
ПРАВИЛНИК 
О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

("Сл. гласник РС", бр. 2/2014) 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим правилником прописују се: врсте и трајање специјализација и супспецијализација; 
програм специјализација и супспецијализација; услови које мора да испуни здравствени 
радник и здравствени сарадник за добијање специјализације или супспецијализације; 
менторство; образац специјалистичког и супспецијалистичког индекса; начин обављања 
специјалистичког и супспецијалистичког стажа, престанак и прекид обављања 
специјалистичког и супспецијалистичког стажа; поступак полагања специјалистичког и 
супспецијалистичког испита и образац дипломе о положеном специјалистичком и 
супспецијалистичком испиту. 

Члан 2 

Специјализације, односно супспецијализације одобравају се здравственом раднику, 
односно здравственом сараднику ради оспособљавања за обављање специјалистичких, 
односно супспецијалистичких послова у одређеној области здравствене заштите. 

II - ВРСТЕ И ТРАЈАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

1. Врсте и трајање специјализација 

Члан 3 

Доктор медицине може специјализирати у сљедећим гранама медицине: 

а) интерна медицина, у трајању од пет година, 

б) интернистичка онкологија, у трајању од пет година, 

в) пулмологија, у трајању од пет година, 

г) ендокринологија, у трајању од пет година, 

д) кардиологија, у трајању од шест година, 

ђ) нефрологија, у трајању од пет година, 

е) алергологија и клиничка имунологија, у трајању од пет година, 



ж) реуматологија, у трајању од пет година, 

з) гастроентерологија, у трајању од пет година, 

и) хематологија, у трајању од пет година, 

ј) геријатрија, у трајању од пет година, 

к) инфектологија, у трајању од пет година, 

л) педијатрија, у трајању од пет година, 

љ) неурологија, у трајању од пет година, 

м) психијатрија, у трајању од пет година, 

н) дјечија неурологија, у трајању од четири године, 

њ) дјечија и адолесцентна психијатрија, у трајању од пет година, 

о) општа хирургија, у трајању од шест година, 

п) абдоминална хирургија, у трајању од шест година, 

р) васкуларна хирургија, у трајању од шест година, 

с) грудна хирургија, у трајању од шест година, 

т) ортопедска хирургија и трауматологија, у трајању од шест година, 

ћ) дјечија хирургија, у трајању од шест година, 

у) неурохирургија, у трајању од шест година, 

ф) пластична, реконструктивна и естетска хирургија, у трајању од пет година, 

х) максилофацијална хирургија, у трајању од пет година, 

ц) анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија, у трајању од пет година, 

ч) урологија, у трајању од шест година, 

џ) кардиохирургија, у трајању од шест година, 

ш) гинекологија и акушерство, у трајању од пет година, 



аа) оториноларингологија, у трајању од четири године, 

аб) офталмологија, у трајању од четири године, 

ав) дерматовенерологија, у трајању од четири године, 

аг) физикална медицина и рехабилитација у трајању од четири године, 

ад) радијациона онкологија (радио-терапија), у трајању од четири године, 

ађ) радиологија, у трајању од четири године, 

ае) нуклеарна медицина, у трајању од четири године, 

аж) патологија, у трајању од пет година, 

аз) судска медицина, у трајању од четири године, 

аи) хигијена, у трајању од четири године, 

ај) епидемиологија, у трајању од три године, 

ак) медицинска микробиологија, у трајању од пет година, 

ал) социјална медицина, у трајању од три године, 

аљ) медицина рада, у трајању од четири године, 

ам) породична медицина, у трајању од три године, 

ан) клиничка биохемија, у трајању од четири године, 

ањ) клиничка фармакологија, у трајању од четири године, 

ао) имунологија, у трајању од пет година, 

ап) ургентна медицина, у трајању од пет година, 

ар) лабораторијска медицина, у трајању од пет година, 

ас) спортска медицина, у трајању од четири године, 

ат) трансфузијска медицина, у трајању од четири године и 

аћ) ваздухопловна медицина, у трајању од три године. 



Члан 4 

Доктор стоматологије може специјализирати у сљедећим гранама стоматологије: 

а) превентивна и дјечија стоматологија, у трајању од три године, 

б) болести зуба и ендодонција, у трајању од три године, 

в) стоматолошка протетика, у трајању од три године, 

г) парoдонтологија и орална медицина, у трајању од три године, 

д) ортопедија вилице, у трајању од три године, 

ђ) орална хирургија, у трајању од три године и 

е) максилофацијална хирургија, у трајању од пет година. 

  

Члан 5 

Магистар фармације може специјализирати у сљедећим гранама фармације: 

а) клиничка фармација, у трајању од три године, 

б) медицинска биохемија, у трајању од четири године, 

в) токсиколошка хемија, у трајању од три године, 

г) санитарна хемија, у трајању од три године, 

д) испитивање и контрола лијекова, у трајању од три године, 

ђ) фармакотерапија, у трајању од три године, 

е) фармацеутска технологија, у трајању од двије године, 

ж) контрола и примјена љековитих биљака, у трајању од двије године и 

з) социјална фармација, у трајању од двије године. 

Члан 6 

Магистар фармације – медицински биохемичар може специјализирати у сљедећим 
гранама фармације: 



а) медицинска биохемија, у трајању од четири године, 

б) фармакотерапија, у трајању од три године, 

в) санитарна хемија, у трајању од три године и 

г) токсиколошка хемија, у трајању од три године. 

  

Члан 7 

Здравствени сарадник може, у зависности од завршеног факултета, специјализирати у 
сљедећим областима здравствене заштите: 

а) здравствена статистика и информатика, у трајању од три године, ако су завршили 
природно-математички факултет (први циклус студија, 240 ECTS бодова), 
електротехнички факултет (први циклус студија, 240 ECTS бодова), економски факултет 
(први циклус студија, 240 ECTS бодова) или факултет организационих наука (први циклус 
студија, 240 ECTS бодова), 

б) здравствена економика, у трајању од три године, ако су завршили економски факултет 
(први циклус студија, 240 ECTS бодова), 

в) здравствено право, у трајању од три године, ако су завршили правни факултет (први 
циклус студија, 240 ECTS бодова), 

г) медицинска психологија, у трајању од три године, ако су завршили филозофски 
факултет, студијски програм психологија (први циклус студија, 240 ECTS бодова), 

д) медицинска физика, у трајању од три године, ако су завршили природно-математички 
факултет (први циклус студија, 240 ECTS бодова) и 

ђ) санитарна хемија, у трајању од три године, ако су завршили технолошки факултет (први 
циклус студија, 240 ECTS бодова), природно-математички факултет (први циклус студија, 
240 ECTS бодова) или пољопривредни факултет (први циклус студија, 240 ECTS бодова). 

2. Врсте и трајање супспецијализација 

Члан 8 

Доктор медицине специјалиста може, у зависности од специјалности, специјализирати из 
сљедећих супспецијалистичких грана: 

а) аудиологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из области 
оториноларингологије, 



б) лабораторијска техника за изучавање протеина, у трајању од годину дана, ако има 
специјализацију из клиничке биохемије, 

в) молекуларно-биолошка и имунохемијска дијагностика, у трајању од годину дана, ако 
има специјализацију из клиничке биохемије, 

г) клиничко-биохемијска реуматологија, у трајању од годину дана, ако има 
специјализацију из клиничке биохемије, 

д) интернистичка онкологија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из 
интерне медицине, 

ђ) лабораторијска дијагностика у онкологији, у трајању од годину дана, ако има 
специјализацију из клиничке биохемије, 

е) лабораторијска ендокринологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
клиничке биохемије, 

ж) лабораторијска геријатрија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
клиничке биохемије, 

з) професионална токсикологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
медицине рада, хигијене и интерне медицине, 

и) клиничка токсикологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из: интерне 
медицине, педијатрије, инфектологије, фармакологије, неурологије, психијатрије и 
медицине рада, 

ј) оцјењивање радне способности, у трајању од годину дана, aко има специјализацију из: 
медицине рада, породичне медицине, интерне медицине, физикалне медицине и 
рехабилитације и пулмологије, 

к) радиолошка заштита, у трајању од двије године, ако има специјализацију из: медицине 
рада, хигијене, епидемиологије, радиологије и нуклеарне медицине, 

л) фертилитет и стерилитет, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
гинекологије и акушерства и урологије, 

љ) фонијатрија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
оториноларингологије, 

м) дерматовенеролошка микологија, у трајању од годину дана, aко има специјализацију из 
дерматовенерологије, 

н) ангиологија, у трајању од годину дана и шест мјесеци, ако има специјализацију из: 
интерне медицине, неурологије, породичне медицине, физикалне медицине и 



рехабилитације, дерматовенерологије, радиологије, опште хирургије, абдоминалне 
хирургије, васкуларне хирургије, грудне хирургије, ортопедске хирургије и 
трауматологије, дјечије хирургије, неурохирургије, пластичне, реконструктивне и естетске 
хирургије, максилофацијалне хирургије, кардиохирургије, гинекологије и акушерства, 
оториноларингологије, офталмологије, 

њ) медицинска паразитологија и микологија, у трајању од годину дана и шест мјесеци, ако 
има специјализацију из медицинске микробиологије/медицинске микробиологије са 
паразитологијом, 

о) вирусологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из медицинске 
микробиологије медицинске микробиологије са паразитологијом, 

п) бактериологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из медицинске 
микробиологије/медицинске микробиологије са паразитологијом, 

р) школска превентивна медицина, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
педијатрије, породичне медицине и хигијене, 

с) дијетотерапија, у трајању од годину дана, ако имају специјализацију из: хигијене, 
интерне медицине, педијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, гастроентерологије, 
медицине спорта, медицине рада и породичне медицине, 

т) медицинска екологија, у трајању од годину дана, ако имају специјализацију из: 
хигијене, медицине рада, породичне медицине, епидемиологије и клиничке 
фармакологије, 

ћ) клиничка генетика, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из једне од грана 
медицине, 

у) епидемиологија хроничних незаразних болести, у трајању од годину дана, ако има 
специјализацију из: интерне медицине, епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, 
медицине рада, породичне медицине, физикалне медицине и рехабилитације и 
инфективних болести, 

ф) епидемиологија заразних болести, у трајању од годину дана, ако има специјализацију 
из: епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада, породичне медицине и 
инфективних болести, 

х) здравствено васпитање, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из: 
породичне медицине, хигијене, епидемиологије, медицинске микробиологије, медицине 
рада и социјалне медицине, 

ц) неонатологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из педијатрије, 



ч) баромедицина, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из једне од грана 
медицине, 

џ) балнеоклиматологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из једне од 
грана медицине, 

ш) кардиологија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из интерне 
медицине, 

аа) клиничка трансфузиологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
једне од грана медицине, 

аб) судска психијатрија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
психијатрије, 

ав) болести зависности, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из једне од 
грана медицине, 

аг) перинатологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из гинекологије и 
акушерства, 

ад) дјечија физијатрија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из физикалне 
медицине и рехабилитације, 

ађ) медицинска информатика, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из једне 
од грана медицине, 

ае) клиничка неурофизиологија са епилептологијом, у трајању од годину дана, ако има 
специјализацију из: неурологије, дјечије неурологије, психијатрије, дјечије и адолесцентне 
психијатрије и педијатрије, 

аж) клиничка фармакологија – фармакотерапија, у трајању од годину дана и шест мјесеци, 
ако има специјализацију из: клиничке фармакологије, анестезиологије, реаниматологије и 
интензивне терапије, неурологије и психијатрије, 

аз) саобраћајна медицина, у трајању од двије године, ако има специјализацију из: 
медицине рада, хигијене, социјалне медицине и епидемиологије, 

аи) неурорадиологија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из радиологије, 

ај) интервентна радиологија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из 
радиологије, 

ак) дигестивна радиологија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из 
радиологије, 



ал) дјечија ортопедија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из дјечије 
хирургије и ортопедије, 

аљ) дјечија урологија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из дјечије 
хирургије и урологије, 

ам) медицинска цитологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из 
патологије, 

ан) клиничка патологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из патологије, 

ањ) дисекциона хирургија главе и врата, у трајању од годину дана, ако има 
специјализацију из хируршких грана медицине и 

ао) интензивна терапија, у трајању од двије године, ако има специјализацију из: интерне 
медицине, инфектологије, неурологије, пнеумофизиологије, пулмологије, педијатрије и 
анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и ургентне медицине. 

Члан 9 

Магистар фармације и магистар фармације – медицински биохемичар који има 
специјализацију из медицинске биохемије може специјализирати из сљедећих 
супспецијалистичких грана: 

а) клиничка имунохемија у трајању од годину дана, 

б) клиничка ензимологија у трајању од годину дана и 

в) лабораторијска ендокринологија у трајању од годину дана. 

III - ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Члан 10 

Специјализације или супспецијализације обављају се по програму којим је утврђен обим, 
садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и практичног стручног рада, као 
и знања и вјештине које се стичу. 

Члан 11 

Програм из члана 10. овог правилника налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини 
његов саставни дио. 

  



IV - УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЛИ СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И 
НАЧИН ОБАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

Члан 12 

(1) Здравствени радник, односно здравствени сарадник за добијање специјализације мора 
да има испуњене сљедеће услове: 

а) завршено одговарајуће високо образовање, 

б) положен стручни испит и 

в) знање једног страног језика. 

(2) Здравственом раднику супспецијализација се може одобрити под условом да је стекао 
звање одговарајућег специјалисте. 

Члан 13 

(1) На основу утврђеног средњорочног плана специјализација и супспецијализација, 
здравствена установа или медицински факултет у саставу универзитета (у даљем тексту: 
факултет) подноси Министарству здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: 
Министарство) захтјев за одобравање специјализације или супспецијализације за 
изабраног кандидата. 

(2) Избор кандидата за специјализацију или супспецијализацију здравствена установа или 
факултет врши путем јавног конкурса који се расписује у средствима јавног 
информисања. 

(3) Избор кандидата за специјализацију из области породичне медицине врши 
Министарство. 

Члан 14 

(1) Уз захтјев из члана 13. став 1. овог правилника прилаже се, у оригиналу или овјереним 
копијама, сљедећа документација: 

а) доказ о расписаном конкурсу, 

б) одлука о избору кандидата за специјализацију или супспецијализацију, 

в) диплома о завршеном одговарајућем високом образовању, 

г) увјерење о положеном стручном испиту, 

д) диплома о положеном специјалистичком испиту (за специјалисте), 



ђ) увјерење о знању једног страног језика, 

е) извод из матичне књиге рођених, 

ж) увјерење о држављанству, 

з) радна књижица, 

и) образац ПД 3100 и 

ј) потврда да је кандидат у радном односу са пуним радним временом у здравственој 
установи или на факултету. 

(2) За кандидате који су завршили факултет и/или положили стручни испит у 
иностранству, поред документације из става 1. овог члана, Министарству се доставља и 
рјешење о нострификацији дипломе о завршеном одговарајућем факултету и/или 
положеном стручном испиту. 

Члан 15 

(1) Кандидат који је добио рјешење о одобреној специјализацији или супспецијализацији 
уписује се на одговарајући факултет у текућој школској години. 

(2) Кандидату којем је одобрен упис на специјалистичке или супспецијалистичке студије 
факултет издаје специјалистички или супспецијалистички индекс (у даљем тексту: 
индекс) са програмом специјализације или супспецијализације. 

(3) Уписан специјализант или супспецијализант дужан је да започне обављање 
специјалистичког или супспецијалистичког стажа најкасније 30 дана од дана уписа. 

Члан 16 

Специјалистички или супспецијалистички стаж обавља се у овлашћеној здравственој 
установи у складу са овим правилником. 

Члан 17 

(1) Индекс из члана 15. став 2. овог правилника садржи сљедеће: 

а) ЈМБ уписаног специјализанта или супспецијализанта, 

б) фотографију студента и својеручни потпис студента, 

в) податке о издаваоцу индекса, 

г) број индекса, 



д) презиме, име једног родитеља и име специјализанта или супспецијализанта, 

ђ) датум, мјесто, општину и државу рођења, 

е) назив студија за стицање стручног назива специјалисте или супспецијалисте са 
временом трајања студија и 

ж) датум уписа, печат и потпис декана. 

(2) Образац индекса налази се у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио. 

Члан 18 

(1) Специјалистички или супспецијалистички стаж обавља се по програму одговарајуће 
гране медицине, стоматологије и фармације, чији саставни дио чини попис вјештина које 
специјализант или супспецијализант треба да савлада у здравственој установи у пуном 
радном времену и под надзором ментора којег именује министар здравља и социјалне 
заштите (у даљем тексту: министар). 

(2) Ментор обезбјеђује специјализанту или супспецијализанту да теоријски упозна и 
практично обавља све вјештине предвиђене програмом специјалистичког или 
супспецијалистичког стажа, те да пружа стручну помоћ, прати и надзире његов рад у виду 
оспособљавања специјализанта или супспецијализанта за самосталан рад. 

(3) Уколико кандидат специјалистичког или супспецијалистичког студија и именовани 
ментор у току рада нису у могућности да остваре међусобну сарадњу, кандидат или 
ментор предложиће министру, уз писмено образложење, именовање новог ментора. 

Члан 19 

(1) У току наставе Катедра факултета (у даљем тексту:Катедра) организује полагање 
обавезних колоквијума. 

(2) Обавезне колоквијуме Катедра може организовати појединачно за сваку област или као 
јединствену цјелину. 

(3) Катедра је обавезна да врши евалуацију наставе, обављених колоквијума и положених 
испита. 

Члан 20 

(1) Специјалистички или супспецијалистички стаж обавља се у континуитету у укупном 
трајању специјализације или супспецијализације. 



(2) У случају спријечености за рад у трајању дужем од мјесец дана, прекида се 
специјалистички или супспецијалистички стаж и продужава се за вријеме колико је 
прекид трајао. 

(3) Здравствена установа или факултет подносе Министарству за здравственог радника, 
односно здравственог сарадника захтјев за прекид специјалистичког или 
супспецијалистичког стажа, уз који прилажу: 

а) доказ којим се документује оправдан разлог за прекид специјалистичког или 
супспецијалистичког стажа и 

б) копију индекса. 

Члан 21 

(1) Здравственом раднику, односно здравственом сараднику који је прије одобрења 
специјализације провео на раду одређено радно вријеме у здравственој установи 
Министарство може признати то вријеме у специјалистички стаж, под условом: 

а) да здравствена установа има овлашћење за обављање специјалистичког стажа и 

б) да се у здравственој установи обавља здравствена заштита и стручно медицински 
поступци који одговарају или су истог садржаја као и одобрена специјализација и 
супспецијализација. 

(2) Здравствена установа или факултет, уз захтјев за признавање специјалистичког стажа, 
подноси: 

а) попис вјештина, који је овјерио ментор и здравствена установа у којој је специјализант 
у радном односу и 

б) процјену савладаних вјештина, коју је сачинила Катедра, на основу плана и програма 
специјализације. 

Члан 22 

(1) Здравственом раднику, односно здравственом сараднику може се одобрити обављање 
специјалистичког или супспецијалистичког стажа у иностранству, под условом да програм 
наведене специјализације или супспецијализације, по мишљењу Катедре, не одступа 
битније од програма утврђеног овим правилником. 

(2) Здравствена установа или факултет подносе Министарству за здравственог радника, 
односно здравственог сарадника захтјев за обављање специјалистичког или 
супспецијалистичког стажа у иностранству, уз који прилажу мишљење Катедре у 
оригиналу или овјереној копији. 



Члан 23 

(1) Здравствена установа или факултет подносе Министарству за здравственог радника, 
односно здравственог сарадника захтјев за престанак специјализације или 
супспецијализације: 

а) ако се не упише на факултет до почетка текуће школске године, 

б) ако не започне са обављањем специјалистичког или супспецијалистичког стажа у року 
од 30 дана од дана уписа на факултет, 

в) ако се утврди да кандидат већ има рјешење за специјализацију или супспецијализацију 
из друге гране медицине, стоматологије или фармације, 

г) код престанка радног односа у здравственој установи, односно факултету који је 
специјализанта или супспецијализанта упутио на специјализацију или супспецијализацију, 

д) ако из неоправданих разлога, послије стицања услова за полагање испита, не приступи 
полагању испита у року од шест мјесеци од дана стицања услова за полагање испита и 

ђ) ако по трећи пут не положи специјалистички или супспецијалистички испит. 

V - ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИЛИ 
СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

Члан 24 

(1) Након завршеног специјалистичког или супспецијалистичког стажа подноси се пријава 
Министарству за полагање специјалистичког или супспецијалистичког испита (у даљем 
тексту: испит). 

(2) Уз пријаву из става 1. овог члана, здравствена установа или факултет који је упутио 
здравственог радника, односно здравственог сарадника на специјализацију или 
супспецијализацију доставља, у оригиналу или овјереним копијама, сљедећу 
документацију: 

а) индекс у којем су евидентиране све завршене обавезе, 

б) мишљење ментора за полагање специјалистичког или супспецијалистичког испита и 

в) приједлог факултета за члановe испитне комисије. 

Члан 25 

(1) Испитну комисију чине најмање три члана. 



(2) Предсједник и најмање један члан комисије морају бити из реда наставника факултета. 

(3) Испит се може одржати само пред испитном комисијом у пуном саставу. 

(4) Испитна комисија образују се за сваку врсту специјализације или супспецијализације. 

Члан 26 

(1) Здравствени радник, односно здравствени сарадник је обавезан да послије стицања 
услова за полагање специјалистичког или супспецијалистичког испита приступи полагању 
испита у року од шест мјесеци. 

(2) Здравствени радник, односно здравствени сарадник који послије стицања услова за 
полагање специјалистичког или супспецијалистичког испита, из оправданих разлога, није 
приступио полагању испита у року од шест мјесеци може пријавити полагање испита у 
новом испитном року. 

Члан 27 

(1) Полагање специјалистичког испита састоји се од: 

а) теста, 

б) практичног дијела и в) усменог испита. 

(2) Поступак тестирања специјалистичког испита утврђује факултет, а положен тест је 
услов наставка специјалистичког испита. 

(3) Практични дио испита претходи усменом дијелу испита, а оба дијела се полажу у 
истом дану пред испитном комисијом. 

(4) Изузетно од става 3. овог члана, усмени дио испита пред испитном комисијом може се 
одржати најкасније два дана по обављеном практичном дијелу испита. 

(5) Коначна оцјена за специјалистички испит формира се на основу сва три дијела испита. 

(6) Испит из супспецијализације, поред практичног и усменог дијела испита, састоји се и 
од одбране рада. 

Члан 28 

(1) Након завршеног специјалистичког испита, испитна комисија оцјењује здравственог 
радника, односно здравственог сарадника оцјеном: одличан, врлодобар, добар или није 
положио. 



(2) Након завршеног супспецијалистичког испита, испитна комисија оцјењује 
здравственог радника оцјеном: одбранио рад супспецијализације или није одбранио рад 
супспецијализације. 

Члан 29 

(1) Здравствени радник, односно здравствени сарадник који не положи специјалистички 
или супспецијалистички испит може тај испит полагати још два пута у роковима који не 
могу бити краћи од шест мјесеци. 

(2) Здравствени радник, односно здравствени сарадник може да затражи изузеће члана 
испитне комисије. 

Члан 30 

(1) Здравственом раднику и здравственом сараднику који је положио специјалистички 
испит факултет издаје диплому о стеченом стручном називу специјалисте. 

(2) Диплома из става 1. овог члана садржи сљедеће: 

а) податке о издаваоцу дипломе, 

б) име, име једног родитеља и презиме, 

в) датум, мјесто, општину и државу рођења, 

г) годину уписа на прву годину специјалистичког студија, назив факултета и датум, 

д) назив гране положеног специјалистичког испита са оцјеном, 

ђ) стручни назив специјалисте са бројем дипломе и датумом издавања и 

е) потпис министра и декана факултета. 

(3) Диплома из става 1. овог члана издаје се на обрасцу који се налази у Прилогу 3. овог 
правилника и чини његов саставни дио. 

(4) Здравственом раднику који је успјешно одбранио рад супспецијализације факултет 
издаје диплому о стеченом стручном називу супспецијалисте за одговарајућу 
супспецијализацију. 

(5) Диплома из става 4. овог члана садржи сљедеће: 

а) податке о издаваоцу дипломе, 

б) име, име једног родитеља и презиме, 



в) датум, мјесто, општину и државу рођења, 

г) годину уписа на прву годину супспецијалистичког студија, назив факултета и датум, 

д) назив теме рада супспецијализације, 

ђ) стручни назив супспецијалисте са бројем дипломе и датумом издавања и 

е) потпис министра и декана факултета. 

(6) Диплома из става 4. овог члана издаје се на обрасцу који се налази у Прилогу 4. овог 
правилника и чини његов саставни дио. 

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о специјализацијама и 
усмјереним специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/01, 79/02, 2/03 и 53/05), Програм 
специјализација и усмјерених специјализација и програм специјализације за 
специјалности у медицини ("Службени гласник Републике Српске", број 17/03) и 
Правилник о специјализацији из породичне медицине ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 22/99, 46/02 и 42/03). 

Члан 32 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Српске". 

 


