке. По -
чев од 2001. године, ДМБС је редовно
учествовао у раду ових конференција где су
његови чланови кроз предавања излагали
активности и резултате везане за увођење
система менаџмента у медицинским лабо -

Проф. др Нада Мајкић-Singh прима сертификат ISO 9001:2000 од Софије Ђурђевић, директора
JUQS-a (Београд, 15. мај 2001. године)
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ра торијама. Та ко је још 2006. године на
конференцији изложен рад под на зивом
»Сертификација и акредитација медицин-
ских лабораторија«, аутора Наде Мајкић-
-Singh, Александре Поштић-Гру јин и Та -
т ја не Водник, који је затим и објављен у
ча сопису »Квалитет«. То је било прво, у
низу у годинама које следе, упознавање са

основама и значајем увођења стандарда
ISO 15189 у медицинске лабораторије на
овим просторима.

Сарадња са овом институцијом функ-
ционише и данас, како на пољу едукације
тако и размене искуства када је у питању
примена и увођење захтева за сертифика-
цију у медицинске лабораторије.
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Директор Института за медицинску
биохемију и председник ДМБЈ проф. др
Нада Мајкић-Singh, такође је ради присту-
пањa процесу акредитације лабораторија
Института ступила у контакт са др Мило-
шем Јелићем, директором Југословенског
акредитационог тела (ЈУАТ) самосталног
органа Владе СРЈ, данас познатом као
Акре дитационо тело Србије (АТС), након
чега је Институт врло брзо 15. 11. 2001.
стекао решење о акредитацији свих лабо -
ра то рија према стандарду JUS/ISO 17025:
2001, чиме је потврђено да овај Институт
компетентно обавља своју делатност пре -
ма савременим принципима рада у погле -
ду организације и методологије рада (в.
више у Н. Мајкић-Singh: Централна лабо -
раторија & Институт за медицинску
биохемију Клиничког центра Србије 1952
У речи и слици 2002). Овај Институт је
први касније добио и Сертификат о акре-
дитацији према стандарду ISO 15189.

Акредитација обезбеђује поверење у
квалитет, непристрасно и независно спро-
вођење испитивања, еталонирања и кон -
тролисања и од суштинског је значаја у
свим областима па тако и у здравственој
делатности. Представља званично при-
знање којим национални орган за акреди-
тацију, након спроведеног поступка акре-
дитације, потврђује да је организација
компетентна за обављање одређених по-
слова у дефинисаном обиму акредитације.
Инструмент је којим се остварује поверење
у компетентност на бази међународних
стандарда. 

Акредитационо тело Србије (АТС) од
2000. године спроводи поступак акреди-

тације у складу са општим захтевима из
националних, европских и међународних
стандарда, примењујући правила и про-
цедуре које је установило, у складу са за-
хтевима и препорукама организација EA
(European Cooperation for Accreditation),
IAF (International Accreditation Forum) и
ILAC (International Laboratory Accredita-
tion Cooperation). АТС у оквиру система
акредитације утврђује компетентност ор-
ганизација за обављање послова оцењи-
вања усаглашености. По врстама акре -
дитације, АТС акредитује испитивање у
медицинским лабораторијама према ISO
IEC 17025 (као испитне лабораторије),
али и према ISO EN 15189. Акредита-
ционо тело Србије је прописало правила
која се морају применити за акредитацију,
услове за доделу, одржавање и обнављање
акредитације, и услове под којима ће се
акредитација одбити, суспендовати, оду-
зети или поново доделити. Акредитација
се додељује организацијама које прихва-
тају и задовољавају критеријуме компе-
тентности. Критеријуми за стицање и одр-
жавање акредитације су утврђени у:

– Закону о акредитацији;

– Српским стандардима и упутствима
који садрже опште критеријуме, од-
носно захтеве које треба да испуне
подносиоци пријаве за акредитацију;

– Документима са обавезном приме-
ном као што су смернице за примену
европских и међународних стандар -
да и упутстава из области оцењивања
усаглашености које су издале EA,
IAF и ILAC и

– Правилима акредитације.

6.2. Сарадња са Акредитационим телом Србије
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Значај акредитације медицинских ла-
бораторија огледа се кроз: 

– потврђивање компетентности кроз
поступак акредитације,

– поверење у квалитет рада и резултате
испитивања и

– придруживање систему акредитације
и породици акредитованих лабора-
торија као универзалном модусу по-
тврђивања компетентности лабора-
торија на европском и глобалном
плану.

Поступак акредитације обухвата шест
фаза:

– Информисање о поступку акредита-
ције и подношење пријаве 

– Разматрање пријаве за акредитацију,
уговарање и прелиминарна посета

– Припремa за оцењивање
– Оцењивање – преглед документације,

осведочење на лицу места, отклања -
ње евентуалне неусаглашености

– Додела акредитације – Одлука о акре -
 дитацији и Сертификат о акредита-
цији

– Надзор и поновно оцењивање обав-
љају се са циљем осигурања сталног
задовољења прописаних захтева за
послове за које је акредитација доде-
љена.

Општи захтеви за компетентност лабо-
раторија за испитивање садржани су у
стан дарду ISO/IEC 17025 General requ -
irements for the competence of testing and
calibration laboratories, коме одговара на-
ционални стандард ISO IEC 17025, изда -
ње из 2006. године под насловом Општи
захтеви за компетентност лаборато-
рија за испитивање и лабораторија за
еталонирање. Овај међународни стандард
садржи захтеве које лабораторије за испи-
тивање и еталонирање морају да задовоље,
ако желе да покажу да имају систем ме -
наџ мента квалитетом, да су технички
ком петентне, као и да су способне да дају
технички ваљане разултате. Захтеви спе-
цифицирани у ISO/IEC 17025, исказани
су у општем облику и примењују се на све
испитне лабораторије. 

Дуги низ година, на пословима хармо-
низације система менаџмента квалитетом
и акредитације у Европској унији, радила
је ЕC4 радна група, која је формирана на

Др Милош Јелић, директор JUAT-a уручује проф.
др Нади Мајкић-Singh сертификат о акредита-
цији Института за медицинску биохемију КЦС
на Четвртој научној конференцији »Професор
Иван Беркеш«, Београд, 2004. године
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иницијативу неколико чланица Конфеде-
рације европских друштава за клиничку
хемију (European Communities Confedera-
tion of Clinical Chemistry). Циљеви рада
ЕC4 групе састојали су се у: 

1. намери чланица да сарађују на про-
цесу хармонизације критеријума у обла-
сти менаџмента квалитетом, 

2. препознавању ограничености при-
мене ЕN 45001 и ISO 9001 као стандарда
за медицинске лабораторије, 

3. изради додатних критеријума стан-
дарда који би обухватили пре- и пост-ана-
литичку фазу, 

4. изради докумената који ће поједно-
ставити увођење система у медицинске ла-
бораторије, и

5. потреби да се настави са контину -
ираним спровођењем спољашње контроле
квалитета рада.

Публикација ЕC4 групе »Essential Cri-
teria for Quality Systems of Medical La -
boratories« стимулисала је Међународну
организацију за стандард (ISO) да 2003.
године усвоји документ познат као Стан-
дард ISO 15189 »Quality Management in
the Medical Laboratory«, при чему је овај
стандард био много погоднији за меди-
цинске лабораторије и омогућава лабора-
торијама да развију систем менаџмента
квалитетом на хармонизован начин. Та-
кође, је значајно да ISO 15189 у потпуно-
сти покрива потребе које су дефинисане
стандардима серије ISO 9000.

Пратећи токове акредитације меди-
цинских лабораторија Европе, али и на ве-
лику иницијативу Друштва медицинских
биохемичара Југославије, Југословенско
акредитационо тело, данас Акредитацио -
но тело Србије, основало је почетком
2003. године Комисију за израду шеме

акредитације за лабораторије у области
медицине са задатком да успостави и раз-
вије шему акредитације медицинских ла-
бораторија, узимајући у обзир, поред за-
хтева референтног стандарда ISO 17025 и
захтеве из стандарда ISO 15189 Quality
Management in the Medical Laboratory.
Окосницу ове Комисије поред запослених
из Акредитационог тела сачињавали су
чланови Друштва медицинских биохеми -
чара Југославије (Игњатовић, Поштић,
Водник), на челу са проф. др Надом Мај -
кић-Singh, као председником Комисије.
Паралелно са овим задатком чланови Ко-
мисије залагали су се и активно учество-
вали у поступку превођења и усвајања на-
ционалне верзије стандарда ISO 15189
од стране Института за стандардизацију
Срби је. Крајем 2007. године прихваћена
је завршна верзија српског издања овог
стандарда која је првих дана следеће го-
дине усвојена од Института за стандарди-
зацију и постала званична као документ
под називом SRPS ISO 15189:2008 Меди-
цинске лабораторије – Посебни захтеви
за квалитет и компетентност.

У низу активности пред којим је било и
Акредитационо тело Србије, увођењем ISO
15189, поставила се и обука будућих оце-
њивача који ће тимски обављати екстерна
оцењивања и надзоре у лаборатори јама ко -
је се одлуче за акредитацију према стан-
дарду ISO 15189. Тако је у марту 2009. го-
дине одржан вишедневни курс на коме су
поред запослених у АТС-у учешће узели и
стручњаци из медицинске био  хемије и ла-
бораторијске медицине, и то 6 чла нова
ДМБС који и данас обављају активности
водећих/техничких оцењивача АТС-а (Све -
тлана Игњатовић, Јелена Ошап, Славица
Цимбаљевић, Сања Станковић, Владан
Ћосић, Татјана Водник).
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Прво оцењивање према захтевима стан -
дарда ISO 15189 Акредитационо тело
Србије обавило је у мају 2009. године у
клиничко биохемијским лабораторијама
Института за медицинску биохемију Кли-
ничког центра Србије. Институт за меди-
цинску биохемију КЦС је прва медицин-
ска лабораторија на овим просторима
која је још 2000. године спровела све ак-
тивности на увођењу система менаџмента
квалитетом према стандарду ISO 9001:
2001 и акредитацију према стандарду ISO
17025 (који је до данас доживео више ре-
визија). Прослава Дана акредитације била
је и прилика за уручење првог сертифи-
ката о акредитацији медицинских лабора-
торија према SRPS ISO 15189:2008 проф.

др Нади Мајкић-Singh, директору Ин -
ститута за медицинску биохемију КЦС и
председнику ДМБС.

У годишњаку АТС-а за 2009. годину
наведено је да су према ISO 15189 акре -
дитоване 2 медицинске лабораторије од
укупно 373 акредитована тела за оцењи-
вање усаглашености, међу којима су биле
још неке медицинске лабораторије акреди-
товане према ISO 17025. Годину дана ка -
сније акредитована је и трећа медицинска
лабораторија, током 2011. још две, 2012.
године три медицинске лаборатори је. У ре-
гистру АТС-а званично у 2014. годи  ни но-
тирано је 10 медицинских ла   бора то рија
акредитованих у складу са за хтевима ISO

Проф. др Нада Мајкић-Singh, директор ИМБ КЦС са др Дејаном Крњаићем, директором АТС-а и
др Слободаном Петровићем, председником УО АТС приликом уручења сертификата SRPS ISO
15189:2008, а поводом прославе Дана акредитације
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15189 и 8 медицинских лaбораторија акре-
дитованих у складу са захтевима ISO 17025.

Ново издање стандарда ISO 15189:2012
Laboratory medicine – Requirements for re -
ferent measurement laboratories је објавље но
5. новембра 2012. године, а у Србији 28.

фебруара 2014. године званично од стране
Института за стандардизацију, и то након
вишемесечног рада на преводу овог доку-
мента, у чему су учествовали и чла нови
ДМБС (С. Игњатовић, Т. Водник, В. Стје -
па новић, В. Ћосић, М. Ђерић).

209
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На седници Извршног одбора ДМБС,
одржаној 12. априла 2012. године, донета
је одлука према којој ДМБС свој рад кон-
ципира кроз активност својих чланова по-
средством већег броја тематских комитета
и тела о чему је претходно међу члановима
ДМБС урађена и анкета. На тај начин Дру -
штво медицинских биохемичара Срби је
ради као јединствено удружење са ве ликим
бро јем комитета покривајући различите
области медицинске биохемије. На истој
седни ци именована су тела и Комитети
Друштва медицинских биохемичара Срби -
је, међу којима и Комитет за акредитацију.

Комитет за акредитацију медицинских
лабораторија ДМБС чине Татјана Вод ник,
председник, и чланови Славица Цим ба ље -
вић, Јелена Ошап, Нада Бујишић, Вла дан
Ћосић, Јанко Пејовић и Тања Ћор лома -
новић. Сви чланови Комитета су исказали
сагласност да учествују у раду овог Коми -
тета и предложили план активности за на-
редни период.

У оквиру активности Комитета за акре   -
дитацију наводи се и следеће:

– Информисање и едукација о начину
и поступку акредитације од стране
Акредитационог тела Србије, према
захтевима стандарда серије ISO и/или
Агенције за акредитацију здравстве-
них установа Србије, где се меди -
цинске лабораторије акредитују као

део здравствене установе, а пре ма за -
хтевима сета стандарда;

– Организација, стручних састанака и
радионица, са темама везаних за
област и поступак акредитације;

– Сарадња са Акредитационим телом
Србије (АТС), са Агенцијом за акре -
дитацију здравствених установа Срби -
је (АЗУС) као и сарадња са свим оста -
лим Комитетима који су обра зо вани у
оквиру Друштва меди цинских биохе -
мичара Србије, пре све га са Ко ми  те -
тима који су по сво јим актив но стима
блиски Комитету за акреди  тацију
медицинских лабо раторија (Ко  митети
за организацију лабора то ријске служ -
бе, стандарди зацију, спо љашњу кон -
тро лу и сл.).

Чланови Комитета за акредитацију
медицинских лабораторија свој стручни
рад обављају у медицинским лаборато ри -
јама које припадају здравственим устано -
вама свих нивоа здравствене заштите, од
примарног до терцијарног (дом здрав ља,
здравствени центар, клинички центар),
као и приватног сектора, и из више гра -
дова Србије, чиме је омогућена и основна
идеја да се у виду разговора и размене
мишљења са колегама, обавља даљa по -
пуларизација акредитације медицин ских
лабораторија.

6.3. Комитет за акредитацију Друштва медицинских
биохемичара Србије
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Фондација за културу квалитета и из-
врсност – FQCE је непрофитна партнер-
ска организација, која управља Национал-
ном наградом за пословну изврсност
»Оскар квалитета«. FQCE развија модел
изврсности и креира програме и активно-
сти за примену овог модела у пракси. Ова
фондација је основана 2002. године са ви-
зијом креирањa амбијента у којем органи-
зације које примењују FQCE модел из-
врсности стално напредују са мисијом где
је FQCE покретач процеса ка одрживој
изврсности у Србији. 

Сходно горе наведеном, Друштво ме-
дицинских биохемичара је отпочело са-
радњу са овом организацијом одмах по
њеном оснивању. Тако је и највећа меди-
цинска лабораторија у Србији, Институт за
медицинску биохемију КЦС, чије је руко-
водство и особље чинило окосницу управе
ДМБС конкурисало за награду »Оскар
квалитета«. ИМБ КЦС је 2006. године
први пут добио награду »Оскар квалитета«
у категорији малих и средњих предузећа за
област Процеси и Задовољство купаца/ко-
рисника. Институт за медицинску биохе-

мију КЦС 2009. године проглашен је за
апсо лутног победника и добитника На -
ционалне награде за пословну изврсност
»Оскар квалитета«, која се додељује као
независна и неутрална награда за врхунске
резултате постигнуте на унапређењу и раз-
воју квалитета у Србији. Ова награда пред-
стављала је снажни мотивацио ни фактор
на путу ка пословној из вр сности и подсти-
цај развоју укупне климе за унапређење
квалитета у нашој земљи.

Неколико месеци касније, у априлу
2010. године, Институт за медицинску
биохемију Клиничког центра Србије (КЦС),
као апсолутни победник у категорији ма -
лих и средњих организација и добитник
награде »Оскар квалитета« за 2009. го -
ди ну, организовао је ПРВУ Бенчмаркинг
ра дионицу из медицинско-лаборато риј -
ске области под називом »Моћна инсти-
туција за савремену дијагностику«, на
којој су изнети примери добре лаборато-
ријске праксе према критеријумима На-
ционалне награде за пословну изврсност
и то: Процеси, Задовољство корисника и
Утицај на друштво.

6.4. Сарадња са FQCE – Фондација за културу 
квалитета и изврсност
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Сертификат »Оскар квалитета« додељен Институту за медицинску биохемију КЦС у 2006.
години у категорији малих и средњих организација за област Процеси и Задовољство купца/
корисника
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Проф. др Нада Мајкић Singh, директор Института за медицинску биохемију, прима награду »Оскар
квалитета« у Привредној комори Србије од Весне Перић, директорке СИЕПЕ, 2009. године

Проф. др Нада Мајкић Singh и dr sc. Татјана Водник, са Ђорђем Миљковићем, на додели награде »Оскар
квалитета«, у Привредној комори 2009. године
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Сертификат »Оскар квалитета« додељен Институту за медицинску биохемију КЦС као
апсолутном победнику, 2009. године
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Усвајањем нових системских закона у
2005. години (Закон о здравственој за шти -
 ти, Закон о здравственом осигурању и За -
кон о коморама здравствених радника), у
нашој земљи створени су предуслови за де-
ловање на подручју унапређења квалитета
здравствене заштите. Законом о здравстве-
ној заштити уведен је нови концепт уна -
пређења квалитета, као и индикатора за
његово праћење, а предвиђено је и фор -
 мирање професионалних тела и комисија
које тре ба да прате квалитет рада у здрав -
ственим уста новама, предлажу и спро во -
де мере за унапређење, као и фор мирање
Аген  ције за акредитацију здрав ствених
установа Србије (АЗУС). Аген ција за акре-
дитацију здравствених установа основана
је у октобру 2008. године и опе ра тив но је
почела са радом у јулу 2009. године.

Према Закону о здравственој заштити
из 2005. г. у члану 213 дефинише се појам
акредитације као поступак оцењивања
ква литета рада здравствене установе, на
основу примене оптималног нивоа утврђе-
них стандарда рада здравствене установе
у одређеној области здравствене заштите,
односно грани медицине. То је најстарији
и најпознатији облик спољашње процене
квалитета здравствених услуга широм све -
та. Такође, акредитација помаже органи-
зацијама здравствене заштите да откри ју
сопствене предности и могућности напрет -
ка, а уједно и да боље разумеју циљеве и
сложеност свог пословања. 

АЗУС-ов акредитациони модел види
акредитациони процес као стални мотив
за унапређење квалитета рада здравствене

установе и безбедности пацијента. С обзи-
ром да су медицинске лабораторије са-
ставни део сваке здравствене установе
акредитација по овом моделу обухвата и
спроводи се и у њима. Процес акредита-
ције здравствених установа (ЗУ) је процес
континуираног учења. У оквиру тог про-
цеса установа-кандидат пролази кроз сле-
деће фазе:

– Пријава, припрема за акредитацију
и самооцењивање

– Спољашње оцењивање (процена од
стране спољашњих оцењивача) 

– Додељивање акредитацијског статуса 

– Континуирана провера.

Стандарди за акредитацију ЗУ при-
марног нивоа и Стандарди за акредита-
цију ЗУ секундарног и терцијарног нивоа
израђени су кроз пројекат »Развој здрав-
ства Србије«, заједнички пројекат Мини-
старства здравља и Светске банке. При из-
ради стандарда коришћене су смернице
Међународне асоцијације за квалитет у
области здравствене заштите која је изра-
дила IAP (Интернационални акреди та -
циони програм). Стандарди су прила -
гођени ИСКВА (ISQua) принципима за
израду стандарда за акредитацију здрав-
ствених установа, а исто тако и здравстве-
ном систему Србије.

У циљу развијања и израде сета Стан-
дарда за акредитацију лабораторија на при -
 марном, секундарном и терцијарном нивоу,
Агенција је у октобру месецу 2009. године
формирала Специјалну радну гру пу за из-
раду Стандарда за акредитацију ла бора -

6.5. Сарадња са Агенцијом за акредитацију 
здравствених установа 
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торија. У Специјалну радну групу за израду
стандарда именовани су здравствени рад-
ници из одговарајућих области, на предлог
Министарства здравља, Друш тва меди -
цинских биохемичара Србије, Ко море био -
хемичара, Медицинског факулте та и Фар-
мацеутског факултета Универзитета у
Београду, Акредитационог тела Србије,
представника лабораторија на примарном,
секундарном и терцијарном нивоу здрав-
ствене заштите као и представника приват-
ног сектора. Председник Комисије била је
проф. др Нада Мај кић-Singh, председник
ДМБС, а од чланова ДМБС у раду ове ко-
мисије учествовали су и Т. Водник, М. Сар-
кић, Ј. Ошап, М. Перовић и В. Цанић.

Стандарди за акредитацију лаборато-
рија чине саставни део Стандарда за акре-
дитацију здравствених установа примарног
нивоа здравствене заштите и Стандарда за
акредитацију здравствених установа секун-
дарног и терцијарног нивоа здравствене за-
штите.

Образовањем агенције и прихватањем
докумената од стране Владе Србије при-
ступило се и обуци оцењивача за акреди-
тацију здравствених установа у целини.
Агенција за акредитацију здравствених
установа у сарадњи са Медицинским, Фар -
 м ацеутским и Факултетом организацио-
них наука организовала је Едукацију за
спољашње оцењиваче у периоду од 30.
августа до 16. октобра 2010. г. са 11 тема
и то:

– Стално унапређење квалитета здрав -
ствене заштите

– Тимски рад
– Стратешко планирање здравствене

организације

– Улога корисника/пацијента у стал -
ном унапређењу квалитета здрав -
стве не заштите

– Основе акредитацијског оцењивања
здравствених установа

– Стандарди за акредитацију – кли -
нички

– Неклинички стандарди за акре ди та -
цију

– Акредитацијски стандарди подршке
(лабораторије, апотеке, дијагно стичка
радиологија)

– Планирање акредитације

– Акредитацијске методе за оце њи ва -
ње институције

– Припрема акредитацијских изве шта -
ја са препорукама.

Курс је успешно завршило 9 чланова
Друштва медицинских биохемичара Срби -
је (С. Станковић, Ј. Бјелановић, Р. Обре-
новић, Н. Максић, А. Белетић, Ј. Ошап,
В. Милошевић, З. Шумарац, Т. Водник)
који са својим искуством успешно уче-
ствују у акредитационим тимовима за оце-
њивање здравствених установа. Сарадња
са овом институцијом наставила се и на
плану едукације тако да је остварено при-
суство чланова ДМБС у марту 2011. годи -
не на радионици под насловом Ква ли тет
здравствене заштите и акреди тација у
земљама југоисточне Европе као и у
октобру 2012. године на курсу Улога спо -
љашњих оцењивача у сталном уна пре -
ђењу квалитета рада акредитованих
здравствених установа.
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6.6. Сарадња са Институтом за стандардизацију
Србије – ИСС 

Према Закону о стандардизацији (»Сл.
гласник РС« 36/2009) и Одлуци о из -
менама и до пунама оснивачког акта Ин-
ститута за стандардизацију Србије (»Сл.
гласник РС« 88/ 2009), Институт за стан -
дардизацију Ср бије (ИСС) је једино на-
ционално тело за стандардизацију Репу -
блике Србије, установа која има статус
правног лица и послује у складу са пропи-
сима којима се уређује правни положај
јавних служби, а чији је оснивач Влада Ре-
публике Србије.

Институт за стандардизацију Србије
поред других активности:

– доноси, развија, преиспитује, мења,
допуњава и повлачи српске стан-
дарде и сродне документе обезбе-
ђујући усаглашеност српских стан-
дарда и сродних докумената са
европским и међународним стан-
дардима и сродним документима;

– обезбеђује доступност јавности срп -
ских стандарда, сродних докуме-
ната, публикација, као и стандарда
и публикација одговарајућих европ-
ских и међународних организација;

– представља и заступа интересе Ре пу -
блике Србије у области стан дарди -
зације у европским и међународним
организацијама за стандар дизацију,
као и у њиховим телима.

Поштујући правила Института за стан -
дардизацију где члан Института може по-
стати свако привредно друштво, преду -
зеће, друго правно лице или предузетник
који су основани по прописима Републике
Србије, као и физичко лице које је држав-

љанин Републике Србије, Друштво меди-
цинских биохемичара се још априла 2007.
године пријавило да учествује у раду овог
националног тела. Одлуком УО Инсти-
тута за стандардизацију у чланство су тада
примљени Друштво медицинских био -
хемичара Србије, као правно лице, кога
заступа проф. др Нада Мајкић-Singh и
mr. sc. Татјана Водник као физичко лице.
Наиме, члан Института има право да не-
посредно или преко овлашћеног представ-
ника учествује у раду и управљању Ин -
ститутом, односно да учествује у раду
седница Скупштине Института и на њима
расправља и гласа о одлукама и актима од
значаја за рад Института и његових ор-
гана. Ово чланство и учешће у раду Скуп-
штине Института за стандардизацију одр-
жано је и до данашњих дана.

У оквиру Института за стандардиза-
цију образоване су Комисије са циљем да
се рад Института учини функционал-
нијим. У чланство комисија из области ме-
дицине и фармације бирани су стручњаци
за ове области, међу којима су и чланови
ДМБС. То су следеће Комисије: 

– Комисија З076 Трансфузијска, ин-
фузијска и инјекцијска опрема

– Комисија З194 Биолошко вредно-
вање медицинских средстава

– Комисија З198 Стерилизација меди-
цинских средстава

– Комисија З212 Медицинска средства
за дијагностику in vitro.

Од 2014. године прим. dr sc. Татјана
Водник је представник ДМБС у Стручном
савету Института за стандардизацију, који
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је образован да усмерава и помаже рад
стручних комисија за стандарде и сродна
документа из свих области па и заштите
здравља, у циљу што боље реализације
плана датих комисија. Учешћем у раду
овог савета интензивирале би се и актив-
ности на увођењу и ширењу стандардиза-
ције у области лабораторијске медицине

што укључује и принципе менаџмента ква-
литетом и очување безбедности у меди-
цинским лабораторијама као и припрема
предлога међународних стандарда које
ИСС треба да преузме, а за којима постоји
и потреба и интересовање од стране ко-
рисника и учесника за област здравствене
заштите.
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Институт за јавно здравље Србије »Др
Милан Јовановић Батут« обавља делат -
ност у области јавног здравља у Србији
ко ја је дефинисана Националном страте -
гијом за јавно здравље. Друштво медицин -
ских биохемичара Србије већ дуги низ
година успешно сарађује са Институтом за
јавно здравље Србије, нарочито на посло -
вима провере квалитета стручног рада у
медицинским лабораторијама који се обав -
ља у складу са чл. 204 Закона о здрав стве -
ној заштити. 

Центар за анализу, планирање и орга -
низацију здравствене заштите Института
за јавно здравље између осталих својих
делатности наводи и пружање подршке
унапређењу квалитета здравствене за шти -
те путем праћења квалитета пружених
здравствених услуга и задовољства паци -
је ната. У том смислу се у медицинским
лабораторијама организују и спроводе
како спољне тако и унутрашње провере
квалитета стручног рада. Провере обав -
љају стручни надзорници са Листе над -
зорника који су и чланови ДМБС. Уз
Правилник о провери квалитета стручног
рада здравствених установа, приватне
праксе, здравствених радника и здравстве -

них сарадника (»Сл. гласник РС« 35/2011)
приликом извођења провера примењују се
и следећа документа у чијој су припреми
учествовали и чланови Друштва медицин -
ских биохемичара Србије. То су:

– Методолошко упутство за спровођење
редовне спољне провере квалитета
стручног рада у здравственим устано-
вама и другим облицима здрав ствене
службе у Републици Србији

– Упутство о начину спровођења и из-
вештавања о унутрашњој провери
квалитета стручног рада у здравстве-
ним установама и другим облици -
ма здравствене службе у Републици
Србији

– Упитник о организованости клиничко
биохемијских лабораторија.

Поред сарадње на припреми докумен-
тације сарадња Института за јавно здрав -
ље и Друштва медицинских биохемичара
огледа се и у редовним едукативним са-
станцима и размени искустава стручњака
са циљем унапређења квалитета у меди-
цинским лабораторијама што чини основу
за увођење и примену акредитационих
стандарда.

6.7. Сарадња са Институтом за јавно здравље Србије
»Др Милан Јовановић Батут« 
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Јединствено удружење Србије за ква -
литет – ЈУСК је професионална, неполи-
тичка и непрофитна организација која
унапређује и пропагира квалитет, стандар-
дизацију и поузданост, како би те делатно-
сти почеле да утичу на привреду земље.
Као национална организација за квалитет
истовремено представља и историју покре -
та за квалитет у нашој земљи. Ова органи-
зација је отпочела са радом 1962. године,
када је, на иницијативу групе стручњака
за квалитет и поузданост из Југословенске
народне армије формиран Иницијативни
одбор за унапређење квалитета и поузда-
ности. Три године касније, Иницијативни
одбор је прерастао у Југословенско удру -
же ње за стандардизацију и квалитет (ЈУСК).
Деведесетих година прошлог века, ЈУСК је
своје деловање засновао на стручном раду
Комитета. Њихов основни циљ је да се екс-
перти окупљају на проблемским задацима
и активностима између две годишње Конфе-
ренције. Научно-технички Комитети (НТК)
су интердисциплинарна стручна тела за по -
једине области који окупљају стручњаке
ра зличитих профила, као и стручњаке из
једне области. Од 2004. године, у ЈУСК-у
успешно ради 8 НТК а међу њима и На-
учно-технички Комитет за акредито-
ване лабораторије, чији су чланови и чла-
нови Друштва медицинских биохемичара
Србије.

Сваке године на Конференцији ЈУСК-а
НТК за акредитоване лабораторије орга-
низује скуп под насловом »Примена и
уна пређења QМS-а у Акредитованим
лабораторијама« са поднасловом који
бли же одређује садржај конференције.
По следњу деценију одржано је 10 конфе -
рен ција у сарадњи ДМБС и ЈУСК-а на
коме су представљени програми, ино -
вације и искуства увођења стандарда у ме -
дицинске лабораторије. Програми кон -
ференција у периоду 2005–2014. година
приказани су у Табели 1.

ЈУСК је посебну пажњу посветио об-
разовању за квалитет. Из тих разлога је
1973. године покренуо свој часопис – »Ква -
 литет и поузданост«. Касније је промењено
име часописа у »Квалитет, стандардизација
и метрологија«, па затим у »Ме наџмент то -
талним квалитетом и изврсност«. Од 2011.
године часопис носи назив »International
Journal – Advanced Quality«. Теме које ча-
сопис обухвата су, између осталих, и из
области примене и унапређења QМS-а у
акредитованим лабораторијама. Преда-
вања изложена на конференцијама објав -
љују сe у виду стручних и ревијских радова
у овом часопису.

6.8. Сарадња са Јединственим удружењем Србије за
квалитет – ЈУСК



2005. година
Акредитација медицинских 
лабораторија
Н. Мајкић-Singh, 
А. Поштић-Грујин, Т. Водник
Питања која постављају дилему
пред акредитовану лабораторију
Н. Јовичић-Зарић
Свеобухватна визија квалитета 
у лабораторијској медицини
С. Игњатовић
Методе хемијских испитивања:
избор, прикладност и валидација
С. Раичевић
Значај међулабораторијских 
испитивања у раду акредитоване
лабораторије
С. Вукчевић, Љ. Ађански-
-Спасић, С. Матић-Бесарабић 

2006. година
ISO 15189:2003 – Примена 
у медицинским лабораторијама
Н. Мајкић-Singh, А. Поштић-Грујин,
С. Игњатовић, Т. Водник
Измене у стандарду ISО 17025:2005
Н. Јовичић-Зарић
Преиспитивање система менаџмента
у лабораторији за испитивање
Т. Нешић
Мерна несигурност у лабораторијама
према стандардима ISО 17025 и ISO
15189
Т. Водник
Спровођење програма заштите 
у медицинским лабораторијама
М. Илић

2007. година
Несигурност мерења: примена 
у здравственим лабораторијама
С. Игњатовић
Примена резултата испитивања 
и критеријуми одлуке за изјаву 
о задовољењу специфицираних
захтева
С. Раичевић
Систем менаџмента 
акредитоване лабораторије
– круг чији је део вредан бити
Н. Јовичић-Зарић 
Контрола квалитета 
лабораторијског испитивања 
у Заводу за лабораторијску
дијагностику »ИНЕП«
Љ. Хајдуковић

2008. година
Значај и примена стандарда ISO
15189
Н. Мајкић-Singh
Сертификација и акредитација
медицинских лабораторија
Т. Водник, Н. Мајкић-Singh
Мерење задовољства клијената у
медицинским лабораторијама
З. Шумарац, Т. Водник, 
Н. Мајкић-Singh
Спровођење заштите у 
медицинским лабораторијама 
– стандарди
М. Илић

2009. година
Акредитација – тренутно стање и
перспективе у Републици Србији
Д. Крњаић
Правила акредитације АТС-а
Б. Томић
Акредитација здравствених установа
С. Манић
Да ли стандард ISO 15189 утиче на
добру организацију медицинске 
лабораторије
Н. Мајкић-Singh, Т. Водник, 
С. Игњатовић

2010. година
Менаџмент квалитетом и 
акредитација медицинских 
лабораторија
Н. Мајкић-Singh, Т. Водник, 
С. Игњатовић
Обезбеђење поверења у 
резултате испитивања
С. Игњатовић
Међународни стандард за 
примену »Proficiency Testing«
(ПТ)
Т. Водник, С. Игњатовић, 
Н. Мајкић-Singh
Резултати унутрашње и 
спољашње контроле 
квалитета у Србији
М. Дајак 

2011. година
Трендови развоја акредитације 
у Европи
С. Манић
Акредитациони програм ЗУ 
у Србији
Ј. Пеуља Вукобратовић
Резултати тестирања акредитацио-
ног програма у Србији
Д. Живановић
Спољашње оцењивање 
медицинских лабораторија
Т. Водник
Стандард за оцењивање медицин-
ских лабораторија у оквиру ЗУ
З. Шумарац 

2013. година
Добра лабораторијска пракса 
– стандарди и начин провере
Т. Водник
Правилник о показатељима 
квалитета ЗЗ као правни оквир за
прећење квалитета и резултати 
његове примене
В. Хорозовић
Индикатори квалитета у 
медицинским лабораторијама
З. Шумарац
Едукативна улога спољашњих 
оцењивача у процесу акредитације
И. Трипковић, С. Манић

2014. година
Новине у стандарду ISO 15189
Т. Водник
Значај акредитације у 
приватној пракси – искуства 
Завода за лабораторијску 
дијагностику BIOMEDICA
С. Обрадовић
Предности и значај 
акредитације за лабораторију
ИМБ ВМА и тешкоће 
у њеном спровођењу
В. Субота

Табела 1 – Програми ЈУСК конференција у периоду 2005–2014. годинe
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У оквиру Европске федерације за лабо-
раторијску медицину (EFLM), са циљем
ефикаснијег функционисања у свим обла-
стима лабораторијске медицине, образо-
ване су радне групе са тематским називима
према области свог деловања. Тако је обра -
зована и радна група за област акреди -
тације под називом Working Group Accre-
ditation/ISO (WG-A/ISO). Састав групе
чине представници из већег броја земаља
Европе које су предложила њихова нацио-
нална стручна удружења. Од априла 2011.
године и Друштво медицинских биохе-
мичара Србије имало је свог представника
у овој радној групи. Татјана Водник име-
нована је за придруженог члана ове групе,
са мандатом од 2 године. Састанци ове
групе одржавани су на већим стручним
скуповима и то 2011. г. на IFCC Конгресу
у Берлину и 2012. г. на UEMS–EFLM Кон-
гресу у Дубровнику, када су и договаране
активности за период између два састанка,
а које се могу спроводити и путем елек -
тронске комуникације. Након истека прве
две године, почетком 2013. г., уследио је
лични позив Т. Водник од тадашњег пред-
седника WG-A/ISO, dr Willem Huismana,
за обнову чланства у овој радној групи. Ру-
ководство Дру штва медицинских био хе -
мичара Срби је се са гла сило са пред ло гом
па је мандат за члан ство продужен до кра -
ја 2015. го дине. Са новим сазивом име -
нован је и dr Michael Vaubourdolle за новог
председни ка WG-A/ ISO. Dr M. Vaubour-
dolle је из Француске која је прва земља у
којој је ISO 15189 оба везан стан дард по

закону. Први састанак у новом саставу,
одр жан је у време Европ ског конгреса у
Милану, у мају 2013. г., а сле дећи у оквиру
UEMS–EFLM Конгреса у октобру 2014. г.
у Ливерпулу.

Последњих година радна група своје
активности заснива на неколико важних
тема и то:

– Информације о (у међувремену) усво -
јеној трећој верзији ISO 15189: 2012

– Хармонизација акредитације меди -
цин ских лабораторија

– Едукација оцењивача за оцењивања
од стране националних акредита -
ционих тела

– Развој документације EFLM WG-A/
/ISO и израда водича/упутстава која
се односе на:

– Врeме чувања медицинске докумен-
тације и биолошког материјала тзв.
retention time

– Приказивање флексибилног обима
акредитације

– Мерну несигурност

– Верификацију референтних вредности

– Преaналитичку фазу испитивања и
др.

И поред спорадичних састанака, веза и
сарадња између чланова ове радне гру пе,
EFLM организације и Друштва медицин-
ских биохемичара Србије опстаје и време-
ном се све више развија као и активности
око процеса акредитације у Европи и свету.

6.9. Сарадња са EFLM у оквиру WG-A/ISO
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6.10. Quality in the Spotlight meetings – Antwerpen

Последњих 15 година чланови ДМБС
присуствовали су и активно учествовали
сваке године на симпозијуму који се одр-
жавао под насловом Quality in the Spot-
light meetings. Ови симпозијуми су орга-
низовани у форми стручног састанка,
сваке године са новом темом. Како орга-
низатор наглашава »овај састанак има
имиџ да буде на челу развоја у размишља-
њима о квалитету за област лаборато-
ријске медицине«. Састанак се одржавао
у Елзенвелд Центру у Антверпену, Белгија,
за приближно сто редовних учесника ко -
јима је кроз године представљен широк
спектар квалитетних и актуелних тема као
и најважнији преглед свих фаза и кон-
цепта у поимању квалитета у медицинској

биохемији и лабораторијској медицини.
Током протекле деценије неке од главних
тема предавања скупа биле су:

– The presentation of a new TQ Model
specifically for LM (2005)

– Audit and quality (2007)

– Quality specifications of tests in labo-
ratory medicine (2010)

– Quality indicators (2011)

– Error budget and risk management
(2012)

Излагања са симпозијума као и остали
радови на ове теме објављени су у рено -
мираном часопису Accreditation and Qua -
lity Аssurance.
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6.11. Друге активности

Друштво медицинских биохемичара
(Југославије) Србије, поред организације
стручних скупова на тему унапређења ква-
литета и акредитације медицинских ла -
бораторија у сарадњи са горе наведеним
институцијама, организовало је и само-
стално низ оваквих манифестација у ран -
гу конгреса, симпозијума, семинара или
стру ч них састанака.

Први у низу био је I FESCC Симпози -
јум за балкански регион, одржан од 10. до
12. јуна 2005. године у Београду, под рад-
ним насловом Education, Management and
Standards in Laboratory Medicine. Ску пу
су присуствовали еминентни и при зна ти
стручњаци из области система ме наџ мента
квалитетом и примене акреди та ционих
стандарда у медицинским лабора торијама.
Rob Jansen (Холандија) одржао је преда-
вање на тему Present and future activities of
EC4, Willem Huisman (Холандија) на тему
Accreditation, Gerard Sanders (Холандија)
на тему Education and training program of
the IFCC in clinical chemistry and laboratory
medicine, a родоначелник стандарда за ме-
дицинске лабораторије David Burnett (Ве-
лика Британија) представио је нови стан-
дард ISO 15189 предавањем на тему A
practical tool for the management of quality
in the medical laboratory – ISO 15189. Ma -
rio Plebani (Италија) указао је на значај
контроле квалитета кроз предавање на
тему External quality assessment programs:
past, present and future, a Lothar Siekmann
(Немачка) предавањем The process of esta -
blishing reference laboratories in laboratory
medicine. Своја искуства у погледу акреди-
тације медицинских лабораторија презен-
товали су експерти из балканских земаља,

и то Н. Мајкић-Singh, С. Игњатовић, G. Ko -
 lios, A. Tzontcheva, L. Crezante и D. Rizos.

У периоду од 21. до 24. јуна 2007. го-
дине Друштво медицинских биохемичара
Србије организовало је Девети едукативни
семинар са темом Акредитација меди -
цин ских лабораторија. Наиме, Институт
за медицинску биохемију (ИМБ) Клинич-
ког центра Србије, прва је лабораторијска
служба у Републици која је још 2000. го-
дине обавила сертификацију и акредита-
цију свих својих лабораторија и поступака
рада. Узимајући у обзир кретања у свет-
ским размерама ИМБ КЦС је сматрао да
је за постизање врхунских резултата у свом
раду потребно да уведе организацију рада
према принципима менаџмента квалите-
том према стандардима ISO серије. Циљ
Института био је да своје дугогодишње ис-
куство пренесе и на све друге лабораторије
у Србији, те су у оквиру семинара изнети
сви принципи сертификације и акредита-
ције медицинских лабораторија, менаџмент
квалитетом у медицинским лаборато ри -
јама, обезбеђење поверења у резултате ис-
питивања, принципи преаналитичког, ана -
литичког и пост-аналитичког процеса рада
лабораторије, на чин планирања и спро во -
ђења интерних провера, начин мерења за-
довољства корисника, као и спровођења
заштите у медицинским лабораторијама
применом одговарајућих стан дарда. Пре-
давачи на овом семинару били су истак-
нути стручњаци Института за меди цин ску
биохемију КЦС, чланови Друштва меди-
цинских биохемичара Србије, који при -
мену менаџмента квалитетом и стандард
ISO серије примењују свакодневно у својој
лабораторијској пракси.
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Три године касније, када је процес
акредитације постао стварност на нашим
просторима и када су озваничене прве
акредитације према SRPS ISO 15189:2008,
у Београду је 7. јуна 2010. године органи-
зован курс континуиране едукације чији су
координатори били проф Н. Мајкић-Singh
и проф С. Игњатовић. Програм курса
под насловом Лабораторијски менаџ-
мент, акредитација и осигурање квали-
тета у медицинским лабораторијама
обухватио је следећа предавања:

– Организација и менаџмент квали-
тетом у медицинским лаборато-
ријама – Н. Мајкић-Singh

– Преаналитички поступци рада у
ме дицинским лабораторијама –
З. Шумарац

– Аналитички и постаналитички про -
 цес рада лабораторије – С. Игња-
товић

– Процена квалитета у лаборато-
рији – М. Дајак

– Управљање лабораторијским пода-
цима – С. Станковић

– Увођење ISO стандарда и акреди-
тација – Т. Водник

– Мерење задовољства корисника –
З. Шумарац

Организатори и предавачи курса посвећеног Лабораторијском менаџменту и акредитацији – Београд,
7. јун 2010 (слева надесно): Т. Водник, Р. Обреновић, М. Дајак, С. Игњатовић, Н. Мајкић-Singh, З.
Шумарац, С. Станковић



226

– Спровођење заштите у медицин-
ским лабораторијама – М. Илић

Чланови Друштва медицинских био -
хемичара Србије узели су активно учешће
и на следећим скуповима са темама из
обла сти унапређења квалитета рада у ме -
дицинским лабораторијама:

– Public Health – Summer Campus –
»Quality Management of the Health

Services« – 6-дневни курс одржан у
Београду, у августу 2005. године

– 1st European Symposium on Quality
Management in Laboratory Medicine
– Париз, фебруар 2009. године

– Second Symposium on Quality Ma -
nagement in Laboratory Medicine –
Лисабон, октобар 2010. године.
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6.12. Стручни радови из области менаџмента 
квалитетом

Чланови Друштва медицинских био -
хемичара Србије су у протеклој деценији
објавили већи број стручних радова са
насловима из области менаџмента квали -
тетом посвећених значају увођења и при -
мени сертификационих и акредитационих
стандарда у раду медицинских лабора то -
рија. Списак радова укључује и следеће:

1. Poštić-Grujin A, Vodnik T, Majkić-Singh
N. Monitoring of customers complaints
in the Institute of Medical Biochemistry
Clinical Center of Serbia. IFCC-EFCC
Euromedlab 2003. Clin Chem lab Med
2003; 41: S376. 

2. Poštić-Grujin A, Vodnik T, Majkić-Singh
N. Customers complaints as a parameter
for performance improvement. XI Meet-
ing of the BCLF, sept 2003, Belgrade. Ju-
goslov Med Biohem 2003; 22(Suppl 2):
210. 

3. Poštić-Grujin A, Obrenović R, Vodnik T,
Majkić-Singh N. Analiza zadovoljstva
zaposlenih u Institutu za medicinsku bio-
hemiju KCS. XIV Kongres med biohe -
mije i lab medicine, 2004. Jugoslov Med
Biohem 2004; 23(Suppl 3): 133. 

4. Majkić-Singh N, Poštić-Grujin A, Vod-
nik T. Akreditacija medicinskih labora-
torija: Primena standarda ISO 15189.
XIV struč ni seminar o kvalitetu, sep-
tembar 2004. Zbornik radova, 2004;
88–93.

5.  Markićević Lj. Značaj akreditacije me -
dicinskih laboratorija. Jugoslov Med Bio -
hem 2004; 23(1): 89–91. 

6. Majkić-Singh N, Poštić-Grujin A, Vod-
nik T. Akreditacija medicinskih labora-
torija. International Convention on Qual-
ity 2005. Total Quality Мanagement and
Excellen ce 2005; 33(1–2). 

7. Majkić-Singh N, Poštić-Grujin A, Ignja -
tović S, Vodnik T. ISO 15189:2003 – Pri-
mena u medicinskim laboratorijama. In-
ternational Convention on Quality 2005.
Total Quality Management & Excel-
lence, 2006; 34(1–2).

8. Vodnik T. Merna nesigurnost u labora-
torijama prema standardima ISO 17025
i ISO 15189. International Convention
on Quality 2005. Total Quality Manage-
ment & Excellence 2006; 34(1–2).

9. Majkić-Singh N, Poštić-Grujin A, Vod-
nik T. Sertifikacija i akreditacija medicin-
skih laboratorija. Zbornik radova XVI
konfe rencija o kvalitetu, sept 2006; 78–
83. 

10. Majkić-Singh N, Poštić-Grujin A, Vodnik
T. Sertifikacija i akreditacija medicinskih
laboratorija. Kvalitet 2006; 11–12: 25–8. 

11. Majkić-Singh N, Vodnik T. Značaj zna ka
CE za harmonizaciju kvaliteta u me di -
cinskim laboratorijama. Zbornik radova
XVII konferencija o kvalitetu, sept 2007:
136–2. 

12. Šumarac Z, Vodnik T, Majkić-Singh N.
Merenje zadovoljstva klijenata u medicin-
skim laboratorijama. International Con -
vention on Quality 2008. Total Quality
Management & Excellence, JUSK 2008;
36(1–2): 295–8. 
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13. Vodnik T, Majkić-Singh N. Sertifikacija i
akreditacija medicinskih laboratorija. In -
ternational Convention on Quality 2008.
Total Quality management & excellence,
JUSK 2008; 36(1–2): 291–5.

14. Vodnik T, Majkić-Singh N. Akreditacija
point-of-care ispitivanja. JMB 2008; 27
(Suppl 2): 151–62.

15. Vodnik T, Majkić-Singh N. Uvođenje
standarda ISO 15189 u medicinske la -
boratorije. Zbornik radova XIX Konfe -
rencija o kvalitetu, sept 2009: 69–78. 

16. Majkić-Singh N, Vodnik T, Ignjatović S.
Da li standard ISO 15189 utiče na dobru
organizaciju medicinske laboratorije? In-
ternational Journal »Total Quality Man-
agement and Excellence«, 2009; 37(1–2).

17. Vodnik T, Majkić-Singh N. Međuna -
rodni standard za primenu »Proficiency
testing – PT«. International Journal »To -

tal Quality Management and Excel-
lence«, 2010; 38(1–2): 275–81.

18. Majkić–Singh N, Vodnik T, Ignjatović S.
Menadžment kvalitetom i akreditacija
medicinskih laboratorija. International
Journal »Total Quality Management and
Excellence«, 2010; 38(1–2): 263–9.

19. Vodnik T, Majkić-Singh N. Accredita-
tion According to ISO 15189-our Expe-
rience. CCLM 2011; 49: S664.

20. Vodnik T, Majkić-Singh N. Spoljašnje oce -
njivanje medicinskih laboratorija. Interna-
tional Journal »Total Quality Ma nage -
ment and Excellence«, 2011; 39(1–2).

21. Šumarac Z, Vodnik T, Majkić-Singh N.
Standardi za ocenjivanje medicinskih la -
bor atorija u okviru zdravstvenih usta -
 nova. International Journal »Total Qual-
ity Management and Excellence«, 2011;
39(1–2).
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Прва иницијатива за формирање Ко-
море биохемичара Србије покретана је
још приликом донoшења првог Закона о
формирању Комора здравствених рад-
ника (»Сл. гласник РРС« 25/96, члан 77а),
што нажалост није уродило плодом. На -
име, формирана је Фармацеутска комора
1977. у оквиру које је постојало Веће ди -
пломираних фармацеута медицинских
биохемичара. На овај начин су остали
профили, а у првом реду доктори меди-
цине специјалисти медицинске биохе -
мије, који раде на пословима клиничко-
биохемијске лабораторијске дијагностике
били изостављени из активности које су
предвиђени Законом о коморама. Први
председник Скупштине Фармацеутске ко-
море била је проф. др Нада Мајкић-Singh,
која је од самог почетка настојала да се
формира Комора биохемичара Србије.
Ово питање је разматрано и на извршним
органима Фармацеутске коморе на којима
је постигнута потпуна сагласност о по-
треби формирања засебне Коморе меди-

цинских биохемичара, јер је сагледано да
су потребе ове струке различите од фар-
мацеутске делатности, која покрива углав-
ном проблематику апотекарства. Из овог
разлога министру здравља Републике Срби -
је, проф. др Томици Милосављевићу су се
захтевом да се у законску регулативу угра -
ди и могућност формирања Коморе био-
хемичара Србије обратиле 10. 4. 2003.
годи не проф. др Нада Мајкић-Singh, пред-
седник Друштва медицинских биохемичара
Срби је и Црне Горе и Злата Жувела, ди-
ректор Фармацеутске коморе Србије. До-
писи са истим захтевом упућени су поново
15. 4. 2003. Министру здравља, као и пот -
председнику Владе РС др Жарку Кораћу
који је у име Друштва ДМБСЦГ пот писала
прим. dr sc. Мирка Илић, члан Извршног
одбора Друштва. Допис је 22. 5. 2003.
године упућен и Живодарки Да цин, пред-
седнику Одбора за здравство Скупштине
Републике Србије, који је коначно усвојиo
предлог чиме је омогућено формирање
Коморе биохемичара Србије.

7. КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

7.1. Настанак и развој



Законом о Коморама здравствених ра -
д ника, донетог децембра месеца 2005. го-
дине, основана је Комора биохемичара
Србије као независна професионална орга-
низација у коју улазе: дипломирани фарма-
цеут – медицински биохемичар, дипломи-
рани фармацеут – специјалиста медицинске
биохемије и доктор медицине – специјали-
ста клиничке или медицинске биохемије,
ради унапређења услова за оба вљање про-
фесије, заштите њихових професионалних
интереса, организованог учешћа на унапре-
ђењу и спровођењу здравствене заштите и
заштити интереса грађана у остваривању
права на здравствену заштиту. Чланство у
Комори је обавезно за све здравствене рад-
нике – биохемичаре, који као професију
обављају здравствену делатност.

Одбор за припрему конституисања
и почетак рада Коморе је својим Ре ше -
њем именовао министар здравља проф. др
Томица Милосављевић, а на основу пред -
лога Друштва медицинских биохемичара
Србије и Црне Горе. У саставу одбора би -
ли су следећи чланови:

1. Проф. др Нада Мајкић-Singh –
фармацеут

2. Проф. др Видосава Ђорђевић –
лекар

3. Проф. др Светлана Игњатовић –
фармацеут

4. Прим. dr sc. Мирка Илић – фарма-
цеут

5. Прим. др Велибор Цанић – лекар

6. Прим. mr sc. Радмила Обреновић
– фармацеут

7. Живодарка Дацин – фармацеут 

8. Борислав Налчић – фармацеут 

9. Прим. др Драгана Пап – лекар 

10. Др Катарина Ille – лекар

11. Мр Дрина Топалов – фармацеут

Министарство здравља Републике Срби   -
је овластило је Друштво медицинских био-
хемичара Србије да пружи сву техничку и
организациону подршку формирању Ко-
море биохемичара Србије.

Прва конститутивна седница Скуп-
штине Коморе биохемичара Србије одр-
жана је 9. јуна 2006. године у Београду, на
којој је председник Одбора за припрему
конституисања и почетак рада Коморе
проф. др Нада Мајкић-Singh поднела из-
вештај о свим активностима које су спро-
ведене на припреми и конституисању Ко-
море биохемичара Србије.

У тренутку формирања Коморе биохе-
мичара Србије, у Србији је радило 450 ме-
дицинских/клиничких биохемичара, који
су на основу Закона о коморама здрав-
ствених радника могли бити лиценцирани.
На основу овог броја донесена је одлука
да Скупштину чини 45 делегата, с тим да
се бројчано испоштовала структура члан-
ства у односу на огранке, основно и спе-
цијалистичко образовање и рад у јавном
или приватном сектору.

Комора биохемичара Србије се са-
стоји из три огранка и то: Београд, Ниш и
Војводина. Органи и тела Коморе биохе-
мичара Србије приказани су на приложе-
ном дијаграму.

На првој изборној Скупштини вери-
фиковани су мандати следећим члановима
Скупштине:

Огранак Београд

1. Љиљана Богавац, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
ЗЦ »Студеница«, Краљево
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2. Славица Цимбаљевић, лекар, спе -
ци  ја листа клиничке биохемије – ДЗ
»Нови Београд«, Нови Београд

3. Биљана Глишић, дипломирани фар -
мацеут – медицински биохемичар
– ИМБ, КЦС, Београд

4. Катарина Гошић, дипломирани фар -
мацеут – медицински биохемичар –
Институт за реуматологију, Бео-
град

5.  Светлана Игњатовић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије
– ИМБ, КЦС, Београд

6. Мирка Илић, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије– ИМБ,
КЦС, Београд

7. Татјана Иванић-Ћорломановић, ди -
пломирани фармацеут – медицин-
ски биохемичар – ДЗ »Обреновац«,
Обреновац

8.  Сања Јагодић, лекар, специјалиста
кли ничке биохемије – Општа бол-
ница »Ужице«, Ужице

9. Снежана Јовичић, дипломирани
фар мацеут – медицински биохеми-
чар – ИМБ, КЦС, Београд

10. Нада Мајкић-Singh, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
ИМБ, КЦС, Београд

11. Драгана Мандић, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
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КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

ОГРАНЦИ

УПРАВНИ ОДБОР

КОМИСИЈА ЗА
ПОСРЕДОВАЊЕ

КОМОРЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР ОДБОРИ КОМОРЕ

СКУПШТИНА КОМОРЕ

Београд Ниш Војводина

I степена
СУД ЧАСТИ

II степена
СУД ЧАСТИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ

ДИРЕКТОР

ЕТИЧКИ
ОДБОР

ОДБОР ЗА
ПРИПРЕМУ И РАД

СКУПШТИНЕ

Организација Коморе биохемичара Србије
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Учесници Прве конститутивне Скупштине Коморе биохемичара Србије, 9. јун 2006. године

Нада Мајкић-Singh долази на Прву конститу-
тивну Скупштину Коморе биохемичара Србије,
9. јун 2006. године

Гордана Симић, председник Скупштине Фарма-
цеутске Коморе Србије, долази на Прву консти-
тутивну Скупштину КБС
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Председавајући Прве конститутивне Скупштине Коморе биохемичара Србије: Нада Мајкић-Singh и
Татјана Водник

Гости Прве конститутивне Скупштине Коморе биохемичара Србије: Гордана Симић, Живана Јовано-
вић и Живодарка Дацин
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Нада Мајкић-Singh отвара Прву конститутивну
Скупштину Коморе биохемичара Србије

Гордана Симић се обраћа учесницима Прве кон-
ститутивне Скупштине Коморе биохемичара
Србије

Живана Јовановић поздравља учеснике Прве
конститутивне Скупштине Коморе биохеми -
чара Србије

Чланови Верификационе комисије Сања Јагодић
и Биљана Глишић на Првој конститутивној
Скупштини Коморе биохемичара Србије
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Велибор Цанић, први директор КБС са Надом Мајкић-Singh и Татјаном Водник

Нада Мајкић-Singh са члановима Огранка Војводина (слева надесно): Јон Чобан, Јелена Ошап, Александра
Николић и Игор Скелић



ЗЦ »Горњи Милановац«, Горњи
Милановац

12. Верољуб Марковић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохе-
мије (приватни сектор) – »Medico-
lab«, Крагујевац

13. Биљана Мићовић, лекар, специ ја -
листа клиничке биохемије (при-
ватни сектор) – »Медлаб«, Чачак

14. Радмила Обреновић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохе-
мије – ИМБ, КЦС, Београд

15. Даниела Пејак, дипломирани фар -
мацеут – медицински биохемичар
– ИМБ, КЦС, Београд

16. Ива Перовић-Благојевић, дипло-
мирани фармацеут – медицински
биохемичар – КБЦ »Др Драгиша
Мишовић«, Београд

17. Мирјана Саркић, фармацеут, спе -
ци  ја листа медицинске биохемије
(приватни сектор) – »Biomedica«,
Београд

18. Сања Станковић, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
ИМБ, КЦС, Београд

19. Станиша Шиљковић, лекар, спе ци -
ја листа клиничке биохемије – ЗЦ
»Др Драгиша Мишовић«, Чачак

20. Зорица Шумарац, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
ИМБ, КЦС, Београд

21. Дрина Топалов, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије
(приватни сектор) – »Конзилијум«,
Београд

22. Татјана Водник, фармацеут, спе -
ци ја листа медицинске биохемије –
ИМБ, КЦС, Београд

23. Зоран Вучковић, фармацеут; спе -
ција листа медицинске биохемије –
КЦ »Кра гујевац«, Крагујевац

24. Милена Вукајловић-Симоновски,
ле  кар, специјалиста клиничке био-
хемије (приватни сектор) – »Меди-
нова«, Београд

Огранак Ниш

1. Велибор Цанић, лекар, специјали-
ста клиничке биохемије – ДЗ »Со-
кобања«, Сокобања

2. Соња Ћоровић, дипломирани фар-
мацеут – медицински биохемичар
– ЗЦ «Јагодина», Јагодина

3. Владан Ћосић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Центар за
медицинску биохемију, КЦ Ниш,
Ниш

4. Јелица Динић, лекар, специјалиста
медицинске биохемије – ДЗ »Доље-
вац«, Дољевац

5. Видосава Ђорђевић, лекар, спе-
цијалиста медицинске биохемије –
Медицински факултет Ниш, Ниш

6. Јовица Јанковић, лекар, специја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Пирот«, Пирот

7. Славица Кундалић, лекар, специ -
јалиста клиничке биохемије – Цен-
тар за медицинску биохемију, КЦ
Ниш

8. Предраг Милосављевић, фарма-
цеут, специјалиста медицинске био -
хемије – Институт »Нишка Бања«,
Нишка Бања

9. Славиша Младеновић, лекар, спе -
ци  јалиста клиничке биохемије – ДЗ
«Гра ча ница«, Грачаница
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10. Миљана Поповић, лекар, специ ја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Врање«, Врање

11. Дејан Велинов, лекар, специјалиста
клиничке биохемије (приватни сек-
тор) – »Гинелаб«, Врање

12. Весна Зејак, фармацеут, специја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Лесковац«, Лесковац

Огранак Војводина

1. Јон Чобан, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије – ЗЦ «Вршац«,
Вршац

2. Живодарка Дацин, фармацеут, спе-
цијалиста медицинске биохемије –
ЗЦ «Кикинда«, Кикинда

3. Јасмина Катанић, лекар, специјали-
ста клиничке биохемије – Институт
за здравствену заштиту деце и омла-
дине Нови Сад, Нови Сад

4. Борислав Налчић, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије
(приватни сектор) »Хемолаб«, Нови
Сад

5. Александра Николић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије
– Институт за лабораторијску меди-
цину КЦ Нови Сад, Нови Сад

6. Јелена Ошап, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије – ДЗ
Нови Сад, Нови Сад

7. Драгана Пап, лекар, специјалиста
медицинске биохемије – Завод за
здравстве ну заштиту студената Нови
Сад, Нови Сад

8. Мирјана Перовић, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије –
Општа болница Врбас, Врбас

9. Игор Скелић, дипломирани фарма-
цеут – медицински биохемичар – ДЗ
Нови Сад, Нови Сад

За председника Скупштине изабрана
је проф. др Нада Мајкић-Singh, директор
Института за медицинску биохемију Кли-
ничког центра Србије у Београду, председ-
ник Дру штва медицинских биохемичара
Србије и Црне Горе и редовни професор
Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду. За директора Коморе изабран
је прим. др Ве либор Цанић, начелник ла-
бораторије Дома здравља у Сокобањи. За
чланове Управног одбора изабрани су
прим. dr sc. Мирка Илић, председник,
дипл. фарм. Борислав Налчић, заменик
председника, и чланови dr sc. Владан
Ћосић, дипл. фарм. – мед. биохемичар Ка-
тарина Гошић и др мед. Славиша Мла -
деновић. За чланове Надзорног одбора
изабрани су проф. др Видосава Ђорђевић,
председник, дипл. фарм. Живодарка Да -
цин, заменик председника и др мед. Би-
љана Мићовић, члан. За чланове Етичког
одбора изабрани су проф. др Светлана
Игњатовић, председник, mr sc. Дрина
Топа лов, заменик председника, др мед.
Миљана Поповић, прим. др Драгана Пап
и дипл. фарм. Верољуб Марковић.

У Одбор огранка, за огранак Београд,
изабрани су mr sc. Сања Станковић,
пред седник и чланови дипл. фарм. – мед.
биохемичар Татјана Иванић-Чорломано-
вић и др мед. Сања Јагодић. У Одбор
огранка, за огранак Ниш, изабрани су dr
sc. Славица Кундалић, председник и чла-
нови дипл. фарм. Предраг Милосављевић
и др мед. Јелица Динић. У Одбор огранка,
за огранак Војводина, изабрани су прим.
др Драгана Пап, председник и чланови
дипл. фарм. Јелена Ошап и дипл. фарм. –
мед. биохемичар Игор Скелић.
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1.

7. 8.

2. 3.

4. 5. 6.

1. Проф. др Нада Мајкић-Singh,
председник Скупштине

2. Проф. др Видосава Ђорђевић,
председник Надзорног одбора

3. Прим. др Велибор Цанић, ди -
ректор Коморе

4. Проф. др sc. Мирка Илић, пред-
седник Управног одбора

5. Mr sc. Сања Станковић, пред-
седник Огранка Београд

6.  Прим. др Драгана Пап, пред-
седник Огранка Војводина

7. Др sc. Славица Кундалић, пред-
седник Огранка Ниш

8.  Проф. др Светлана Игњатовић,
председник Етичког одбора



За чланове Одбора за припрему и рад
Скупштине Коморе изабрани су прим.
мр Рад мила Обреновић, председник, mr
sc. Татјана Водник, заменик председника,
дипл. фарм. Драгана Мандић, др мед. Ми-
лена Вукајловић-Симоновски и др мед.
Јон Чобан. За чланове Суда части првог
степена, за огранак Београд, изабрани су
дипл. фарм. Љиљана Богавац, председник,
др мед. Станиша Шиљковић, заменик
председника и чланови mr sc. Нада Буји -
шић и др мед. Божидар Нешевић (замена
члана). За чланове Суда части другог сте-
пена, за огранак Ниш, изабрани су прим.
dr sc. Лилика Звездановић, председник,
дипл. фарм. Весна Зејак, заменик председ-
ника и чланови др мед. Душанка Сто -
јановић и прим. Слађана Ђорђевић (за-
мена члана). За чланове Суда части првог
степена, за огранак Војводина, изабрани
су мр Александра Николић, председник,
мр Јасмина Катанић, заменик председ-
ника и чланови прим. Мирјана Перовић и
дипл. фарм. Јасна Босић (замена члана).
За чланове Суда части другог степена
изабрани су дипл. фарм. Предраг Мило-
сављевић, председник, др мед. Биљана
Обренчевић, заменик председника и чла-
нови прим. mr sc. Зорица Шумарац, дипл.
фарм. Мирјана Саркић, др мед. Јовица
Јанковић и дипл. фарм. Зорица Тишма
(замена члана). 

У првој години након формирања Ко-
море, остварене су следеће активности:
формирана су сва тела Коморе и усвојена
сва потребна нормативна акта; извршена
је регистрација Коморе; извршен је упис у
Именик највећег броја биохемичара; из-
најмљен је и адекватно опремљен простор
за рад Коморе у Београду и Огранака у
Новом Саду и Нишу. Комора биохеми -
чара Србије је дала значајан допринос у
прављењу подзаконских докумената веза-

них за лиценцирање и континуирану ме-
дицинску едукацију. Извршене су све при-
преме са Министарством финансија –
Ковница новца у Топчидеру за штампање
лиценцног листа. Комора биохемичара
Србије прва је у систему одштампала ли-
ценце и поделила их својим члановима.
Остварена је изузетно добра сарадња са
Друштвом медицинских биохемичара
Србије које је у стручном и организацио-
ном делу пружило велику помоћ Комори,
а посебно својим донацијама дало изу-
зетну материјалну помоћ. 

Чланови Коморе су узели активно
учешће у оквиру канадског пројекта »По-
литика примарне здравствене заштите на
Балкану«, који је финансирала Влада Ка-
наде, преко Канадске агенције за међуна-
родни развој. Значајни део овог пројекта
био је везан за рад Комора здравствених
радника, а »Бизнис план Коморе биохе-
мичара Србије« за 2008. годину представ-
љен је на заједничком скупу организо -
ваном за Републику Србију и Републику
Босну и Херцеговину одржаном маја ме-
сеца у Београду и почетком наредне го-
дине у Сарајеву, у организацији оба Ми-
нистарства здравља.

Прву лиценцу у систему здравства Ре-
публике Србије (а пре тога СФРЈ, СРЈ и
СЦГ), тј. прву лиценцу која је уручена
после Другог светског рата у нашој земљи,
примила је проф. др Нада Мајкић-Singh,
председник Скупштине Коморе биохе-
мичара Србије. Она је додељена 2. априла
2008. године на свечаности у Хотелу »М«
у Београду, а уручио је Министар здравља
проф. др Томица Милосављевић.

Приликом уручења лиценце КБС чла -
новима Коморе добијали су и Приручник
правних аката као и чланску карту Комо ре. 
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Министар здравља проф. др Томица Милосављевић уручује прву лиценцу у здравству Србије проф.
др Нади Мајкић-Singh, Београд, 2. април 2008. године

Председавајући на додели лиценци у Огранку Београд: Т. Милосављевић, Н. Мајкић-Singh, В. Цанић и
С. Цимбаљевић
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Учесници на додели првих лиценци: T. Радосављевић, Д. Шевић, Т. Милосављевић, Н. Мајкић-Singh, В.
Цанић и С. Цимбаљевић

Н. Мајкић-Singh са З. Стојчићем и Ж. Дацин
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Функционери КБС: С. Цимбаљевић, С. Зец, Н. Мајкић-Singh В. Цанић, С. Игњатовић и Д. Пап

Др Невена Карановић, државни секретар Министарства здравља РС обраћа се приликом доделе лиценци
у Огранку Ниш
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На свечаности одржаној 22. априла 2008. године
у Новом Саду државни секретар Министарства
здравља mr sc. др Томислав Стан тић уручио је
лиценце члановима огранка Коморе у Новом Саду

Надa Мајкић-Singh, први председник Скупштине
и Велибор Цанић, први директор КБС након до-
деле лиценци
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Изглед лиценце Коморе биохемичара Србије
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Приручник правних аката додељиван уз лиценцу 2008. године



Од осталих активности у првом четво-
рогодишњем раду Коморе биохемичара
Србије посебно треба издвојити стручни
састанак одржан децембра месеца 2008.
године, са темом: »Организација лабора-
торијске службе и методологија провере
квалитета стручног рада клиничко-биохе-
мијских лабораторија«. Овај едукативни
семинар је одржан на иницијативу Репу -
бличке стручне комисије за медицинску и
клиничку биохемију, а у орга низацији Ко-
море биохемичара Србије и Друштва ме-
дицинских биохемичара Србије и у са-
радњи са Министарством здравља РС и
Институтом за јавно здравље »Др Милан
Јовановић Батут«.

Обавеза сваког здравственог радни ка
је да стално унапређује квалитет свог
стручног рада тако што ће примењивати
искључиво проверене методе и поступ ке
засноване на доказаном медицинском
знању и вештинама. Стога је потребно да
се стално врши надзор и контрола над
радом лабораторија, да би резултати до-
бијени у клиничко-биохемијској лабора -
торији били валидни и на најбољи начин
помогли у постављању дијагнозе и спро-
вођењу лечења. Из овог разлога Мини-
старство здрав ља РС, на предлог Коморе
биохемичара Срби је, именовало је листу
стручних надзорника за редовну спољну
проверу квалитета стручног рада. Како би
се уједначио рад надзорника, циљ наведе-
ног семинара био је да се изврши обука у
спровођењу методологије стручног над-
зора, успостави уједначеност критеријума
и утврди методолошко упутство за спро-
вођење редовне спољне провере квалитета
стручног рада, а ради унапређења кли-
ничко-био хемијске лабораторијске службе
у здравству Ре публике Србије. Основ за
спровођење струч ног надзора представљао
је Закон о здрав ственој заштити из 2005.

године, Правилник о начину и поступку
спровођења надзора над стручним радом
у здравственој делатности, Листа стручних
надзорника за редовну спољ ну проверу
квалитета стручног рада коју спроводе
референтне установе Институт за јавно
здравље РС и институти и заводи за јавно
здравље у окрузима и граду Београду и
План за спровођење редовног стручног
надзора у здрав ственим установама и дру-
гим облицима здравствене заштите.

Основне теме и предавачи на овом се-
минару били су:

– Проф. др Нада Мајкић-Singh из
Института за медицинску биохемију
Клиничког центра Србије и председ-
ник Републичке Стручне Комисије за
медицинску и клиничку биохемију
излагала је »Организацију лаборато-
ријске службе и методологију струч-
ног надзора«.

– Проф. др Светлана Игњатовић и
mr sc. Татјана Водник, такође из
Института за медицинску биохемију
Клиничког центра Србије, говориле
су о унутрашњој и спољашњој кон -
троли квалитета рада и до број лабо-
раторијској пракси, стандардима и
начинима провере.

– Тема предавања др Весне Кораћ из
Института за јавно здравље РС »Др
Милан Јовановић Батут« из Бео-
града, била је: »Провера квалитета
стручног рада у клиничко-биохе   -
миј  ским лабораторија ма за период
2002–2007«.

– О досадашњим искуствима у над-
зору над радом лабораторија, скупу
су се обратиле: др Даница Михаило-
вић, начелник здравствене инспек-
ције Министар ства здравља РС и
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Јелица Радуловић, шеф здравствене
инспекције у Београду.

– На крају семинара прим. др Велибор
Ца нић, директор Коморе биохеми -
чара Србије, представио је предлог
Упитника о организованости кли-
ничко-биохемиј ске лабораторијске
службе.

У оквиру овог семинара одржан је
Округ ли сто, где је 45. биохемичара, укљу -
 чених у спољашњи стручни надзор над
радом лабораторија, изнело низ запа-
жања, искустава и питања предавачима,
који су уједно били и модератори овог
Округлог стола. Треба истаћи да су на се-
минару усаглашени основни принципи,
поступци и методологија стручног надзо -
ра, као и елементи извештаја који једнооб-
разно морају да садрже следеће елементе:
опште одреднице, обим и орга ни зацију

рада, оцену поступка рада, примену савре-
мене доктрине и научних достигнућа, во-
ђење прописане медицинске документа-
ције и евиденције, стручно усавршавање,
унутрашњу проверу ква литета стручног
рада, кадровску оспособљеност, обезбеђе-
ност грађевинско-техничких услова и нај -
важније медицинске опреме, посебна запа-
жања и предлог мера.

Осим што је овим семинаром струч-
ним надзорницима пружена одговарајућа
едукација за обављање надзора кроз иску-
ства из праксе и од стране државних ор-
гана, овај семинар је јединствен и по томе
што је по први пут организована едука-
ција за стручне надзорнике. Свим учесни-
цима скупа су, од стране Коморе биохе-
мичара Србије и Друштва медицинских
биохемичара Србије, уручени сертифи-
кати о похађању овога семинара.
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Почетком исте године је отпочео рад
и огранак Коморе у просторијама у Но -
вом Саду и Нишу, тако да су чланови Ко-
море могли своје активности да обављају
што бли же свом месту живљења и рада.
Огранак Београд је своје активности оства -
ривао у оквиру просторија централе КБС
у Београду.

Треба навести и остале активности у
ко ји ма је учествовала Комора биохемичара
Србије и то:

– у пројекту Развоја примар не здрав-
ствене заштите на Балкану, који
фи нансира канадска Влада, пре ко
канадске Агенције за међународну са-
радњу;

– у раду Центра за континуирану еду-
кацију на Фармацеутском факул-
тету;

– у раду Комисије акредитационог те -
ла Србије за израду и имплемента-
цију шеме акредитације медицин-
ских лабораторија;

– у утврђивању номенклатуре здрав-
ствених услуга, критери јума и мери -
ла за утврђивање цена здравствених
услуга које се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања,
као и утврђивања критеријума и
мерила за закључива ње уговора о
пружању здравствене заштите у ак-
тивностима Републичког завода за
здравствено осигурање;

– стално су улагани напори у сарадњи
са Министарством здравља да се
нађе решење за статус здравствених
сарадника, који у значајном бро ју
учествују у раду лабораторија;

– КБС даје велики значај и жели да
учествује у решавању проблема са

којима се сусрећу биохемичари у
приватним лабораторијама, о чему
је разматрано на састанку са пред-
ставницима великих приватних ла-
бораторија, представницима Мини-
старства здравља, посебно сектора за
здравствену инспекцију на којима би
се систематизовали проблеми и пред-
лози за њихова решења;

– КБС је учествовала у спровођењу
стручног надзора над радом лабора-
торија, као и на спољашњој конт-
роли рада коју је обављало Друштво
медицинских биохемичара Србије у
сарадњи са Институтом за медицин-
ску биохемију Клиничког центра
Србије у Београду. Упућен је предлог
Министарству здравља да се закон-
ски уреди спровођење унутрашње и
спољашње контроле рада у медицин-
ским лабораторијама. 

Комора биохемичара Србије је пру-
жила сву потребну помоћ колегама, био-
хемичарима, који обављају рад у биохе-
мијским лабораторијама на територији
Аутономне Покрајине Косова и Метохије,
посредством представника у телима Комо -
ре, од којих су добијане све значајне инфор-
мације о тешкоћама у раду, а заједничким
радом покушавано је да се проблеми пре-
вазиђу. Овде посебно треба истаћи допри-
нос др мед. Славише Младеновића, спец.
клиничке биохемије, који је члан Управ-
ног одбора КБС од 2006. године. Због
својих специфичности организације рада
лабораторија у оквиру војног здравства
донесена је одлука да у изборном процесу
један члан Скупштине мора бити из ре-
дова Војске Србије. За овог члана биран је
доцент Јанко Пејовић.

У Комору је до краја 2008. године било
уписано 507 чланова запослених у 180
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државних и 97 приватних лабораторија.
Свим члановима Коморе који су добили
лиценцу уру чене су ИД легитимације члан-
ства, као и приручник у коме су одштам-
пана правна акта Коморе и Министарства
здравља (Статут Коморе биохемичара
Србије, Етички кодекс биохе ми чара, Пра-
вилник о ближим условима за издавање,
обнављање или одузимање лиценце члано-
вима комора здравствених радника и Пра-
вилник о ближим условима за спровођење
континуиране едукације за здравствене
рад нике и здравствене сараднике).

Одлуком Скупштине КБС, од 22.
марта 2010. године, расписани су избори
за II сазив Скупштине Коморе биохе-
мичара Србије. На спроведеним изборима
изабрана су 44 члана Скупштине КБС,
док је на Допунском избору у огранку
Војводина, одржаном 30. септембра 2010.
године, изабран и 45-и члан Скупштине
КБС. Избори су спроведени у складу са

Законом о коморама здравствених рад-
ника, Статутом КБС и Одлуке о расписи-
вању избора. 

На другој изборној Скупштини вери-
фиковани су мандати следећим члановима
Скупштине:

Огранак Београд

Дипломирани фармацеути – медицин-
ски биохемичари:

1. Анђело Белетић, фармацеут – меди-
цински биохемичар – Центар за ме-
дицинску биохемију, КЦС, Београд 

2. Јасна Бјелановић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар – Центар за
медицинску биохемију, КЦС, Бео-
град 

3. Снежана Јовичић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар – Центар за
медицинску биохемију, КЦС, Бео-
град 
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4. Катарина Гошић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар – Институт за
реуматологију, Београд

5. Ива Перовић-Благојевић, фармацеут
– медицински биохемичар – КБЦ
»Др Драгиша Мишовић«, Београд

6. Жељка Стјепановић, фармацеут –
медицински биохемичар (приватни
сектор) – ДЗ »Др Ристић«, Београд 

Дипломирани фармацеути – специја -
листи медицинске биохемије:

1. Зоран Вучковић, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
КЦ »Кра  гујевац«, Крагујевац 

2. Драгана Мандић, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије –
ЗЦ »Гор  њи Милановац«, Горњи
Милановац 

3. Гордана Павловић, фармацеут, спе -
 ци јалиста медицинске биохемије
(приватни сектор) – »Конзилијум«,
Београд 

4. Драгиша Рафаиловић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохе-
мије – ЗЦ »Студеница«, Краљево 

5. Зорица Шумарац, фармацеут, спе -
ци ја  листа медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

6. Татјана Водник, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

7. Мирка Илић, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

8. Нада Мајкић-Singh, фармацеут, спе -
 ци  јалиста медицинске биохемије –
Цен тар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

9. Мирослав Обрадовић, фармацеут,
спе цијалиста медицинске биохемије
(приватни сектор) – »Фармакон«,
Пожа ревац 

10. Радмила Обреновић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије
– Цен тар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

11. Јанко Пејовић, фармацеут, спе ци -
јалиста медицинске биохемије –
ВМА, Бео град 

12. Мирјана Саркић, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије
(приват ни сектор) – »Biomedica«,
Београд 

13. Сања Станковић, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

Доктори медицине – специјалисти кли-
ничке/медицинске биохемије:

1. Сања Јагодић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Општа бол-
ница »Ужице«, Ужице 

2. Биљана Мићовић, лекар, специја -
листа клиничке биохемије (приватни
сектор) – »Медилаб«; Чачак 

3. Славица Цимбаљевић, лекар, спе -
ција листа клиничке биохемије – ДЗ
»Нови Београд«, Нови Београд 

4. Томислав Недељковић, лекар, спе -
ци јалиста клиничке биохемије – КЦ
»Крагујевац«, Крагујевац 
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5. Светлана Обрадовић, лекар, специ ја -
листа клиничке биохемије (приватни
сектор) – »Biomedica«, Београд 

Огранак Ниш

Дипломирани фармацеут – медицин-
ски биохемичар:

1. Соња Ћоровић, фармацеут – ме -
дицински биохемичар – ЗЦ »Јаго-
дина«, Јагодина 

Дипломирани фармацеути – специ -
јалисти медицинске биохемије:

1. Весна Зејак, фармацеут, специја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Лесковац«, Лесковац 

2. Предраг Милосављевић, фармацеут,
спе  цијалиста медицинске биохемије
– Институт »Нишка Бања«, Нишка
Бања 

Доктори медицине – специјалисти кли-
ничке/медицинске биохемије:

1. Видосава Ђорђевић, лекар, специ -
јалиста медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦ Ниш 

2. Лилика Звездановић-Челебић, ле кар,
спе цијалиста клиничке биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦ Ниш 

3. Јовица Јанковић, лекар, специја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Пирот«, Пирот 

4. Славица Кундалић, лекар, специ -
јалиста клиничке биохемије – Цен-
тар за медицинску биохемију, КЦ
Ниш 

5. Славиша Младеновић, лекар, спе -
ци ја листа клиничке биохемије – Ин-

терна клиника КБЦ »Приштина«,
Приштина (представник за Косово
и Метохију)

6. Миљана Поповић, лекар, специ ја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Врање«, Врање

7. Виолета Стојановић, лекар, специ -
јалиста клиничке биохемије (при-
ватни сектор) – »Хуман«, Ниш 

8. Владан Ћосић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Центар за ме-
дицинску биохемију, КЦ Ниш 

9. Велибор Цанић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Комора био -
хеми чара Србије, Београд; ДЗ »Со-
кобања«, Сокобања 

Огранак Војводина 

Дипломирани фармацеут – медицин-
ски биохемичар:

1. Маријана Месарош, фармацеут –
медицински биохемичар (приватни
сектор) – ЗУ »Југолаб«, Нови Сад 

Дипломирани фармацеути – специ ја -
листи медицинске биохемије:

1. Александра Николић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије
– Институт за лабораторијску меди-
цину, КЦ Нови Сад 

2. Јелена Ошап, фармацеут, специја -
листа медицинске биохемије – ДЗ
»Нови Сад«, Нови Сад 

3. Јасна Радишић-Босић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије
– Институт за кардиоваскуларне бо-
лести »Сремска Каменица«, Срем-
ска Каменица 

4. Вера Цветковић, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије – Ин-
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ститут за плућне болести »Сремска
Камени ца«, Сремска Каменица 

5. Љиљана Бачвански, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
Општа болница »Др Ђорђе Јоано-
вић«, МЦ Зрењанин

Доктори медицине – специјалисти кли-
ничке/медицинске биохемије:

1. Драгана Пап, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Завод за здрав -
ствену заштиту студената »Нови
Сад«, Нови Сад

2. Јовица Орос, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – КЦ »Нови
Сад«, Нови Сад

3. Миле Шекеровић, лекар, специја -
листа клиничке биохемије – ДЗ
»Др Младен Стојановић«, Бачка
Паланка 

На I конститутивној седници II сазива
Скупштине КБС, одржаној 18. јуна 2010.
године, изабрани су:

– Проф. др Нада Мајкић-Singh, пред-
седник Скупштине КБС

– Mr sc. мед. др Славица Цимбаљевић,
заменик председника Скупштине КБС

– Прим. др Велибор Цанић, директор
КБС

– Прим. dr sc. Мирка Илић, председ-
ник Управног одбора КБС, dr sc.
Вла дан Ћосић, заменик председника,
прим. mr sc. Радмила Обреновић,
члан, др мед. Славиша Младеновић,
члан и дипл. фарм. – мед. биохеми-
чар Маријана Месарош, члан.

– Проф. др Видосава Ђорђевић, пред-
седник Надзорног одбора КБС,
дипл. фарм. Јелена Ошап, заменик

председника и др мед. Биљана Ми -
ћовић, члан.

– Прим. mr sc. Зорица Шумарац, пред -
седник Етичког одбора КБС

– Mr sc. Татјана Водник, председник
Одбора за припрему и рад Скуп-
штине КБС

– Mr sc. Сања Станковић, председник
Огранка Београд

– Прим. др Драгана Пап, председник
Огранка Војводина

– Dr sc. Славица Кундалић, председ-
ник Огранка Ниш

Од активности у овом периоду треба
издвојити следеће:

– урађено је стручно-методолошко и
доктринарно упутство за примену и
обављање поступака и метода у обла-
сти медицинске биохемије (номен-
клатура за област медицинске биохе-
мије; стандардизација у медицинској
биохемији), уз утврђивање врсте кли-
ничко-биохемијских параметара за
потребе клиничко-биохемијске лабо-
раторијске дијагностике у примарној,
секундарној и терцијарној здравстве-
ној заштити;

– у првом кварталу 2010. године, у
сарад њи са Здравственим саветом РС
и осталим коморама здравствених
радни ка, направљен је предлог но -
вог допуњеног и из мењеног Правил-
ника о спровођењу кон   тинуиране ме-
дицинске едука ције (КМЕ). КБС је са
Министарством здрав ља РС учество-
вала и у доношењу предлога измене
Правилника о лиценцирању, који је
након тога, мењањем тачке 6. овог
Правилника, омогућио почетак при-
купљања бодова из акредитованих
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курсева КМЕ, за све здравствене рад-
нике и чланове свих комора, почев од
1. 1. 2010. године;

– почетком 2010. године представници
Ко море активно су учествовали у
раду Министарства здравља РС и
Министар ства просвете РС, везано за
доношење уписне политике на здрав-
ственим факултетима, као и на из-
ради новог Правилника о полагању
државног испита;

– узето је активно учешће у изради на-
ционалних стандарда при Агенцији
за акредитацију здравствених уста-
нова, а један број наших колега за-
вршило је едукацију и постали су
сертификовани спољашњи оцењи-
вачи за акредитацију здрав ствених
установа. Настављен је рад на из-
ради водича за израду документације
за пријаву лабораторија за акредита-
цију у сарадњи са Акредитационим

телом Србије (АТС), а у складу са
ISO стандардом 15189;

– представници Коморе су учествовали
у раду више седница Одбора за
здравље Народне скупштине РС. На
овим седницама је, између осталог,
било говора о предлогу измена За-
кона о здравственој заштити и За-
кона о коморама здравствених рад-
ника.

У организацији Коморе биохемичара
Србије, Друштва медицинских биохе-
мичара Србије и Центра за медицинску
биохемију Клиничког центра Србије,
ДМБС и ЦМБ–КЦС, у Сокобањи су од
21. до 23. јуна 2010. године одржани
XXVI Биохемијски дани и XII сусрети
биохемичара Србије, на којима је у увод-
ном делу обележена стогодишњица ла -
бораторијског рада у Нишу о чему је го-
ворила проф. др Видосава Ђорђевић,
ди ректор Цен тра за медицинску био -
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хемију Клиничког центра у Нишу. Радни
део се одвијао у оквиру два Округла стола
и једне радионице. 

Тема првог Округлог стола била је
»Без бедност на раду и радно законодав-
ство везано за рад у клиничко-биохе-
мијским лабораторијама«. Светска здрав -
ствена организација је одавно увидела да
је безбедност, а нарочито биолошка без-
бедност, важно међународно питање, па је
још 1983. године објавила прво издање
Приручника за биолошку безбедност у ла-
бораторији. Суштина примењивања био-
лошке безбедности је процена ризика.
Процену ризика требало би да обављају
појединци који су најбоље упознати са
специфичним карактеристикама лабора-
торијског рада (пре-аналитика, аналитика
и пост-аналитика), процедурама које тре -
ба применити, опремом, специфичношћу
простора за обављање лабораторијског
рада. Увек треба поштовати стандардне
мере предострожности и баријерну зашти -
ту, која се примењује када год се узорци
добијају од пацијената. Основно чување –
поступци и процедуре нивоа биолошке
безбедности треба да буду минимални за-
хтеви за руковање узорцима, а транспорт
узорака треба да задовољава национална
и међународна правила и регулативе. Сва -
ка лабораторија треба да дефинише Пра-
вилник о понашању, који идентификује
познате и потенцијалне опасности, као и
специфичне поступке и процедуре, у циљу
елиминисања или минимизирања таквих
опасности. Од стране инфектолога је при-
казан алгоритам поступака и понашања у
случају евентуалних акциденталних деша-
вања у току спровођења лабораторијског
процеса. 

Други Округли сто је имао за тему
»Ургентну лабораторијску дијагностику«.

Модератори овог Округлог стола били су
прим. dr sc. Мирка Илић, помоћник ди-
ректора Цен тра за медицинску биохемију
Клиничког центра Србије у Београду, mr
sc. Весна Субо та из Института за меди-
цинску биохемију Војномедицинске акаде-
мије у Београду, др мед. Јовица Јанковић,
начелник лабораторије Здравственог цен -
тра у Пироту и др мед. Верица Милато-
вић-Јездић, начелник лабораторије Дома
здравља »Савски венац« у Београ ду. По
дефиницији, хитна медицинска помоћ пред -
ставља непосредну, тренутну, медицинску
помоћ која се пружа да би се избегло до-
вођење осигураног лица у животну опас-
ност, односно непоправљиво или озбиљно
слабљење или оштећење његовог здравља
или смрт. Под хитном медицинском по-
моћи сматра се и помоћ која се пружа у
року од 12 h, од момента пријема осигу-
раног лица, да би се избегао очекивани на-
станак хитног медицинског стања. Она се
спроводи на месту повређивања и разбо-
левања, а у оквиру пружања у здравстве-
ној установи, значајно место заузимају
потребна дијагностичка и лабораторијска
ис питивања. На овом Округлом столу се
рас прављало о свим аспектима пружања
хитне медицинске помоћи у примарном,
секундарном и терцијарном нивоу здрав-
ствене зашти те. Донети су одговарајући
закључци који су били достављени Репуб-
личкој стручној комисији за меди цинску и
клиничку биохемију, која је у свом раду
усвојила регулативу, која ће помоћи да се
овај значајан сегмент здравствене заштите
јединствено и на најбољи начин уреди и
примени у пракси.

У току Стручног скупа одржана је и
изложба уметничких фотографија, коју су
приредили прим. mr sc. Оливера Јанковић
и dr sc. Владан Ћосић, уважени и истак-
нути чланови Друштва медицинских био-
хемичара Србије.
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Као и ранијих година, чланови КБС су
учествовали у организацији и раду годиш-
њих скупова биохемичара Балкана, а по-
себно треба истаћи »7th EFCC Symposium
for Balkan Region Biomarkers: From Stan-
dardization to Performance«. 

Остварена је и значајна сарадња са ко-
легама из Републике Српске, тако да су у
Бањалуци, октобра месеца 2011. године,
одржани »XXVII Биохемијски дани« у
оквиру којих су биохемичари из Србије
низом стручних предавања упознали ауди-
торијум са резултатима рада у медицин-
ско-биохемијској струци у Србији. 

Један од најзанимљивијих скупова, у
организацији КБС, било је одржавање III
редовне седнице Скупштине КБС када је
»Плавим возом« организован пут на Мокру
Гору, где је и одржана седница Скупштине.
Овом приликом био је присутан и већи
број најеминентнијих представника наше
струке из Европе, који су претходно уче-
ствовали на Симпозијуму у Београду у
организацији Друштва медицинских био-
хемичара Србије.

Чланови Коморе биохемичара Срби је
узели су активно учешће у раду Центра за
континуирану медицинску едукацију Фар-
мацеутског факултета у Београду, као и у
активностима у вези спровођења TEMPUS
Пројекта Postgraduate Qualification in
Pharmacy: The Way Forward. Но силац овог
Пројекта је Универзитет у Београду, Фар-
мацеутски факултет. Тема Пројекта је
»Уна пређење наставе у оквиру последи-
пломских специјалистичких студија из
области фармације«. КБС је упутила mr sc.
Татјану Водник да, у оквиру Пројекта,
присуствује састанку на Бледу, а прим. др
Велибора Цанића у Лондон и Даблин, где
су успешно представили организацију и
активности Коморе биохеми чара Србије.

Представници КБС у Програмском са-
вету Центра за континуирану едукацију
Фарма цеутског факултета Универзитета у
Београду били су: проф. др Нада Мајкић-
-Singh и прим. др Велибор Цанић.

Комора биохемичара Србије је учество -
ва ла у Пројекту Министарства здравља РС
»Тех ничка подршка за третман медицин -
ског отпада у Србији«, који је финанси -
рала Европ ска унија. Резултати овог рада
штампани су у публикацији под називом
»Препоруке за безбедност и здравље на
раду у медицинским лабораторијама«,
која треба да послужи унапређењу безбед-
ности пацијената и здравствених радника.

Посебна пажња је посвећена месту
приватног сектора у пружању здравствене
заштите у Републици Србији. Од самог
формирања Коморе, приватне лаборато-
рије имале су своје представнике у орга-
нима и телима Комо ре, а одржан је и низ
заједничких састанака. Овде посебно тре -
ба истаћи Удружење при ватних медицин-
ских лабораторија (УМЛАБ) које је било
носилац активности. Основне теме зајед-
ничког рада биле су везане за измене и до-
пуне Закона о здравственој заштити, као
и поједине сегменте везано за Правилник
о ближим условима за обављање здрав-
ствене делатности. Представници приват-
ног сектора су истакли постојање нејед -
накости приватног и државног сектора.
Лабо раторије би морале бити препознате
као здравствене установе. Потребно је
омогућити измене законске регулативе,
којом би се омогућило ширење лаборато-
ријске приватне делатности. Истакнута је
и нелогичност потребне опреме за рад
лабораторија, посебно у раду неких спе -
 цијалних болница. Општи закључак ових
састанака је био о потреби унапређења
сарадње између КБС и УМЛАБ, јер је
само на такав начин могуће помоћи да се
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унапреди овај вид пружања здравствене
заштите. 

Трећи избори у Комори биохемичара
Срби је одржани су јуна и јула месеца 2014.
године. На овим изборима за чланове Скуп -
штине изабрани су за:

Огранак Београд

Дипломирани фармацеути – медицин-
ски биохемичари:

1. Катарина Гошић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар – Институт за
реуматологију, Београд

2. Вера Стјепановић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар – Центар за
мед. биохемију, КЦС, Београд 

3. Биљана Васић, фармацеут – меди-
цински биохемичар – ЗЦ Ваљево,
Ваљево 

4. Јелена Дамјановић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар (приватни
сектор) – Биохемијска лабораторија
ДЗ »Др Ристић«, Београд

5. Бојана Лугић, фармацеут – меди-
цински биохемичар – Центар за ме-
дицинску биохемију, КЦС, Београд

6. Наталија Мартиновић, фармацеут –
медицински биохемичар – ДЗ »Др
Милутин Ивковић«, Београд

7. Ивана Ракочевић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар (приватни
сектор) – Биохемијска лабораторија
»Мединова лаб«, Београд

8. Жељка Стјепановић, фармацеут –
медицински биохемичар (приватни
сектор) – Општа болница »Medi-
group«, Београд 

9. Милан Теодоровић, фармацеут –
медицински биохемичар (приватни
сектор) – Биохемијска лабораторија
»Здрав ље«, Шабац

Дипломирани фармацеути – специја -
листи медицинске биохемије:

1. Зорица Шумарац, фармацеут, спе -
ци ја  листа медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

2. Татјана Водник, фармацеут, спе -
ција листа медицинске биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦС, Београд 

3. Мирјана Саркић, фармацеут, спе -
ци ја листа медицинске биохемије
(приватни сектор) – »Biomedica«,
Београд 

4. Муниба Бихорац, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
МЦ Нови Пазар 

5. Јелена Викић, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије –
ЗЦ »Др Лаза К. Лазаревић«, Ша -
бац

6. Маријана Дајак, фармацеут, меди-
цински биохемичар – спец. меди-
цинске биохемије – Центар за меди -
цинску биохемију, КЦС, Београд

7. Јасмина Илић, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије –
МЦ »Миливоје Стојковић Мића«,
Смедерево

8. Маријана Митровић, фармацеут,
специјалиста медицинске биохеми -
је – Институт за трансфузију крви
Србије, Београд 

9. Мирослав Обрадовић, фармацеут,
спе  цијалиста медицинске биохеми -
је (приватни сектор) – Биохемијска
лабораторија »Фармакон БХ«, По -
жа ревац

10. Јанко Пејовић, фармацеут, спе ци -
ја листа медицинске биохемије –
ВМА, Београд 
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Доктори медицине – специјалисти кли-
ничке/медицинске биохемије:

1. Светлана Обрадовић, лекар, специ -
ја листа клиничке биохемије (приват -
ни сектор) – »Biomedica«, Београд 

2. Славица Цимбаљевић, лекар, спе -
ција листа клиничке биохемије – ДЗ
»Нови Београд«, Нови Београд 

3. Драгана Бракочевић, лекар, специ -
јалиста клиничке биохемије – ДЗ
»Врачар«, Београд

4. Сања Јагодић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Општа бол-
ница »Ужице«, Ужице

5. Вера Лукић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – ЗЗЗЗ радника
»Железнице Србије«, Београд

6. Зорица Рељић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије (приватни сек-
тор) – Биохемијска лабораторија
»Панлаб«, Краљево

Огранак Ниш

Дипломирани фармацеут – медицин-
ски биохемичар:

1. Предраг Алексић, фармацеут – ме-
дицински биохемичар – ДЗ Соко-
бања 

Дипломирани фармацеути – специ ја -
листи медицинске биохемије:

1. Весна Зејак, фармацеут, специја -
листа ме дицинске биохемије – ЗЦ
»Лесковац«, Лесковац

2. Борка Јовановић, фармацеут, спе ци -
ја листа медицинске биохемије (при -
ватни сектор) – Сам. биохем. лабо-
раторија »Алоја плус«, Јагодина

Доктори медицине – специјалисти кли-
ничке/медицинске биохемије:

1. Владан Ћосић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Центар за ме-
дицинску биохемију, КЦ Ниш 

2. Славица Кундалић, лекар, специ ја -
листа клиничке биохемије – Центар
за медицинску биохемију, КЦ Ниш

3. Славиша Младеновић, лекар, спе -
ција листа клиничке биохемије – Ин-
терна клиника КБЦ »Приштина«,
Приштина (представник за Косово
и Метохију)

4. Јовица Јанковић, лекар, специја -
листа медицинске биохемије – ЗЦ
»Пи рот«, Пирот

5. Велибор Цанић, лекар, специјалиста
клиничке биохемије – Комора био-
хемичара Србије, Београд

6. Лилика Звездановић-Челебић, ле кар,
специјалиста клиничке биохемије –
Центар за медицинску биохемију,
КЦ Ниш 

7. Татјана Цветковић, лекар, специја -
листа клиничке биохемије – Институт
за нефрологију и хемодијализу, КЦ
Ниш

8. Жаклина Анђелковић, лекар, специ -
ја листа клиничке биохемије (при-
ватни сектор) – Поликлиника за лаб.
дијагностику »Неолаб«, Ниш

Огранак Војводина

Дипломирани фармацеути – медицин-
ски биохемичари:

1. Весна Рашковић, дипл. инж. мед.
биохемије – ЗЦ РЈ ДЗ Суботица 

2. Татјана Лолић, фармацеут – меди-
цински биохемичар (приватни сек-
тор) – ЗУ »Медлаб«, Нови Сад
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3. Драгана Zakanyi, фармацеут – меди-
цински биохемичар (приватни сек-
тор) – Лабораторија за мед. биохе-
мију »Мед лаб«, Нови Сад 

Дипломирани фармацеути – специја -
листи медицинске биохемије:

1. Љиљана Бачвански, фармацеут, спе -
ци јалиста медицинске биохемије –
Општа болница »Др Ђорђе Јоано-
вић«, МЦ Зрењанин 

2. Емица Ђурић, инжењер фармације,
специјалиста медицинске биохемије
(приватни сектор) – Лабораторија
за мед. биохемију »Медлаб плус«,
Нови Сад 

3. Јелена Ошап, фармацеут, специја -
листа медицинске биохемије – ДЗ
»Нови Сад«, Нови Сад 

Доктори медицине – специјалисти кли-
ничке/медицинске биохемије:

1. Драгана Пап, лекар, специјалиста
кли  ничке биохемије – Завод за здрав -
ствену заштиту студената »Нови
Сад«, Нови Сад 

2. Биљана Обренчевић, лекар, специ -
јалиста клиничке биохемије – ЗЦ ОЈ
болница Сремска Митровица

3. Стана Стругар, лекар, специјалиста
кли ничке биохемије – ДЗ Кула 

На I конститутивној седници III сазива
Скупштине КБС за извршне органе Ко-
море изабрани су:

За председника Скупштине изабрана
је прим. dr sc. Зорица Шумарац, заменик
директорa Центра за медицинску биохе-
мију Клиничког центра Србије у Београду,
председник Друштва медицинских биохе-
мичара Србије. За директора Коморе иза-
брана је mr sc. мед. др Славица Цимбаље-

вић, клинички биохемичар Дома здравља
Нови Београд. За заменика председника
Скупштине КБС изабрана је др мед.
Светлана Обрадовић.

За чланове Управног одбора изабрани
су: прим. dr sc. Татјана Водник, председ-
ник, dr sc. мед. Владан Ћосић, заменик
председника и чланови дипл. фарм. Мир -
јана Саркић, др мед. Славиша Младено-
вић и дипл. фарм. Љиљана Бачвански. За
чланове Надзорног одбора изабрани су:
проф. др Татјана Цветковић, председник,
дипл. фарм. Вера Стјепановић, за меник
председника и дипл. фарм. – мед. био  хе -
мичар Драгана Zakanyi, члан.

Изабрани су и следећи функционери
КБС: проф. др Нада Мајкић-Singh, пред-
седник Етичког одбора КБС, доц. др Јанко
Пејовић, председник Одбора за припрему
и рад Скупштине КБС, дипл. фарм. – мед.
биохемичар Катарина Гошић, председник
огранка Београд, прим. dr sc. мед. Драга -
на Пап, председник огранка Војводина,
прим. dr sc. Лилика Звездановић-Челебић,
председник огранка Ниш.

Након конституисања III сазива Скуп-
штине Коморе биохемичара Србије нај -
веће активности су биле везане за почетак
процеса релиценцирања чланова КБС. Од
почетка рада, КБС број лиценцираних
биохемичара се од 409 увећао за 54%, па
је средином 2014. године лиценцу поседо-
вало 757 биохемичара, а од тога активно
раде 683 биохемичара. Од укупног броја
у јавном сектору ради 71%, а у приватном
29% биохемичара. У чланству КБС има
46 биохемичара са примаријатом, 36 ма-
гистара наука и 43 докторa наука и они се
овде посебно наводе. Овако велики број
биохемичара који поседују научна и струч -
на звања говори о великом потенцијалу
који медицинска биохемија представља за
рад и развој здравства Србије.
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Прим dr sc. Зорица Шумарац,
председник Скупштине Коморе
биохемичара Србије

Mr sc. мед. др Славица Цимбаље-
вић, директор Коморе биохеми -
чара Србије

Прим. dr sc. Татјана Водник,
председник Управног одбора Ко-
море биохемичара Србије

Проф. др Татјана Цветковић,
председник Надзорног одбора Ко-
море биохемичара Србије

Дипл. фарм. – мед. биохемичар
Катарина Гошић, председник
Огранка Београд

Прим. dr sc. Лилика Звездановић- 
-Челебић, председник Огранка Ниш
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БИЉАНА АНЂЕЛСКИ-РАДИЧЕВИЋ, фар-
мацеут, специјалиста медицинске биохемије

МИЛАН БАБИЋ, лекар, специјалиста меди-
цинске биохемије

ДРАГАНА БЕГОВИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЉИЉАНА БОКАН, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије

ЖУЖАНА БОЛИТШ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЂУРЂИНКА БОШКОВИЋ, фармацеут, спе-
цијалиста медицинске биохемије

МИЛА ВИДИН, лекар, специјалиста меди-
цинске биохемије

ТАТЈАНА ВОДНИК, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

МАРИНА ВУЧЕЉИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЈЕЛИЦА ВУЧОВИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ДРАГАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије

АМАДЕЈ ГАВРИЛОВИЋ, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије

МИЛКА ГОЛУБОВИЋ, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије

МАРИЈАНА ДАЈАК, фармацеут, специ ја листа
медицинске биохемије

ЈЕЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

СЛАЂАНА ЂОРЂЕВИЋ-ЦВЕТКОВИЋ, ле -
кар, специјалиста клиничке биохемије

ЛИЛИКА ЗВЕЗДАНОВИЋ-ЧЕЛЕБИЋ, ле -
кар, специјалиста клиничке биохемије

МИРКА ИЛИЋ, фармацеут, специјалиста ме-
дицинске биохемије

НОВИЦА ЈАНУЗОВИЋ, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије

ВИНКА ЈОВАНОВИЋ, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, лекар, специја -
листа медицинске биохемије

НАДИЦА КОСТИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЈАСНА ЛАЛИЋ, лекар, специјалиста меди-
цинске биохемије

НАТАША ЛАЛИЋ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије

НЕБОЈША МАКСИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЛИДИЈА МЕМОН, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије

МИРЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋ, фармацеут, спе -
цијалиста медицинске биохемије

МЕЛАНИЈА НАЂ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије

БОЖИДАР НЕШЕВИЋ, лекар, специјалиста
медицинске биохемије

ИВАНА ОБРАДОВИЋ, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије

РАДМИЛА ОБРЕНОВИЋ, фармацеут, спе-
цијалиста медицинске биохемије

ДРАГАНА ПАП, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије

РАТКО ПАУНОВИЋ, лекар, специјалиста
медицинске биохемије

МИРЈАНА ПЕРОВИЋ, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије

7.2. Чланови Коморе – примаријуси
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МИРЈАНА ПОПОВИЋ-КАТИЋ, лекар, спе-
цијалиста медицинске биохемије

ГОРДАНА ПРТЕЊАК, лекар, специјалиста
ме дицинске биохемије

БРАНИСЛАВА СТАНИШИЋ, фармацеут,
спе цијалиста медицинске биохемије

САЊА СТАНКОВИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ГОРДАНА СТОШИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЗОРИЦА ТИШМА, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије

СТАЉИНКА ТРБОЈЕВИЋ, лекар, специјали-
ста медицинске биохемије 

ДРАГИЦА ЋИРИЋ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије

ВЕЛИБОР ЦАНИЋ, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије

ВЕРА ЦВЕТКОВИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије

ЕМИНА ЧОЛАК, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије 

МИЛИЦА ЧВОРКОВ-ДРАЖИЋ, фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије 

ЉИЉАНА ШЕВИЋ, лекар, специјалиста ме-
дицинске биохемије 

ЗОРИЦА ШУМАРАЦ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије 

ДРАГАНА БЕГОВИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије, магистар фарма -
цеутских наука 

БРАНИСЛАВА БРКИЋ, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије, магистар фарма-
цеутских наука

НАДА БУЈИШИЋ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије, магистар фармацеут-
ских наука 

ЗОРАН ВУЧКОВИЋ, фармацеут, специ ја листа
медицинске биохемије

МАРИЈАНА ДАЈАК, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије, магистар фарма -
цеутских наука 

ВИОЛЕТА ДОПСАЈ, фармацеут, специја -
листа медицинске биохемије, магистар наука 

ИЛИЈА ДРАГОЈЕВИЋ, лекар, специјалиста
клиничке биохемије, магистар медицинских
наука 

РАДИЦА ДУЊИЋ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије, магистар медицинских
наука 

ГОРДАНА ЖУНИЋ, фармацеут, специјали-
ста медицинске биохемије, магистар фарма -
цеутских наука

СВЕТЛАНА ИГЊАТОВИЋ, фармацеут, спе-
цијалиста медицинске биохемије, магистар
наука 

МИЛИЦА ИЛИЋ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије, магистар фармацеут-
ских наука 

КАТАРИНА ILLE, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије, магистар медицинских наука 

FEHÉR ILLÉS, инжењер медицинске биоке-
мије, магистар – подручје медицинске биоке-
мије 

ГОРДАНА ИВАНИЋ, лекар, специјалиста
кли ничке биохемије, магистар медицинских
наука 

7.3. Чланови Коморе – магистри наука
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ЈАСМИНА КАТАНИЋ, лекар, специјалиста
медицинске биохемије, магистар фармацеут-
ских наука 

КАЋУША КЕЦОЈЕВИЋ-МИТРОВИЋ, ин-
жењер медицинске биохемије, специјалиста
медицинске биохемије, магистар медицинске
биохемије 

БОЈАНА КИСИЋ, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије, магистар медицинских наука 

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ, фармацеут, спе-
цијалиста медицинске биохемије, магистар
фармацеутских наука 

СЛАВИЦА КУНДАЛИЋ, лекар, специјалиста
медицинске биохемије, магистар медицинских
наука – област биохемија 

ЈАНОШ ЛЕМБЕРГЕР, фармацеут, магистар
наука 

НАДА МАЈКИЋ-SINGH, фармацеут, специ -
јалиста медицинске биохемије, магистар фар-
мацеутских наука 

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ-ТОШИЋ, лекар,
специјалиста клиничке биохемије, магистар
медицинских наука 

ДУШКО МИРКОВИЋ, фармацеут, специ ја -
листа медицинске биохемије, магистар фарма-
цеутских наука 

ТОМИСЛАВ НЕДЕЉКОВИЋ, лекар, специ -
јалиста клиничке биохемије, магистар меди-
цинских наука 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ, фармацеут, спе-
цијалиста медицинске биохемије, магистар
био хемијских наука 

ЈОВИЦА ОРОС, лекар, специјалиста клини -
чке биохемије, магистар медицинских наука 

ЈАНКО ПЕЈОВИЋ, фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије, магистар фармацеут-
ских наука

ЗОРИЦА РЕЉИЋ, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије, магистар медицинских наука 

ТАТЈАНА РИСТИЋ, лекар, специјалиста кли-
ничке биохемије, магистар медицинских наука
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МОМЧИЛО СТАНИЋ, фармацеут, специја -
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ДАНИЕЛА АРДАЛИЋ 

Показатељи оксидативног стреса, липидни
профил и статус ензима параоксоназа током
трудноће без компликација и након порођаја
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 2014.

Пет репрезентативних научних радова:

1. Dаniela Ardalić, Aleksandra Stefanović, Je-
lena Kotur-Stevuljević, Ana Vujović, Slavica
Spasić, Vesna Spasojević-Kalimanovska, Zo-
rana Jelić-Ivanović, Vesna Mandić-Marković,
Željko Miković, Nikola Cerović. The Influ-
ence of maternal smoking habits before preg-
nancy and antioxidative supplementation dur-
ing pregnancy on oxidative stress status in a
non-complicated pregnancy. Adv Clin Exp
Med 2014; 23(4): 575–83.

2. Aleksandra Zeljković, Jelena Vekić, Slavica
Spa  sić, Zorana Jelić-Ivanović, Vesna Spaso -
jević-Kalimanovska, Tamara Gojković, Daniela
Ardalić, Vesna Mandić-Marković, Nikola Ce -
rović, Željko Miković. Changes in LDL and
HDL subclasses in normal pregnancy and as-
sociations with birth weight, birth length and
head circumference. Matern Child Health J
2013; 17: 556–65.

3. Aleksandra Stefanović, Daniela Ardalić, Je-
lena Kotur-Stevuljević, Ana Vujović, Slavica
Spasić, Vesna Spasojević-Kalimanovska, Zo-
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vić, Ana Vujović, Slavica Spasić, Vesna
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50(11): 2019–25.
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lan. Referentne granice hematoloških para-
metara kod predškolske i školske dece sa
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23(1): 59–63.

ДРАГАНА БЕГОВИЋ 

Дијагностички значај одређивања неурон-спе-
цифичне енолазе и S-100 протеина у серуму и
ликвору пацијената са цереброваскуларним
инсултом 
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 2005. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Dragana Begović, Vojislav Miletić. Determi-
nation of differences in concentration and ac-
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tory 1994; 1: No 1: 23–5.
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loše  vić. Neuron – specific enolase of thymo-
cyte mem      brane in different mammals. Balkan
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5. Jožef Horvat, Dragana Begović, Zorica Sto jić-
Vu kanić, Dafina Milošević. Autoantibodies
against human brain S-100 protein and neuron
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patients. J Med Biochem 1997; 16: 217–9. 

АНЂЕЛО БЕЛЕТИЋ 

Утицај наследних и стечених фактора на ниво
хомоцистеина у крви болесника са хроничном
опструктивном болешћу плућа

Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 2014.

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Beletić Аnđelo, Dudvarski-Ilić Аleksandra,
Milenković Вranislava, Nagorni-Obradović
Ljudmila, Ljujić Mila, Djordjević Valentina,
Mirković Duško, Radojković Dragica, Maj -
kić-Singh Nada. Is an integrative laboratory
algorithm more effective in detecting аlpha-1-
antitrypsin deficiency in patients with prema-
ture chronic obstructive pulmonary disease
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proach? Biochem Med 2014; 24: 293–8. 
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Questionable reliability of homocysteine as
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doi.org/10.2478/jomb-2014-0046. 
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Alpha-1-antitrypsin deficiency-molecular basis,
clinical presentation, therapeutic options and
an integrative approach in diagnostics. J Med
Biochem 2014; 33: 88–96. 

4. Topić Еlizabeta, Beletić Аndjelo, Zima Тomas.
Continuing professional development credit-
ing system for specialists in laboratory medi-
cine within 28 EFLM national societies.
Biochem Med 2013; 23: 332–41. 

5. Jovičić Snežana, Ignjatović Svetlana, Kangrga
Ranka, Beletić Anđelo, Mirković Duško,
Majkić-Singh Nada. Comparison of three dif-
ferent methods for 25(OH)-Vitamin D deter-
mination and vitamin D status in general pop-
ulation - Serbian experience. J Med Biochem
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РАДОСЛАВ БОРОТА 

Проучавање хуморалне регулације продукције
еритроцита и синтезе хемоглобина.
Универзитет у Новом Саду, Медицински фа-
култет, 1973. 

Пет репрезентативних научних радова: 
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tibody (Anti-Hbs) in viral hepatitis B (VHB) –
HbsAg positive. Medical Microbiology and
Immu nology 1978; 166: 195–200.
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rHuMGDF) on the cyclophosphamide in-
duced thrombocytopenia in mice. Archive of
Oncology 1998; 6: 151–4.
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3. Branislava Brkić, Vera Bakić, Nikola Dimitri -
je vić. Tromb prekursor protein (TpP): dijagno -
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medicinske biohemije u laboratorijskoj medi-
cini, Ed. Nada Majkić-Singh. Društvo medi-
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Stringer, Maria Sakarellos-Daitsiotis, Stella
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Пет репрезентативних научних радова: 
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5.  Tatjana Vodnik, Nada Majkić-Singh. Procal-
citonin – Significance and determination. Acta
Clinica 2010; 10(2): 142–66. 

МАРИЈАНА ДАЈАК 

Клиничка вредност бета-trace протеина као
биомаркера хроничне болести бубрега
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 2011. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1.  Marijana Dajak, Svetlana Ignjatović, Nada
Maj kić-Singh. Značaj određivanja srčanih na -
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Jugoslov Med Biohem 2003; 22: 311–7.

2.  Marijana Dajak, Svetlana Ignjatović, Nada
Maj kić-Singh, Laušević Ž, Bukumirović V.
Prognostic value of phospholipase A2 group
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Clin Lab 2006; 52: 387–92.

3.  Marijana Dajak. Preporuke za primenu tumor -
skih markera kod monoklonskih gamapatija.
Journal of Medical Biochemistry 2007; 26(2);
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ВИОЛЕТА ДОПСАЈ 

Одређивање цитокина у најранијим стадију -
мима развоја ооцита и ембриона у поступку
in vitro фертилизације
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 1999. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1.  Violeta Dopsaj, Jelena Martinović, Milivoj
Dopsaj. Early detection of iron deficiency in
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2.  Nataša Bogavac-Stanojević, Violeta Dopsaj,
Zorana Jelić-Ivanović, Dragana Lakić, Dragan
Vasić, Genka Petrova. Economic evaluation of
different screening alternatives for patients with
clinically suspected acute deep vein thrombosis.
Biochem Med 2013; 23(1): 96–106.
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3.  Violeta Dopsaj, Gordana Mikovic-Golubovic,
Jelena Martinović, Dimitra Kalimanovska-Os-
tric. Evaluation of derived Coulter red blood
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4.  Milena Veljkovic, Violeta Dopsaj, Stringer
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5.  Violeta Dopsaj, Nataša Bogavac-Stanojevic,
Dragan Vasic, Dragana Vukosavljevic, Jelena
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nolysis 2009; 20: 546–51. 
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Урођени поремећај инхибитора коагулације
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Универзитет у Београду, Медицински факул-
тет, 2000. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1.  Svetlana Dragojevic, Mladenko Vasiljevic,
Ana Mitrovic, Radica Dunjic et al. Hyperpro-
lactinaemia as a potential cause of infertility.
Jugo slav Med Biohem 2003; 22(4): 335–9.

2.  Radica Dunjic, Zoran Vukasinovic. Labora-
tory diagnosis in orthopaedic surgery. Srp Arh
Celok Lek 2009; 137 (5–6): 567–74.

3.  Radica Dunjic, Zoran Vukasinovic. Haemo-
static disorders in orthopaedic surgery: labo-
ratory diagnosis. Srp Arh Celok Lek 2009;
137 (9-10567-574): 567–74.

4.  Radica Dunjic, Lidija Tasic, Mladenko Vasi -
ljevic. Comparison of the Effects of Continu-
ous Combined Hormone Replacement Ther-

apy and Tibolone on Hemostasis Parameters
in Postmenopausal Women. Srp Arh Celok
Lek 2011; Jan-Feb; 139 (1–2): 52–7.

5.  Jasmina Poluga, Violeta Dopsaj, Miodrag
Velj  ko  vic, Nebojša Maksic, Sonja Stojakovic,
Radica Dunjic, Zorica Dakic, Miodrag Pavlo -
vic. Increased Tumor necrosis factor alfa and
interleukin-6 serum levels and their correla-
tion with laboratory parameters in patients
with imported malaria. Arch. Biol sci Belgrade
2012; 64 (4): 1577–83. 

ВИДОСАВА ЂОРЂЕВИЋ 

Испитивање гликозилисаног хемоглобина и
ензима еритроцита у шећерној болести
Универзитет у Нишу, Медицински факултет,
1984.

Пет репрезентативних научних радова: 

1.  Djordjević B Vidosava, Pavlović Radmila,
Cosić Vladan, Deljanin-Ilić Marina, Ristić
Tatjana, Krstić Nebojša, Jevtović-Stoimenov
Tatjana. High clinical accuracy of asymmetric
dimethylarginine and symmetric dimethylargi-
nine in patients with ischemic heart disease.
Amino Acids 2012; 2011; DOI 10.1007/
s00726-012-1307-x. 

2.  Djordjević V Vladimir, Ristić Tatjana, Laza -
rević Dušan, Ćosić Vladan, Vlahović Predrag,
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ciated with increased levels of serum Fas and
FasL. Clin Chem Lab Med 2012; 50(6):
1049–1054. IF: 2.150 (M22).

3.  Djordjevic Vladimir V, Stojanovic Ivana T,
Stan kovic-Ferlez Dragana, Ristic Tatjana,
Lazarevic Dusan, Ćosic Vladan, Djordjevic
Vidosava B. Plasma nitrite/nitrate concentra-
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Chem Lab Med 2010; 48 (1): 89–94. 

4.  Djordjevic B Vidosava, Stojanovic Ivana, Ćo -
sic Vladan, Zvezdanovic Lilika, Deljanin-Ilic
Marina, Dimic Senada, Kundalic Braca, Cvet -
kovic Tatjana, Jevtovic-Stoimenov Tatjana.
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Serum neo pterin, nitric oxide, inducible nitric
oxide synthase and tumor necrosis factor-
alpha levels in patients with ischemic heart
disease. Clin Chem Lab Med 2008; 46(8):
1149–55.

5.  Djordjevic Vidosava B. Free radicals in cell bi-
ology. International Review of Cytology 2004;
237: 57–89. 

АНА ЂОРЂЕВИЋ-ВУЈИЧИЋ 

Селекција специфичних антигена вируса ху-
мане имунодефицијенције и вируса хепатитиса
C за прогностичке и дијагностичке ELISA те-
стове коришћењем биоинформатичких метода
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 2013. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1.  Ana Djordjevic, Milena Veljkovic, Sascha An -
to  ni, Maria Sakarellos-Daitsiotis, Dimitrios
 Krikorian, Stella Zevgiti, Ursula Dietrich, Ne -
vena Veljkovic, Donald R. Branch. The presence
of antibodies recognizing a peptide deri ved from
the second conserved region of HIV-1 gp 120
correlates with non progressive HIV infection.
Current HIV Research 2007; 5: 443–8.

2.  Nada Vasiljevic, Nevena Veljkovic, Tatjana
Ko sec, Xue-Zhong Ma, Sanja Glisic, Jelena
Prljic, Ana Djordjevic Vujicic, Ljiljana Mar -
kovic, Donald R. Branch. A bioinformatics
approach to identify natural autoantibodies
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assay. Viral Immunol 2011; 24(2): 69–76.

3.  Ana Đorđević Vujičić, Branislava Gemović,
Veljko Veljković, Sanja Glišić, Nevena Veljko -
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tals recognizing a peptide derived from the
second conserved region of HIV-1 gp120. Vo-
jnosani pregl. 2014; 71(4): 352–61.

4.  Ana Djordjevic, Sanja Glisic, Maria Sakarel-
los-Daitsiotis, Miroslava Ljujic-Glisic, Veljko
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bodies recognizing the peptide derived from
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nates. 18th IFCC-EFCC European Congress of
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June 2009, Innsbruck, Austria.

5.  Ana Đorđević-Vujičić, Milena Veljković, Ur-
sula Dietrich, Maria Sakarellos-Daitsiotis,
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bini upoređeni sa glikemijom i lipidnim para-
metrima u dijabetičara lečenih preparatima in-
sulina i dijetom. Med Pregl 1987; 60: 105–8.

3. Marija Preradov Mikić, Niko Jesenovec, Teo -
dor Kovač. Glikolizirani hemoglobini upore -
đeni s glikemijom i lipidskim parametrima u
dijabetesu. Farm Vestn 1987; 38: 255–64.

4. Marija Preradov Mikić, Niko Jesenovec. Me-
tode određivanja glikoliziranog hemoglobina.
Farm Vestn 1987; 38: 265–7.

5. Marija Preradov Mikić, Teodor Kovač, Niko
Jesenovec. Određivanje glikoliziranih hemo-
globina HbA 1 i lipida u dijabetičara lečenih
mono komponentnim insulinom, Jugoslav Med
Biokem 1988; 7: 87–9. 
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ТАТЈАНА РИСТИЋ 

Биомаркери апоптозе у исхемијској болести
срца
Универзитет у Нишу, Медицински факултет,
2009.

Пет репрезентативних научних радова:

1. Vladimir V Djordjevic, Tatjana Ristic, Dusan
Lazarevic, Vladan Cosic, Predrag Vlahovic,
Vidosava B Djordjevic. Schizophrenia is asso-
ciated with increased levels of serum Fas and
FasL. Clin Chem and Lab Med 2012; 50(5):
1049–54.

2. Vidosava B Djordjevic, Radmila Pavlovic M,
Vladan Cosis, Marina Deljanin-Ilic Z, Tatjana
Ristic, Nebojsa Krstic H, Tatjana Jevtovic-
-Stoimenov M. High clinical accuracy of asym -
metric dimethylarginine and symmetric di-
methylarginine in patients with ischemic hear
disease. Amino Acids 2012; 43(6): 2293–300.

3. Vidosava B Djordjevic, Ivana Stojanovic T,
Slavica Kunadlic, Tatjana Ristic, Radmila
Pavlovic M, Vladan Cosic, Tatjana Cvetkovic
P. Pathophysiological Importance of Nitric
Oxide in Coronary Heart Disease. J Med
Biochem 2012; 31(4): 287–94.

4. Tatjana Ristic, Vidosava B Djordjevic, Marina
Deljanin-Ilic Z, Vladan Cosic, Slavica Kun-
dalic. Serum Fas/FasL levels in dependence on
clinical presentations of coronary disease and
their relationship with risk factors. Vojnosan-
itetski pregled 2010; 67(7): 537–42.

5. Tatjana Ristic, Vladan Cosic, Predrag Vla-
hovic, Marina Deljanin-Ilic Z, Vidosava B
Djordjevic. Could Lymphocyte Caspase-3 Ac-
tivity Predict Atherosclerotic Plaque Vulnera-
bility? J Med Biochem 2011; 29(2): 73–7. 

ВОЈИСЛАВ РИСТОВСКИ 

Могућности антиоксидантне заштите мио-
карда после операције на отвореном срцу
Универзитет у Београду, Медицински факул-
тет, 2001. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Vojislav Ristovski, Ljiljana Ristovski, Verica
Cvetković. Possibility of Antioxidant Protec-
tion of Myocardium after Open Heart Sur-
gery. Balkan Journal of Clinical Laboratory
2001; VIII, 01, I: 72.

2. Vojislav Ristovski, Ljiljana Ristovski, Ra den -
ka Pekić, Ninoslav Radovanović. The Influ-
ence of Extracorporeal Circulacion on Serum
Digoxin Levels, BCLF 2004, 12th Meeting, 48.

3. Vojislav Ristovski, Ljiljana Ristovski, Vučina
Šćekić, Jovanaka Kolarović, Gordana Prte -
njak. Značaj određivanja crevne laktaze kao
pokazatelja oštećenja i disfunkcije sluzokože
tankog creva, Jugoslov Med Biohem 2000; 19
(3): 235.

4. Vojislav Ristovski, Ljiljana Ristovski, Vučina
Šćekić, Milovan Šćekić. Inotropno dejstvo
kar diotonika u bolesnika sa operacijom na
otvorenom srcu. III kongres kardiologa Srbije
2000; Zbornik Saž.: 94.

5. Vojislav Ristovski, Ljiljana Ristovski i sar.
Digoksin u kardiohirurgiji, Primena medi-
cinske biohemije u laboratorijskoj medicini,
Nada Majkić-Singh 2000; 413–7. 

МАРИЈА РОМИЋ 

Утицај имунизације давалаца крви различи-
тим антигенома на дистрибуцију поткласа
имуноглобилина Г у плазми и препаратима за
хуману употребу 
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 1999. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Romić Marija, Stojanov Marina, Mijušković
Zoran, Bošković B, Plećaš Darko, Popović
Miodrag, Gligorović Vukman. Varince in dis-

282



283

tribution of subclasses of immunoglobulin G
in blood immunized plasma and preparations
for human use Jugoslov Med Biohem 2000;
19(1): 49–51. 

2. Alavantić Dragan, Glišić Sanja, Radovanović
Nataša, Romić Marija, Medić Petar, Tomović
Olivera. Hepatitis C virus RNA testing by nes-
ted PCR in blood preparations in Yugoslavia.
Transfus Sci 1998; 19(1): 115–7. 

3. Romić Marija, Ivanović Ivan, Stojanov Marina:
Angiotennsin converting enzyme assay: compa-
ration of three spectrophotometric methods,
Bioch Clin 1991; 15 (6): 517–20.

4. Romić Marija, Tomovic Olivera, Medic Petar,
Pelević Slobodan, Popovic M, Gligorović Vuk-
man, Mitrovic Marijana, Petrovic Miodrag,
Stankov Slobodan, Lazarevic Ivanic Ljiljana,
Lalošević Vesna, Lalošević Dragan. Ten years
of production and application of human ra-
biesimmunoglobulin in Yugoslavia, Plenary
lecture at the International Conference onthe
occasion of 80 years of the Pasteur Institute in
Novi Sad printed in its entirety the Med Re-
view of 2001; 54 (1): 33–7.

5. Lavrnić Dragana, Romić Marija, Kacar Alek-
sandra, Stojanović Vesna, Stević Zorica, Vujić
Aleksandra, Basta Ivana, Marjanović Ivan,
Bogdanovic Gradimir, Apostolski Slobodan.
High doses of immunoglobulin G in the treat-
ment of severe forms of myasthenia gravis and
acute polyradiculoneuritis. Vojnosanitetski
Pregled 2006;63 (1): 37–42. 

САЊА СТАНКОВИЋ 

Прогностички значај биохемијских показа-
теља код пацијената са инфарктом миокарда
са СТ елевацијом лечених примарном перку-
таном коронарном интервенцијом
Универзитет у Београду, Фармацеутски фа-
култет, 2012. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Sanja Stanković, Nada Majkić-Singh. Genetic
aspects of ischemic stroke: coagulation, homo-

cysteine and lipoprotein metabolism as poten-
tial risk factors. Crit Rev Clin Lab Sci 2010;
47(2): 72–123.

2. Sanja Stanković, Milika Ašanin, Danijela Tri -
funović, Nada Majkic-Singh, Svetlana Ignja -
tović, Igor Mrdović, Dragan Matić, Lidija
Savić, Jelena Marinković, Miodrag Ostojić,
Zorana Vasiljević. Time-dependent changes of
myeloperoxidase in relation to in-hospital
mortality in patients with the first anterior ST-
segment elevation myocardial infarction trea -
ted by primary percutaneous coronary inter-
vention. Clin Biochem 2012; 45: 547–51.

3. Sanja Stanković, Milika Ašanin, Danijela Tri -
fu nović, Nada Majkic-Singh, Aleksandar Milj -
ković, Svetlana Ignjatović, Igor Mrdović, Dra-
gan Matić, Lidija Savić, Miodrag Ostojić,
Zorana Vasiljević. Utility of lipoprotein-asso-
ciated phospholipase A2 for prediction of 30-
day major adverse coronary event in patients
with the first anterior ST-segment elevation
myocardial infarction treated by primary per-
cutaneous coronary intervention. Clin Lab
2012; 58 (11+12): 1135–44.

4. Danijela Trifunović, Sanja Stanković, Dragana
Šobić-Šaranović, Jelena Marinković, Marija
Petrović, Dejan Orlić, Branko Beleslin, Marko
Banović, Bosiljka Vujisić-Tešić, Milan Pe tro -
vić, Ivana Nedeljković, Jelena Stepanović, Ana
Đorđević-Dikić, Milorad Tešić, Nina Đuka -
nović, Olga Petrović, Olga Vasović, Emilija
Nestorović, Jelena Kostić, Arsen Ristić, Mio-
drag Ostojić. Acute insulin resistance in ST-
segment elevation myocardial infarction in
non-diabetic patients is associated with in-
complete myocardial reperfusion and impair -
ed coronary microcirculatory function. Car-
diovasc Cardiovasc Diabetol 2014; 13(1): 73.

5. Danijela Trifunović, Sanja Stanković, Jelena
Marinković, Branko Beleslin, Marko Banović,
Nina Đukanović, Dejan Orlić, Milorad Tešić,
Bosiljka Vujisić-Tešić, Milan Petrović, Ivana
Nedeljković, Jelena Stepanović, Ana Đorđe vić-
Dikić, Vojislav Giga, Miodrag Ostojić. Time-
de pendent changes of plasma adipo ne ctin con-
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centration in relation to coronary micro cir cu -
latory function in patients with acute myo car -
dial infarction treated by primary percutaneous
coronary intervention. Journal of Cardiology
2014; doi: 10.1016/j.jjcc.2014.05. 011. 

ВЛАДАН ЋОСИЋ 

Међузависност цитокина, антиоксиданата и
система азот-моноксида у болесника са брон-
хијалном астмом
Универзитет у Нишу, Медицински факултет,
2005. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Vladan Ćosić, Slobodan Antić, Milica Pesić,
Olivera Jovanović, Slavica Kundalić, Vidosava
B. Đorđević. Monotherapy with metformin:
Does it improve hypoxia in type 2 diabetic pa-
tients? Clin Chem Lab Med, 2001; 38: 818–21. 

2. Vladan Ćosić, Ivana Stanković, Milan Rančić,
Lilika Zvezdanović, Slavica Kundalić, Vido -
sava B. Đorđević. Biomarkers of oxidants
stress in bronchial asthma. J Med Biochem
2006; 25: 349–54.

3. Vladan Ćosić, Milan Rančić, Vidosava B.
Đor đević. (1996): Electrolyte and acid-base
balance in respiratory and metabolic acidosis.
Advances in Critical Care Testing; The 1996
IFCC-AVL Award, Springer 144–6.

4. Vladan Djordjević, Tatjana Ristić, Dušan
Lazarević, Vladan Ćosić, Predrag Vlahović,
Vidosava B. Đorđević. Schizophrenia is asso-
ciated with increased levels of serum Fas and
FasL. Clin Chem lab Med 2012; 50: 1049–54.

5. Goran Koraćević, Vladan Ćosić, Ivana Stoja -
nović. False positive troponin – true problem.
J Med Biochem 2013; 32: 1–6. 

ТАТЈАНА ЦВЕТКОВИЋ 

Улога флавоноида у експерименталним моде-
лима акутне бубрежне инсуфицијенције
Универзитет у Нишу, Медицински факултет,
2004. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Cvetkovic Tatjana, Stefanovic Nikola, Velic -
kovic-Radovanovic Radmila, Paunovic Go -
ran, Djordjevic Vidojko, Stojanovic D Dijana,
Stojanovic Ivana, Pavlovic Dušica. Gender dif-
ferences in oxidative and nitrosative stress pa-
rameters in kidney transplant patients on ta -
crolimus-based immunosuppression. Int Urol
Nephrol 2014, 46(6): 1217–24.

2. Cvetkovic Tatjana, Velickovic-Radovanovic Ra -
d mila, Djordjevic Vidojko, Radenkovic Sonja,
Vlahovic Predrag, Stefanovic Nikola. Evidences
for oxidative stress in essential hypertension.
Central Еuropean Јournal of Мedicine 2012;
7/5: 610–6.

3. Cvetković Tatjana, Pavlović Radmila, Đorđe -
vić Vidosava, Stojanović Ivana, Veličković- 
-Radovanović Radmila, Ignjatović Aleksan-
dra, Stefanović Nikola, Živanović Slavoljub,
Đor đević Vidojko. Dimethylarginine – bio-
markers in progression of kidney disease J
Med Bio chem 2012: 31 (4): 301–9. 

4. Cvetkovic Tatjana, Kocic Gordana, Jevtovic-
Sto  imenov Tatjana, Pavlovic Dusica, Basic Je-
lena, Topalovic A, Veljkovic Andrej. Possible Ef-
fects of Interferon-alpha on Fas-Induced Re nal
Apoptosis in Mouse, Renal Failure, 2009; 31:
377–81.

5. Cvetkovic Tatjana, Mitic Branka, Lazarevic
Gordana, Vlahovic Predrag, Antic Slobodan,
Stefanovic Vladislav Oxidative stress param-
eters as possible urine markers in patients with
diabetic nephropathy, Journal of Diabetes and
its Complications 2009; 23: 337–42. 



285

ЗОРИЦА ШУМАРАЦ 

Примена биомаркера у дијагностиковању и пра -
 ћењу терапијског одговора код Гошеове болести
Универзитет у Београду, Медицински факул-
тет, 2012. 

Пет репрезентативних научних радова: 

1. Zorica Šumarac, Violeta Dopsaj, Ivan Tulić,
Marijana Dajak, Dragana Vukosavljević, Sne-
žana Jovičić, Nada Majkić-Singh. The effect
of hormonal therapy on hemostatic parame-
ters in in vitro fertilization. Jugoslov Med
Biochem 2004; 23(1): 37–42.

2. Zorica Šumarac, Violeta Dopsaj. Laboratorij -
ska dijagnostika hroničnih oštećenja jetre. Ju-
goslov Med Biohem 2005; 24 (4): 61–77.

3. Zorica Šumarac, Nada Suvajdžić, Svetlana
Ignja   tović, Nada Majkić-Singh, Dragana Ja -

nić, Milan Petakov, Maja Đorđević, Mirjana
Mitrović, Marijana Dajak, Milka Golubović,
Predrag Rodić. Biomarkers in Serbian pa-
tients with Gaucher disease. Clinical Bioche-
mistry 2011; 44: 950–4.

4. Nada Majkić-Singh, Zorica Šumarac. Quality
Indicators of the Pre-Analytical Phase. J Med
Biochem 2012; 31: 174–83.

5. Mirjana Mitrovic, Zorica Sumarac, Darko
An tic, Andrija Bogdanovic, Ivo Elezovic,
Dragana Vukosavljevic, Svetlana Ignjatovic,
Nada Majkic-Singh, Nada Suvajdzic-Vukovic.
Markers of coagulation activation and en-
hanced fibrinolysis in Gaucher type 1 patient:
Effects of enzyme replacement therapy. Blood
Cells, Molecules, and Diseases 2012; 49 (1):
58–9.
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Тим медицинских биохемичара (ТМБ)
који је део Студентске организације Фар-
мацеутског факултета у Београду (Belgrade
Pharmacy Students’Association – BPSA) већ
дуго сарађује са Друштвом медицинских
биохемичара Србије (ДМБС). Подршку
од Друштва добили смо од са мог осни-
вања и наша сарадња је током времена би-
вала све успешнија и интензивнија. Тим,
налик на Друштво, има за циљ да окупи
и уједини студенте медицинске биохемије
и да допринесе стицању додатних знања и
вештина кроз организовање пројеката
професионалног развоја, едукативних ра-
дионица и кроз студентске размене.

ДМБС у свим сегментима наших ак-
тивности има значајну улогу. Без зајед-
ничке сарадње и подстицања наших актив-
ности Тим не би могао да функционише и
да се развија успешно као до сада. Поред
тога, студентима је веома важно и то што
их Друштво види као младе људе у чије
образовање вреди улагати, јер их то моти-
више и даје вољу да раде и да се усаврша-
вају у свим аспектима струке. То доказује
и чињеница да су већ дуги низ година сту-
денти редовни посетиоци манифестација

које Друштво организује, као што су На-
ционални конгрес медицинске биохемије
и лабораторијске медицине, EFLM симпо-
зијум и Научна конференција »Професор
Иван Беркеш«.

На 19. Националном конгресу, ТМБ
је узео активно учешће у програму кроз
организовање Студентске секције. Сту-
денти су имали прилику да презентују
своје научно-истраживачке радове и били
су део постерске секције. За ауторе најбо-
љег постера дедељена је и награда, учешће
на IFCC – EFLM конгресу у Паризу 2015.
године. Подстицање студената на овај
начин само нам је показало да је наше по-
верење узајамно.

Од како је Тим основан на Национал-
ном конгресу студената Фармације, који
се одржава сваке године средином децем-
бра на Златибору, постала је пракса да
ТМБ и ДМБС заједно креирају предавања
и радионице посвећене студентима меди-
цинске биохемије, а у склопу са темом
Конгреса и трудећи се да тема увек буде
занимљива и прихватљива студентима
свих година студија. И студенти и наши
професори и предавачи увек носе нај -

8. САРАДЊА ДРУШТВА СА ТИМОМ 
МЕДИЦИНСКИХ БИОХЕМИЧАРА*
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лепше успомене са ових конгреса. Тако је
на Златибору 2013. године након преда-
вања проф. др Наде Мајкић-Singh проби -
јен термин који је предвиђен за дискусију
након предавања, те су студенти и профе-
сорка дискутовали све док конгресна сала
није морала да се затвори. Исто се дого-
дило и годину дана пре тога, у истој сали,
када је своје предавање одржала прим. dr
sc. Зорица Шумарац. Такође, и радиони -
це које су водили dr sc. Снежана Јовичић
и dr sc. Ан ђело Белетић биле су једнако
успешне. 

Друштво нас је такође мотивисало да
сарађујемо са колегама из Хрватске. Од
2011. године успешно, сваке године, орга-
низујемо размену између студената из Бео-
града и Загреба. Са колегама из Хрватске
разменили смо различита искуства, стекли
колегијалне и пријатељске односе, усавр-
шавали се и унапређивали знања из обла-
сти медицинске биохемије. Свака од раз-
мена се састојала из два дела: едукативног
и друштвеног. Теме претходних размена су
биле »Антимикробна резистенција« (2011/
2012), а затим »Биохемијска дијагностика
малигних тумора« (2012/2013). Последњи
TWIN који jе одржан 2013/2014. имао је
веома занимљиву и иновативну тему »Ме-
дицински биохемичар 21. века« («Medical
Biochemist of 21st century«). Између оста-
лог, едукативни део ове размене употпу-
нила је и проф. др Нада Мајкић-Singh која
је одржала предавање о развоју медицин-
ске биохемије и подсетила нас на оно што
смо већ учили, а неке нове чињенице смо и
управо тада сазнали.

Пројекат »Саветовање пацијената«,
који има за циљ да се усмери на неку од-
ређену болест и фармацеута научи како на
бољи начин да посаветује пацијента са од-
ређеном клиничком сликом, а медицин-

ског биохемичара на који начин да се по-
стави у конкретној проблематици са лабо-
раторијским резултатима, од Друштва је
више пута добијао помоћ. Теме последња
два скупа биле су »Анемије« и »Остеопо-
роза«. Исти случај је и са пројектом »Фар-
макотерапијски приступ«. Наиме, »Фар-
макотерапијски приступ« је пројекат који
се спроводи заједно са студентима Меди-
цинског факултета и његова сврха је да
унапреди комуникацију између фарма-
цеута, медицинског биохемичара и лекара
а све зарад добробити пацијената и чита-
вог здравственог система. 

Драго нам је што смо показали да сту-
денти желе да се усавршавају. Због тога,
сваке године студенти пуне салу и на На-
учној конференцији »Професор Иван Бер-
кеш«. Исто тако, студенти иду на бројне
праксе како у нашој земљи, тако и у ино-
странству. Оно што је доказ да је Тим по-
стигао успех јесте и планирана сарадња са
студентима молекуларне биологије, које
смо заинтересовали читавим низом наших
ангажмана.

Кроз све ове пројекте Тим пролази уз
свог координатора. У организацији посто -
је функције: председника, секретара, бла гај -
 ника, координатора за Саветовање паци је -
ната, координатора за Фармакотерапијски
приступ, координатора Јавног здравља, ко -
ординатора Тима медицинских биохеми -
чара, координатора Евалуације фармацеут-
ског курикулума, Local Mobility Officer
(LMO) и Local Exchange Officer (LEO). За
разлику од осталих, Тим ради све пројекте
које спроводе други ко ординатори прила-
гођавајући их студентима фармације – ме-
дицинске биохемије, а поред тога спроводи
и своје пројекте и студентску размену. Ко -
ординатор је, по ред тога што окупља Тим
студената који потпомажу сваки про јекат,
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ту да остварује контакт како са ДМБС,
тако и са другим организацијама и фир-
мама. Позиција ко ординатора Тима меди-
цинских биохеми чара је, слободно се може
рећи, и једна од најзахтевнијих функција у
самој Студентској организацији. Током чи-
таве године, сваки од пројеката мора бити
организован и испраћен, а особа на тој
пози цији треба да буде вољна и да Тим по-
диже на виши ниво, кроз идеализацију и
организацију, како постојећих тако и нових
пројеката. Такође, мора да води рачуна и о
свом Тиму, јер без Тима ништа не би било
могуће.

Наведени примери су потврда успешне
сарадње Тима медицинских биохемичара
и Друштва медицинских биохемичара
Срби је која ће се, надамо се, наставити и
у наредним генерацијама. Верујемо да
ћемо успети да ту сарадњу померимо за
још један корак унапред, а исто тако се и
надамо да ћемо и ми моћи да се одужимо
и допринесемо раду Друштва у годинама
које долазе. С обзиром да речи нису до-
вољне, прилажемо фотографије које све-
доче о нашим успешно организованим
пројектима.

*Према казивању студенaта Бранка Павловића и Иване Илић
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VI NAPSer конгрес »Фармацеутска делатност
– шансе и изазови« предавање проф. др Наде
Мајкић-Singh, 20–23. децембар 2013. године

Бранко Павловић, координатор Тима медицин-
ских биохемичара обраћа се учесницима XIX
конгреса медицинских биохемичара Србије, Бео-
град, септембар 2014. године

VI NAPSer конгрес »Фармацеутска делатност – шансе и изазови« радионица dr sc. Снежане Јовичић,
20–23. децембар 2013. године
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V NAPSer конгрес »Пацијент, случај или човек?!« радионица dr sc. Анђелa Белетићa, 4–7. децембар 2012.
године

Фармакотерапијски приступ »Фармакотерапија поремећаја коагулације (тромбоза и хеморагија)«,
2. март 2013. године
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Шесто саветовање пацијената »Остеопоро за«, 25. октобар 2014. године

Трећа TWIN размена Београд–Загреб (први део) »Биохемичар 21. века«, 2–8. децембар 2013. године
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Трећа TWIN размена Београд–Загреб (дру ги део) »Биохемичар 21. века«, 2–8. децембар 2013, предавање
проф. др Наде Мајкић-Singh

Студенти са професорима и колегама на 9. EFLM симпозијуму, 3–5. октобар 2013. године
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»XIX конгрес медицинске биохемије и лабораторијске медицине са међународним учешћем«, 9–13. сеп-
тембар 2014. године

»XIX конгрес медицинске биохемије и лабораторијске медицине са међународним учешћем«, 9–13. сеп-
тембар 2014. год. Представљање студентских научноистраживачких радова медицинско биохемијских
и фармацеутских наука. Марко Жарак, Фармацеутско-биокемијски факултет, Свеучилиште у Загребу.
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VI NAPSer конгрес »Фармацеутска делатност – шансе и изазови«, маскенбал 20–23. децембар 2013.
године

VI NAPSer конгрес »Фармацеутска делатност – шансе и изазови«, студенти са dr sc. Снежаном Јовичић
и проф. др Надом Мајкић-Singh, 20–23. децембар 2013. године



296

VI NAPSer конгрес »Фармацеутска делатност – шансе и изазови«, маскенбал 20–23. децембар 2013.
године

С. Игњатовић, Н. Мајкић-Singh, З. Шумарац и Б. Павловић са награђеним студентима Маријаном
Јевтић и Тањом Глигоров за најбољи постер на XIX конгресу медицинских биохемичара, Београд, 2014.
године
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Студенти на свом штанду на 17. Научној конференцији »Професор Иван Беркеш«, Београд, децембар
2014. године

Студенти Бранко Павловић и Ивана Илић на
прослави Нове 2015. године са Надом Мајкић-Singh
и Зорицом Шумарац у просторијама ДМБС, 
29. 12. 2014. године





На основу члана 47. Статута Друштво
медицинских биохемичара Србије (раније
Југославије) својим члановима медицин-
ским биохемичарима и другим физичким
и правним лицима, као признање за уна-
пређење медицинске биохемије на струч-
ном и научном плану, додељује Диплому
или Захвалницу ДМБС. Страним стручња-
цима који су допринели унапређењу рада
Друштва или промовисању медицинске био -
хемије и лабораторијске медицине Дру -
штво додељује Почасну диплому (Hono -
rary Diploma). 

У периоду до 1998. године прве ДИ -
ПЛОМЕ ДМБЈ* су добили: професор
др Павле Трпинац, примаријус Татјана
Плећаш-Дрљача (поводом 40-годишњице
Дру штва медицинских биохемичара Југо-
славије додељена јој је и почасна Диплома
ДМБЈ) и примаријус Ружица Машић. 

Након формирања Савезне Републике
Југославије Дипломе су 1994. године до -
би  ли професор др Јован Каварић, при -
мари јус Милица Марковић, примаријус

Иван ка Јанковић, примаријус Верица Ву -
 ковић и мр ph. Јован Јанковић. 

Године 1995. Ди пломе су добиле про-
фесор др Нада Мај кић-Singh и прима-
ријус Оливера Јанковић. 

1996. године Дипломе су уручене про -
фесор др Јелени Ђурђевић, примари јус За-
горки Суботић, примаријус Меланији Нађ
и професор др Милошу Алексићу.

Захвалнице за физичка лица су до-
били примаријус Боса ВУЈОШЕВИЋ
(1994. године), спец. мед. биохемије Ли-
дија ВУЧУРОВИЋ (посмртно), мр ph.
Надежда СИМИЋ (1995). 

У 1996. години Захвалницу Дру штва
су добили:

Примаријус Вера МАНДИЋ-ЗЕ    ЧЕ -
ВИЋ, Даница ВАСИЋ, примаријус Ма   -
ри ја ЂУРОВИЋ, примаријус Лепоса ва
МИ ЛУТИНОВИЋ, примаријус Олга ЗВЕ -
 НИ ГОРОДСКИ, примаријус Радмила ХАЈ     -
ДУКОВИЋ, примаријус Мирка ИЛИЋ,
dr sc. Милица ВУКСАНОВИЋ, прима-

9. ПРИЗНАЊА ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ
БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ
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*Наведена су само признања додељена лицима и установама из СРЈ и Републике Србије
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ријус Хранислав НЕКТАРИ ЈЕ ВИЋ и mr
sc. Надежда РАДИВОЈЕВИЋ. 

У 1998. години Захвалницу Дру штва
су добили:

Спец. мед. биохемије Блажо ПЕТРО-
ВИЋ, спец. мед. биохемије Радош ТЕР-
ЗИЋ, примаријус Гордана ВРАЊЕШЕ-
ВИЋ, примаријус Бранислава БРКИЋ,
при маријус Марија ПРЕРАДОВ-МИ КИЋ,
dr sc. Новица ЈАНУЗОВИЋ, спец. мед.
биохемије Миљана ПОПОВИЋ, Спо мен -
ка СТОИЛКОВИЋ, спец. мед. биохемије
Надица СТЕВАНОВИЋ. 

У 2000. години Захвалницу Дру штва
су добили:

Примаријус Видосава МИХАИЛО-
ВИЋ и спец. мед. биохемије Драган СТА-
НИМИРОВИЋ. 

Друштво је 1995. године следећим
установама из Савезне Републике Југосла-
вије доделило Дипломе: Савезном мини-
старству за рад, здравство и социјалну по-
литику, Савезном заводу за заштиту и
унапређење здравља, Министар ству здрав -
ља Републике Србије, Министарству здрав -
ља Републике Црне Горе, Министарству за
науку и технологију Републике Србије, За-
воду за заштиту здрав ља Републике Срби -
је, Заводу за заштиту здравља Републике
Црне Горе, Заводу за социјално осигура -
ње Републике Србије, Фармацеутском фа -
култету, Фармацеутском друштву Србије,
Фармацеутском друштву Црне Горе и фир -
ми Југохемија. 

Захвалнице су 1995. године до дељене
следећим фирмама: Тechnofarm - Randox,
Маклер, Медифарм, ICN-Галеника, Југо-
лабораторија, Југолек, Спектар, Банком,
Tacon-Group, Yu nycom, Medinic, Сани -
тарија, Сeрболаб, Застава-Југомедика и
Медиа-Земун.

1996. године Захвалница је додељена
Заводу за трансфузију крви Републике
Србије. 

2000. године Дипломе су додеље не
Медицинском факултету у Нишу, Ме -
дицинском факултету у Београду, Кли -
ничком центру Србије и фирмама Libertas,
Yunycom, Technofаrm - Randox, AVL,
Makler. 

Такође је 2010. г., поводом напуштања
рада у ДМБС, дугогодишњем секретару
Друштва примаријус Оливери ЈАНКОВИЋ
поново додељена Диплома Друш тва. 

Дипломе ДМБС додељене су 2012. го-
дине поводом одржавања Маклер дана и
годишњице фирме Љубомиру ШТРБЦУ,
директору фирме Маклер и фирми Мак-
лер.

Захвалница Друштва додељена је 9.
септембра 2014. године приликом отва-
рања XIX конгреса МБС фирми Vicor, као
донатору Фонду »Магистра Милица Мар-
ковић«.

Поводом 50 година рада Друштва ме-
дицинских биохемичара Србије и Црне
Горе (раније Југославије) 10. јуна 2005. го-
дине доделило је Повељу Међународној
федерацији за клиничку хемију и лабора-
торијску медицину (International Federa-
tion of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine, IFCC) и Форуму европских дру -
штава за клиничку хемију и лаборато-
ријску медицину (Forum of the European
Societies of Clinical Chemistry and Labora-
tory Medicine, FESCC) у знак признања и
захвалности за значајан допринос раду и
развоју Друштва медицинских биохеми -
чара Србије и Црне Горе. Том приликом
и Друштву је узвратно додељена Диплома
IFCC-a.



Поводом одржавања XVII конгреса ме -
дицинске биохемије и лабораторијске меди -
цине и 6th EFCC Symposium for the Bal kan
Region, као и обележавања 55-годиш њице
Друштва медицинских био хемичара Срби -
је септембра 2010. године на свечаном
отварању професору Victoru BLATON-u
уручено је признање Друштва »Honorary
Diploma« као највише признање које је до-
дељено за допринос у развоју клиничке хе-
мије и ла бораторијске медицине у Србији
и региону Балкана као и шире у области
про фесионалне заједнице. 

»Honorary Diploma« додељена је 2012.
г. и професору др Stojanu DA NEV-u за
допринос у формирању и раду Balkan
Clinical Laboratory Federation, чији је био
и први председник.

Поводом обележавања 60-годишњице
Друштва медицинских биохемичара Србије
15. маја 2015. године додељена су следећа
признања:

»Honorary Diploma« додељена је Si-
mone ZÉRAH за активности унапређења
струке у Европи.

Повеље Друштва медицинских био-
хемичара Србије поводом 60-година до-
дељене су International Federation of Cli -
nical Chemistry and Laboratory Medicine
(IFCC) i European Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM).

Дипломе су додељене Томици МИЛО-
САВЉЕВИЋУ, ранијем министру здравља
Републике Србије и следећим чланови ма
Друштва ради активности у Друштву и
струци: Нади МАЈКИЋ-SINGH, Светлани
ИГЊАТОВИЋ, Мирки ИЛИЋ, Радмили
ОБРЕНОВИЋ, Љиљани КАНДИЋ, Алек-

сандри ПОШТИЋ, Живодарки ДАЦИН,
Зорици ШУМАРАЦ, Татјани ВОДНИК,
Велибору ЦАНИЋУ, Видосави ЂОРЂЕ -
ВИЋ, Снежани ЈОВИЧИЋ, Маријани ДА -
ЈАК, Јелени ОШАП, Јанку ПЕЈО ВИ ЋУ,
Вери ЦВЕТКОВИЋ, Мило шу ЈЕЛИЋУ,
Софији ЂУРЂЕВИЋ и Видосаву МАЈ СТО -
 РОВИЋУ.

Дипломе су додељене следећим уста-
новама и фирмама: Mинистарству здрав -
ља и Mини стар ству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије,
Фармацеутском и Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду, Клиничком
центру Србије и Воjномедицинској акаде-
мији, као и фирмама: ABBOTT Laborato-
ries, ROCHE, INTERLABexim, MAKLER
и VICOR.

Захвалнице су додељене следећим чла-
новима Друштва и сарадницима: Драгани
ПАП, Славици КУНДАЛИЋ, Славици
ЦИМ БАЉЕВИЋ, Дрини ТОПАЛОВ, Мир     -
јани САРКИЋ, Милану УБАВИЋУ, Вла-
дану ЋОСИЋУ, Славиши МЛАДЕНО-
ВИЋУ, Соњи ПАВЛОВИЋ,  Славку ЗЕЦУ,
Наталији ЈОВИЧИЋ-ЗAРИЋ и Љиљани
МАРКИЋЕВИЋ.

Захвалнице су додељене следећим уста -
 новама: Институту за јавно здравље Србије
»Др Милан Јовановић Батут«, Акре дита -
ционом телу Србије (АТС), Дру штву за
сертификацију и надзор система квалитета
(JUQS), Јединственом удружењу Србије за
квалитет (ЈУСК), Агенцији за акредитацију
здравствених установа (АЗУС), Институту
за стандар дизацију Србије (ИСС) и фир-
мама: Promedia, Yunycom, Superlab, Primax
i BioMerieux. 
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Нада Мајкић-Singh уручује признање EFCC-u
професору Victoru Blatonu, председнику EFCC,
Београд, 2005. године

Нада Мајкић-Singh, председник ДМБС након
примања Дипломе IFCC-a, Београд, 2005. године

Стране колеге са колегама из Србије након уручења признања (слева надесно): G. Saunders, С. Игњатовић,
З. Шумарац, О. Јанковић, Н. Мајкић-Singh, А. Стављенић-Рукавина и V. Blaton
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Victor Blaton и Нада Мајкић-Singh након уручења Honorary Diploma ДМБС, 2010. године

Оливера Јанковић и Нада Мајкић-Singh након уручења Дипломе ДМБС, 2010. године
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Друштво медицинских биохемичара
Југославије (касније Србије) од свог осни-
вања сарађује са фирмама које се баве ди-
стрибуцијом лабораторијских потрошних
материјала, дијагностичких реагенаса и
опреме. Ниже наведене фирме подржа-
вале су све активности Друштва у виду до-
нација и спонзорства својим учешћем на
стручним скуповима, симпозијумима, на-
учним конференцијама и конгресима које
је Друштво годинама уназад организова -
ло. Данас, међутим, многе од наведених
фирми не постоје, али нам је обавеза да и
њих наведемо како бисмо их се сећали:

Abbott, ADOC, AKZO-Nobel, Alfa-
panon, Alfatrade, AVL, Bankom, Bayer-Bio -
tech, Beckman Coulter, BioMerieux, Bio-Rad
Laboratories, Biotec-Bayer Diagnostic, Boe -
hringer-Mannheim, Vicor, Dialab, Eli tech,
Euromedicina, Zastava-Yugomedika, Interlab
exim, Interlight, Jugomontana, Labteh, Li -
bertas, LKB-Beograd, Magna Farmacija,
Makler, Media Zemun, Medias, Me di com,
Me dinic, Miloš Laboratorija, Neo me dica,

NOVA Biomedical, Olympus, Primax, Pro-
media, Promes Centronic, Roche Diagno -
stics, Sanitarija, Scor, SDI-electro nics, Ser -
bolab, Super Laboratory, Tacon Group,
Techno farm Randox, Unifarm, Herbos Di-
jagnostika, Hoffman La Roche, Hro nolab,
Carlo Erba, Yunycom.

Један број фирми биле су придружени
чланови Друштва, те их овде посебно по-
мињемо: Abbott, ADOC, Vicor, Interlab
exim, Makler, Roche Dijagnostika, Prome-
dia, BioMerieux, Technofarm, Olympus,
Biotec International, Unifarm Medicom, Bio-
medica MP, Euromedicina, Elkabe, Farma -
prom, Primax, Eco Trade, Velefarm Prolek,
Yunycom, Dialab, Neomedica, Magna Phar-
macia, Alfatrade Enterprise, Layon, Super-
lab, Hemtek. 

На следећим страницама налази се
један број фотографија са њиховог учеш -
ћа на конгресима и симпозијумима у орга -
низацији Друштва медицинских биохе-
мичара Србије.

10. САРАДЊА ДРУШТВА СА ФИРМАМА
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Снежана Марковић и Јанко Пејовић

Браћа Миљковић, Саша и Ђорђе, Нада Мајкић-Singh и Љубомир Штрбац
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Марина Стругар, Нада Мајкић-Singh и Живана Јовановић

Нада Мајкић-Singh, Мира Пањковић и браћа Миљковић



312

Нада Мајкић-Singh са Александром Живковићем и Љиљаном Радишић

Емилија Столповић, Ивица Алиловић, Тамара Анђелић, Марјана Славковић, Горан Вучићевић, Олга
Стефановић, Игор Порчић, Владан Митровић, Даринка Ковачевић и Слободан Пецикоза



313

Наташа Ђоковић

Birgit Hercig и Снежана Марковић



314

Јелена Дмитровић, Сања Босанац и Тијана Њего-Штрбац

Марко Тртица, Невена Недељковић и Војислав Мандић
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Ненад Тодоровић, Зденка Ивин, Сандра Singh, Драгана Алексовски, Дамјан Стојанов, Весна Ђурђевић-
-Обрадовић

Јасмина Петровић и Јован Чолак



316

Драгана Бацковић, Марко Тртица и Јелена Кнежевић

Зорица Шумарац, Владан Митровић и Ана Радовић



317

Марко Хрват и Предраг Шевић 

Рената Сакић, Велибор Цанић, Даринка Ковачевић, Саша Радујевић, Виолета Станојевић и Мира
Пањковић





Поводом организације конгреса и про -
слава годишњица Друштва медицинских
биохемичара Југославије (касније Србије)
приликом отварања ових манифестација у
периоду од 1994. до 2015. године насту-
пали су наши бројни признати уметници
који су својим извођењем допринели свеча -
ности и памћењу ових догађаја. 

Овде наводимо следеће уметнике и њи-
хове наступе: Јован Колунџија (1994),
Три по Симонути, виолина, Ирена Симо-
нути, виолина и Ана Симонути, клавир

(Будва, 1996), Браћа Теофиловић (Будва,
1996), Бора Дугић (Златибор, 1998),
АКУД »Вељко Влаховић« (Ниш, 2002),
Краљевски гудачи »Св. Ђорђа« (Београд,
2003), Јадранка Јовановић, Оливер Њего
и Никола Рацков (Београд, 2005), In vivo
(Нови Сад, 2006), Балканика (Београд,
2008), трубачи »Бенд Дејана Петро-
вића« (Београд, 2010), и Infinity Quintet
(Београд 2012, 2015). Ради илустрације
приказујемо одабране фотографије са њи-
хових наступа.

11. ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ 
БИОХЕМИЧАРА И УМЕТНИЦИ

319



320

Јован Колунџија (Београд, 1994. год.)

Трипо, Ирена и Ана Симонути (Будва, 1996. год.)
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Браћа Теофиловић (Будва, 1996. год.)

Браћа Теофиловић (Будва, 1996. год.)
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Бора Дугић (Златибор, 1998. год.)

АКУД »Вељко Влаховић« (Ниш, 2002. год.)
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Краљевски гудачи »Св. Ђорђа« (Београд, 2003. год.)

Културно-уметничко друштво (Сокобања, 2004. год.)
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Оливер Њего (Београд, 2005. год.)

Оливер Њего (Београд, 2005. год.)
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Јадранка Јовановић (Београд, 2005. год.)

Јадранка Јовановић и Оливер Њего (Београд, 2005. год.)
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Учесници са уметницима (слева надесно): Н. Рацков, О. Јанковић,  G. Sanders, Ј. Јовановић, Н. Мајкић-
-Singh и Владан Митровић (Београд, 2005. год.)

In vivo (Нови Сад, 2006. год.)
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Балканика (Београд, 2008. год.)

Трубачи – бенд Дејана Петровића (Београд, 2010. год.)



328

Infinity Quintet (Београд, 2012. год.; 2015. год.)



Ј. Ђурић 

КВАЛИTАTИВНА АНАЛИЗА 
МОКPAЋE 
Штампарија Н. Стефановића и друга,
Београд, 1877.

М. Лемешић

РУЧНА КЊИЖИЦА ЗА КЛИНИЧКА
ЛАБОPАТОPИЈСКA ИСПИТИBАЊА 
Издавач: Интерна клиника Београдског
универзитета, Полет-Београд, 1924, стр.
224

Др Ганц

МЕДИЦИНСКА ЛАБОPАТОPИЈСКA
ТЕ Х  НИКА, 1924 

Д. Антић и Д. Борић

КЛИНИЧКО-ЛAБOРATOPИСКИ
ПРАКТИКУМ 
Научна књига, Београд, 1925, 227 стр. +
90 фотографија

П. Трпинац

ОСНОВИ НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ –
Специјални део
Београд, 1946.

П. Трпинац

ОСНОВИ НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ –
Општи део
Београд, 1947.

Ј. Хофман и П. Трпинац

КЛИHИЧКЕ ХEМИJCКE АНАЛИЗЕ 
Београд, 1948. (скрипта)

П. Трпинац

ОДAБPAHA ПОГЛАВЉA ИЗ 
БИОХEМИЈЕ 
1948. (скрипта)

П. Трпинац, Ј. Хофман
КЛИHИЧКО-ХEМИЈCКE АНАЛИЗЕ 
Научна књига, Београд, 1949.

12.   СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА – УЏБЕНИЦИ 
И ПРИРУЧНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ  
МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ
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П. Трпинац

ВАЖНИЈА ПОГЛАВЉА БИОХЕМИЈЕ 
Научна књига, Београд, 1950. (скрипта)

Љ. Пуpaћ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИРУЧНИК ЗА
РАД СА КОМПЛЕТОМ СК 57, 
за службену употребу 
Издавач: СУЈНА, 1952. 

Р. Топаловић-Aврамов 

БИОХЕМИЈА ЗА СТУДЕНТЕ 
ФАРМАЦИЈЕ 
Научна књига, Београд, 1960, II изд.
1961.

Љ. Пураћ, М. Антић 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИРУЧНИК ЗА
ТРУПНЕ ЛЕКАРЕ 
Библиотека Војносанитетског прегледа,
бр. 29, 1961. 

СТАНДАРДНЕ МЕТОДЕ ИЗ 
МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ 
Савезни Завод за здравствену заштиту, 
I издање, Београд, 1961. 

И. Беркеш, Б. Капетановић, Ј. Pocић, 
Р. Машић 

ПРАКТИКУМ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ
БИОХЕМИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ 
ФАРМАЦИЈЕ 
ССО Фармацеутски факултет, Београд,
1965. 

Љ. Пураћ 

САНИТАРНА ХЕМИЈА II ДЕО 
(Клиничко-хемијске анализе у ратним
условима) 
Скрипта за СОШ за службену употребу,
Издање ВМА, 1965. 

Ј. Каварић 

ПРАКТИКУМ МЕДИЦИНСКЕ 
БИОХЕМИЈЕ 
Издавач: Медицински завод Титоград,
1966. 
(ауторизована скрипта за ученике средње
медицинске школе) 

И. Беркеш, Б. Капетановић, Ј. Росић 

БИОХЕМИЈСКИ ПРАКТИКУМ ЗА
СТУДЕНТЕ ФАРМАЦИЈЕ 
ССО Фармацеутског факултета, 
Београд, 1967. 
(ауторизована скрипта) 

Љ. Пураћ 

УПУТСТВО ЗА РАД СА 
САНИТЕТСКИМ КОМПЛЕТОМ
»БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА«
СнК бр. 57 и допунски прибор за 
биохемијске анализе 
»СнК бр. 71« За службену употребу, 
Издавач: ДСНО, 1968. 

Љ, Пypaћ, Б. Савић, М. Романо 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА: 
НАЧЕЛА И МETOДE 
Издавач: ВМА; штампа: Институт за
војномедицинску документацију, 
412 стp., Београд, 1968. 

С. Маринков 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 
Издавач: Универзитет у Новом Саду,
Медицински факултет, 435 стр., 1970. 

СТАНДАРДНЕ МЕТОДЕ ИЗ 
МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ 
Савезни Завод за здравствену заштиту, 
II издање, Београд, 1970. 



И. Беркеш, Б. Капетановић 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 
ССО Фармацеутски факултет, Београд,
1970; II доп. и попр. изд. 1976. (скрипта) 

И. Беркеш, Б. Капетановић

ПРАКТИКУМ МЕДИЦИНСКЕ 
БИОХЕМИЈЕ
Београд, 1970. (скрипта)

Ј. Петровић 

ПРИРУЧНИК ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
РАД У БИОХЕМИЈИ ЋЕЛИЈА И У
МОЛЕКУЛАРНОЈ БИОЛОГИЈИ 
БИГЗ, Београд, 1971. 

И. Беркеш, Б. Капетановиh 

ПРАКТИКУМ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ
БИОХЕМИЈЕ 
ССО Фармацеутски факултет, Београд,
1972. (скрипта) 

И. Беркеш, Б. Капетановић 

УВОД У ЕНЗИМОЛОГИЈУ ЗА 
СТУДЕНТЕ ФАРМАЦИЈЕ 
ССО Фармацеутски факултет, Београд,
1972. (скрипта) 

Н. Мајкић, С. Cпaсић 

ПPAKTИKУM МЕДИЦИНСКЕ 
БИОХЕМИЈЕ 
ССО Фармацеутски факултет, штампано
од 1974. до 1979. (скрипта) 

И. Беркеш, П. Томашевић-Беркеш 

ОПШТА И МЕДИЦИНСКА 
ЕНЗИМОЛОГИЈА 
Медицинска књига, Београд–Загреб,
1975. 

Б. Капетановић 

ЦЕЛОКУПНИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ
ПРЕГЛЕД УРИНА 
ССО Фармацеутски факултет, 1975. II
изм. и доп. изд. 1977, III прер. изд. и 
прелаз на међународне ЅI-јединице, 1981.
(скрипта) 

Н. Мајкић, И. Беркеш 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА 
ЕНЗИМСКИХ МЕТОДА
Издавач: ФДС (Билтен 3-4-5, 1978, 
1-170). 

Н. Мајкић-Singh 

УВОД У ЕНЗИМОЛОГИЈУ 
ССО Фармацеутски факултет, Београд
1979. (скрипта)

С. Cпacић и И. Беркеш 

СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ 
ПРИМЕЊЕНЕ У БИОХЕМИЈИ 
Билтен Фармацеутског друштва Србије,
Београд, Бр. 2-3-4, 1979. 

Ј. Јоксимовић 

СПЕЦИЈАЛНИ БИОЛОШКИ 
ПРАКТИКУМ за III разред сред. усм.
образовања 
Научна књига, Београд, 1979. 

П. Трпинац, С. Савин, Б. Медаковић 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ
МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА (SI) У 
МЕДИЦИНИ И ФАРМАЦИЈИ 
Медицинска књига, Београд–Загреб,
1979. 
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Р. Брдарић 

ПРИРУЧНИК ЗА ИСХРАНУ 
СПОРТИСТА 
ИП РО »Партизан«, Београд, 1979. 

Н. Мајкић-Singh

ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОГ 
МЕРНОГ СИСТЕМА (SI ) У 
МЕДИЦИНСКОЈ БИОХЕМИЈИ
Београд, 1997.

Ј. Јоксимовић 

БИОХЕМИЈА И МОЛЕКУЛАРНА
БИОЛОГИЈА СА ПРАКТИКУМОМ 
за IV разред сред. усм. образовања
Научна књига, Београд, 1980. 

М. Маркишић, Ј. Каварић 

ТЕХНИКЕ СА МЕТОДОЛОГИЈОМ
НАУЧНОГ РАДА 
уџбеник за средње школство
Републички Завод за школство, 
Титоград, 1980, 187 стр.

Д. Прибиловић, Љ. Ракић, Ј. Каварић 

МЕЂУНАРОДНИ МЕРНИ СИСТЕМ
МЈЕРНИХ ЈЕДИНИЦА У ЗДРАВСТВУ 
Приручник, Титоград, 1981, 145 стр. 

Н. Мајкић-Singh 

ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОГ 
СИСТЕМА МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА (SI)
У МЕДИЦИНСКОЈ БИОХЕМИЈИ 
ССО Фapмацeyтски факултет, Београд,
1980, II изд. 1982. 

О. Марковић 
ПРИРУЧНИК КЛИНИЧKО-
-БИОХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА 
Издање Друштва лекара Војводине, 
Нови Сад, 1981. 

Н. Мајкић-Singh, С. Cпacић 

ПРАКТИКУМ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ
БИОХЕМИЈЕ 
Научна књига, Београд, 1980, друго изд.
1982, треће издање 1986. и четврто 
издање 1988, 256 стр. 

Р. Кастратовић, Ј. Каварић 

ПРАКТИКУМ ИЗ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ
И БИОХЕМИЈЕ 
Универзитет »Вељко Влаховић«, 
Титоград, 1984, стр. 278. 

Ј. Каварић, Љ. Ракић и сар. 

КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА У ПРАКСИ 
Универзитетска ријеч и Медицинска
књига, Титоград–Београд, 1985, 532 стр.

Р. Брдарић 

ИСХРАНА СПОРТИСТА И 
ДИЈЕТЕТСКИ ПРОИЗВОДИ 
ИП РО »Партизан«, Београд, 1985. 

Р. Брдарић 

Поглавља: Регулација ацидо-базне 
равнотеже, Средства бржег опоравка 
и Допинг у књизи »СПОРТСКА 
МЕДИЦИНА« 
(аутори: Р. Медвед и сур., Јумена, 
3агреб, 1987) 

Н. Majкић-Singh, С. Cпacић 

СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКО 
УПУТСТВО ЗА РАД И ОРГАНИЗО-
ВАЊЕ У ОБЛАСТИ КЛИНИЧКО-
-БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ДИЈАГНОСТИКЕ 
Издавач: Републичка самоуправна 
интересна заједница здравствене заштите,
Београд, 1987, 152 стр. 
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Н. Јесеновец 

ИЗАБРАНИ ПОСТУПЦИ АНАЛИЗА 
У КЛИНИЧКО БИОКЕМИЈСКИМ 
ЛАБОРАТОРИЈИМА, први свезак, 
Издавач: Друштво медицинских 
биохемичара Југославије, 1987, 368 стр.

Ј. Каварић, Љ. Ракић и сар. 

КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА И 
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА 
НИО – Универзитетска ријеч, друго 
издање 1987, 532 стр. 

Н. Јесеновец 

ИЗАБРАНИ ПОСТУПЦИ АНАЛИЗА 
У КЛИНИЧКО БИОКЕМИЈСКИМ 
ЛАБОРАТОРИЈИМА, други свезак, 
Издавач: Друштво медицинских 
биохемичара Југославије, 1988.

Ј. Ђурђевић, Б. Берић, Љ. Николић 

РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ 
ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА ЗА
ГИНЕКОЛОГИЈУ, ПЕРИНАТОЛОГИЈУ
И АНДРОЛОГИЈУ 
лабораторијско-клинички приручник, 
Издавач: INEX Хемофарм, Нови Сад,
1988, 46 стр. 

Р. Брдарић 

БИОХЕМИЈА 
Скрипта за студенте факултета физичке
културе 
ФФК, Нови Сад, 1991. 

Н. Јанузовић 

КАМЕНЦИ УРИНАРНОГ ТРАКТА,
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА, ПРЕВЕНЦИЈА 
И ЛЕЧЕЊЕ 
Раул Амон, Нови Сад, 1992, 270 стр. 

Н. Мајкић-Singh 

КЛИНИЧКА ЕНЗИМОЛОГИЈА 
Издавач: АИД Практикум, 1993. 
(Суботица: Бирографика), 878 стр.

Н. Мајкић-Singh 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 
Издавач: ДМБЈ, Београд, 1994. 
(Суботица: Бирографика), 780 стр. 
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