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Службени гласник РС", бр. 2/2011, 23/2016
На основу члана 187. став 2. Закона о здравственој заштити ("Службени
гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10 и 99/10), Министар здравља
доноси

ПРАВИЛНИК
о ближим условима за спровођење
континуиране
едукације за здравствене раднике и
здравствене сараднике
Члан 1.
Овим правилником утврђују се врста, програми, начин, поступак и дужина
трајања континуиране едукације, установе и удружења која могу спроводити
поступак континуиране едукације, критеријуми на основу којих се врши
акредитација програма континуиране едукације, као и друга питања од значаја за
спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене
сараднике.
Члан 2.
Здравствени радници и здравствени сарадници имају право и дужност да у
току рада стално прате развој медицинске, стоматолошке, фармацеутске науке,
здравствене неге као и других одговарајућих вештина као и других одговарајућих
наука и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свога
рада.
Члан 3.
Континуирана едукација подразумева:
1)
2)
3)
4)
5)

Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, семинарима,
симпозијумима, курсевима и конгресима;
Објављивање научних и стручних чланака у стручним и научним
часописима -публикацијама;
Решавање тестова;
Студијски боравак;
Усавршавање у оквиру последипломских студија и здравствених
специјализација.
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Члан 4.

Члан 5.
Поступак процене квалитета програма континуиране едукације (у даљем
тексту: акредитација програма) врши Здравствени савет Србије (у даљем тексту:
Здравствени савет) најмање четири пута годишње.
Акредитација програма из става 1. овог члана врши се ако:
1) програм усавршава знања, вештине и стручност полазника;
2) се програм заснива на најновијим знањима и достигнућима струке;
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3) обрађује теме од већег социјално-медицинског значаја;
4) доприноси унапређењу квалитета стручног рада дефинисане циљне групе;
5) је јасно дефинисана тема и циљна група по основу стручне спреме и
здравствене специјализације, врста континуиране едукације, садржај,
сатница, предавачи, референце и дужина програма и интелектуална
својина;
6) је програм одобрен од стручног тела организатора програма континуиране
едукације, а ако такво тело код организатора не постоји одобрење даје
стручно тело одговарајућег удружења здравствених радника или
одговарајућег факултета;
7) је предавач акредитованог програма лице које има најмање пет година
радног стажа и најмање исти степен образовања као слушаоци.
Захтев за акредитовање програма континуиране едукације подноси се
Здравственом савету Србије преко надлежне коморе здравствених радника на
основу јавног позива који се објављује на интернет страници здравственог савета
Србије и надлежних комора.
Надлежност коморе здравствених радника одређује се према степену
образовања предавача програма континуиране едукације и циљној групи.
Ако програм континуиране едукације има више предавача различитог
степена образовања, надлежност здравствене коморе преко које се подноси захтев
за акредитацију програма, утврђује се према преовлађујућем степену образовања
предавача.
У случају једнаког броја предавача различитих степена образовања,
надлежност коморе преко које се подноси захтев за акредитацију програма, се
утврђује према вишем степену образовања предавача.
Здравствени савет одређује изглед, садржај и образац пријаве.
Предавач акредитованог програма има најмање исти степен стручне спреме
као и лица на која се односи акредитовани програм.
Организатор акредитованог програма мора да обезбеди организационотехничке услове за успешно спровођење програма континуиране едукације,
односно да има развијен систем евиденције присуствовања, систем провере знања
(за курсеве односно семинаре), систем евалуације организованог скупа (осим за
стручне састанке), систем за чување документације у временском периоду од
најмање седам година, као и друге услове који су од значаја за акредитацију
програма.
Здравствени савет вреднује сваки пријављени програм континуиране
едукације одређивањем одговарајућег броја бодова.
Члан 6.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације објављује се на
интернет презентацији Здравственог савета и интернет презентацији надлежне
коморе здравствених радника.
Члан 7.
Организатор програма континуиране едукације приликом акредитације
програма континуиране едукације наводи тачан датум, место и време одржавања
програма, а у случају промене наведеног термина, о новом датуму, месту и
времену одржавања програма који је предмет наведене промене обавештава
Здравствени савет Србије и надлежне коморе здравствених радника најкасније
седам дана пре одржавања програма.
Здравствени савет надлежан је за праћење квалитета извођења
акредитованих програма континуиране едукације о чему припрема извештај.
Извештај о квалитету изведеног програма континуиране едукације садржи оцену

3

извођења, која може бити основ за процену могућности даљег извођења програма
континуиране едукације.
Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације,
осим за стручне састанке, организатор спроводи евалуацију тог програма, при
чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се
вреднује оценом у распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације
вреднован од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2. не испуњава
услове за даље извођење.
Организатор доставља извештаје о одржаним акредитованим програмима
континуиране едукације Здравственом савету Србије и надлежним коморама на
прописаном обрасцу (образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ и образац ПРОМЕНА-КЕ) поштом и
у електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране едукације
одржане у претходном месецу.
Обрасци из става 4. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине
његов саставни део.
Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан
извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање
програма континуиране едукације из ст. 1, 3. и 4. овог члана не може да спроводи
програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме
континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране
едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај
или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма
континуиране едукације.
Здравствени савет Србије, у складу са законом, врши поступак процене
квалитета програма континуиране едукације здравствених радника и
здравствених сарадника из става 6. овог члана, на основу пријаве надлежне
коморе.
Члан 8.
Поступак континуиране едукације могу спроводити факултети, школе
здравствене струке, коморе здравствених радника, здравствене установе, приватна
пракса и удружења здравствене струке, Агенција за лекове и медицинска средства
Србије, Агенција за акредитацију здравствених установа, Управа за биомедицину,
као и друге јавне агенције, органи и организације над којима надзор врши
Министарство (у даљем тексту: организатори акредитованог програма).
Коморе здравствених радника, као и агенције из става 1 овог члана,
спроводе поступак континуиране едукације само из свог делокруга рада који је
утврђен законом.
Удружења здравствене струке из става 1 овог члана морају бити
акредитована као организатор акредитованог програма од стране Здравственог
савета. Услове за акредитацију одређује Здравствени савет. Списак удружења који
могу бити организатори акредитованих програма објављује се на интернет
презентацији Здравственог савета.
Члан 9.
А) Учешће на конгресима и симпозијумима
Конгрес подразумева домаће и међународне скупове на којима се
разматрају и обрађују теме које су битне за одређену грану или област медицинске
струке/науке.
Конгрес може да се састоји из више различитих видова континуиране
едукације на којима се износе научна или стручна пленарна предавања, извештава
о новинама у тој области, саопштавају/приказују резултати истраживања путем

4

усмених саопштења и постера, договара се о заједничком раду и доносе стратегије
и смернице за даљи рад, а које представљају јединствену целину.
Симпозијум
представља
вид
континуиране
едукације
где
се
мултидисциплинарно обрађује једна тема.
Редни Конгрес и
број симпозијум
1.
Међународни
конгрес

2.

Национални
конгрес са
међународним
учешћем

3.

Национални
конгрес

4.

Међународни
симпозијуми

5.

Национални
симпозијум са
међународним
учешћем

6.

Национални
симпозијуми

Учешће

Вредновање у бодовима

Предавач по
15 бодова предавање
позиву
усмена
13 бодова аутору
0,5 бодова осталим
презентација који презентује рад коауторима
постер
11 бодова првом
0,5 бодова осталим
презентација аутору
коауторима
пасивно учешће 10 бодова
предавач по
13 бодова предавање
позиву
усмена
11 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
постер
9 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
пасивно учешће 8 бодова
предавач по
12 бодова предавање
позиву
усмена
9 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
постер
7 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
пасивно учешће 6 бодова
предавач по
10 бодова предавање
позиву
усмена
9 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
постер
7 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
пасивно учешће 6 бодова
Предавач
9 бодова предавање
усмена
8 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
постер
6 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
пасивно учешће 5 бодова
предавач
8 бодова предавање
усмена
7 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
постер
5 бодова аутору који 0,5 бодова осталим
презентација презентује рад
коауторима
пасивно учешће 4 бода

Међународни конгрес у свом научном и програмском одбору мора да има
најмање пет истакнутих стручњака из иностранства и најмање четвртину страних
предавача од укупног броја предавача, да траје најмање 12 сати, најмање у току два
дана и да се изводи на страним језицима, у складу са законом.
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Национални конгрес са међународним учешћем остварује се учешћем
домаћих и страних предавача, траје најмање 12 сати, најмање у току два дана и да
се изводи на српском језику или страним језицима, у складу са законом.
Национални конгрес не може трајати мање од 12 сати, најмање у току два
дана.
Међународни симпозијум у свом научном и програмском одбору мора да
има најмање два истакнута стручњака из иностранства и најмање четвртину
страних предавача од укупног броја предавача, да траје најмање шест сати и да се
изводи на српском језику или страним језицима, у складу са законом.
Национални симпозијум са међународним учешћем остварује се учешћем
домаћих и страних предавача, траје најмање шест сати и изводи се на српском
језику или страним језицима, у складу са законом.
Национални симпозијум остварује се учешћем домаћих предавача, траје
најмање шест сати и изводи се на српском језику.
Пасивно учешће на конгресу документује се потврдом о присуству, а
активно учешће потврдом о присуству и штампаним сажетком рада. Пасивно
учешће подразумева присуствовање предавањима, а активно учешће предавање по
позиву или излагање рада у виду постера или усмено, с тим што је максимални
број коауторства по конгресу 3.
Неопходно је да је предавач стручњак у области из које држи предавање,
што документује подацима из биографије.
Б) Учествовање на курсевима и семинарима
Курс је вид континуиране едукације у оквиру кога се преносе теоријска
знања и вештине у мањој групи полазника (до 50 особа). Вештине треба да чине
минимум 50% предвиђене дужине трајања курса и морају детаљно да буду описане
у сажетку.
Семинар је вид континуиране едукације у оквиру кога се теоријски обрађује
једна тема и где је најмање 30% предвиђеног времена посвећено дискусији
(интерактивно учешће предавача и слушалаца).
Редни Курс/семинар
број
1.
Међународни курс/семинар прве
категорије
2.
Остали међународни
курсеви/семинари
3.
Национални курс/семинар прве
категорије
4.
Остали национални курсеви/семинари

Учешће Вредновање
у бодовима
Предавач 14 бодова
Слушалац 7 бодова
Предавач 10 бодова
Слушалац 5 бодова
Предавач 12 бодова
Слушалац 6 бодова
Предавач 8 бодова
Слушалац 4 бода

Курсеви и семинари садрже едукативни материјал, проверу знања након
завршеног
курса/
семинара
и
евалуацију
задовољства
учесника
курсом/семинаром.
Неопходно је да је предавач стручњак у области из које држи предавање,
што документује подацима из биографије.
Међународни курс или семинар прве категорије траје најмање шест сати. На
курсу или семинару учествује најмање четвртина страних предавача од укупног
броја предавача. Изводи се на страним језицима.
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Међународни курс или семинар друге категорије су курсеви или семинари
где је најмање једна четвртина страних предавача и који трају најмање три сата.
Изводе се на страним језицима.
Национални курс или семинар прве категорије траје најмање 6 сати. На
курсу учествују само домаћи или домаћи и страни предавачи. Изводи се на
српском или страном језику.
Национални домаћи курс или семинар друге категорије траје најмање три
сата. Изводи се на српском или страним језицима.
Г) Студијски боравци
Студијски боравак подразумева боравак у здравственим и образовним
установама здравствене струке ради додатне едукације или упознавања
организације рада.
Спроводи се под руководством ментора кога одређује руководилац установе
у којој учесник борави.
Редни Студијски боравци
број
1.
У Републици Србији са
ментором
2.
У иностранству са ментором

Вредновање
у бодовима
3 бода недељно
5 бодова недељно

Студијски боравак документује се потврдом издатом и потписаном од
стране директора здравствене, образовне установе или оснивача приватне праксе
у којој је обављен студијски боравак, као и потписом ментора.
Потврда садржи податке о свим активностима које су обављене током
студијског боравка.
Здравствени радник 60 дана пре истека лиценцне године подноси захтев
надлежној комори да се овај вид едукације прихвати као део обавезне
континуиране едукације и да се бодује према овом правилнику.
Д) Стручни састанци
Стручни састанци подразумевају вид континуиране едукације на којима се
одржавају предавања о једној или више тема из области циљне групе.
Редни Стручни састанци
Број
1.
Стручни састанци I
категорије
2.

Стручни састанци II
категорије

Вредновање
у бодовима
предавач 3
бода
слушалац 2
бода
предавач 2
бода
слушалац 1
бода

Стручни састанци I категорије не могу да трају мање од два сата.
Стручни састанци II категорије не могу да трају мање од једног сата.
У току једног дана полазници могу присуствовати највише на два стручна
састанка.
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Ђ) Публикације
Редни Научни и стручни чланци
Вредновање у бодовима
број
Први аутор
Остали аутори
1.
Чланак објављен у часопису који се 24 бода
сваки по 4 бода
цитира у "Цуррент цонтентс" или
"Сциенце цитатион индеx"
2.
Чланак објављен у часопису који се 12 бодова
сваки по 2 бода
цитира
у
"Индеx
медицус"
или
"Медлине"
3.
Чланак објављен у неиндексираним 6 бодова
сваки по 1 бод
страним и домаћим публикацијама
4.
Књига, монографија и уџбеник који 18 бодова
сваки
по
12
имају најмање два рецензента
бодова
5.
Уредник књиге
10 бодова
6.
Поглавље у књизи
8 бодова
сваки
по
4
бодова
7.
Уредник индексираног страног часописа 15
бодова
годишње
8
Уредник индексираног домаћег часописа 12
бодова
годишње
9.
Уредник неиндексираног часописа
9
бодова
годишње
10.
Рецензија рада из часописа који се 6 бодова
цитира у "Цуррент цонтентс" или
"Сциенце цитатион индеx"
11.
Рецензија рада из часописа који се 4 бода
цитира у "Индеx медицус" или "Еxцерпта
медица"
12.
Рецензија рада из неиндексираног 2 бода
страног или домаћег часописа
13.
Рецензија књиге
10 бодова
14.
Рецензија поглавља
5 бодова
(без обзира на број поглавља)
Здравствени радници у року од месец дана од дана објављивања
публикације подносе захтев надлежној комори да се овај вид едукације прихвати
као део обавезне континуиране едукације и да се бодује према овом правилнику.
У сваком појединачном случају врши се бодовање ауторства, односно
уредништва, о чему се издаје потврда.
Ђ) Континуирана едукација у писменој или електронској форми
Под писменим тестом провере знања сматра се тест акредитован од стране
Здравственог савета, који садржи 20, 30,40 или 50 питања.
Под тестом у електронском смислу сматра се тест акредитован од стране
Здравственог савета који је објављен на интернет страницама организатора
акредитованог програма и који мора садржати 20, 30, 40 или 50 питања. За свако
тестирање потребно је обезбедити одобрење од стране Здравственог савета.
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Број
питања
у тесту
20
30
40
50

Дужина
трајања КЕ
у сатима
2 сата
3 сата
4 сата
5 сати

Бодови за Бодови за
слушаоца аутора
2 бода
3 бода
4 бодова
5 бодова

4 бода
5 бодова
6 бодова
7 бодова

Кандидат мора тачно одговорити на најмање 60% питања писменог,
односно електронског теста да би остварио предвиђени број бодова.
Организатор теста мора да дефинише врсту теста, дужину припреме
полазника за решавање теста и дужину решавања теста. Потребно је обезбедити
материјал који је неопходан за решавање теста и дефинисати начин на који ће
бити доступан полазницима.
Неопходно је да је аутор теста стручњак у области из које је тестирање, што
документује подацима из биографије.
У току једног дана полазници могу присуствовати на највише два теста.
Учесник добија потврду о успешно завршеном тесту поштом или
електронским путем.
Е) Континуирана едукација усавршавањем у оквиру
постдипломских студија и здравствене специјализације
Редни Усавршавање
број
1.
Постдипломске студије и
здравствена
специјализација

Вредновање у бодовима
10 бодова годишње
током прописане дужине трајања
усавршавања

Члан 9а
Сви програми континуиране едукације који испуњавају техничке услове
могу бити организовани и на брајевом писму или знаковном језику, у складу са
законом.
Члан 10.
Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све
учеснике програма.
Потврда из става 1. овог члана јесте документ којим се потврђује
учествовање на акредитованом програму континуиране едукације.
Здравствени радници, по потреби, на захтев надлежне коморе, достављају
потврде о учествовању на акредитованом програму континуиране едукације.
Потврда садржи следеће податке:









службени назив организатора акредитованог програма;
место и датум одржавања;
назив теме;
врста континуиране едукације;
број евиденционе одлуке о акредитацији програма континуиране едукације;
број додељених бодова за учествовање;
име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда;
печат и потпис (електронски, факсимил или својеручни) организатора
акредитованог програма.

9

Здравствени радници који су учествовали на континуираној едукацији у
иностранству подносе надлежној комори потврду о учествовању и програм
одговарајућег вида континуиране едукације у току текуће лиценцне године уз
захтев да се то учествовање прихвати као део обавезне континуиране едукације и
да се бодује према овом правилнику.
Члан 11.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике
и здравствене сараднике ("Службени гласник РС", број 119/07).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Број 110-00-133/2010
У Београду, 31. децембра 2010. године
Министар,
проф. др Томица Милосављевић, с.р.
Образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ
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