
ПРАВИЛНИК 
О СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
("Сл. гласник РС", бр. 59/2016, 104/2018 - одлука УС и 99/2019) 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се врсте, програм и трајање континуиране едукације. 

 

Члан 2. 

Здравствени радник и здравствени сарадник се у току свога рада стручно усавршавају кроз 
различите врсте континуиране едукације ради стицања знања и вјештина у циљу праћења 
и примјене савремених научних и стручних достигнућа. 

 

Члан 3. 

(1) Врсте континуиране едукације су: 

1) стручни и научни скуп: 

1. конгрес, 

2. конференција, 

3. симпозијум; 

2) курс, семинар, годишњи стручни састанак, стручни састанак; 

3) онлајн едукација која се остварује путем посебно прилагођеног програма доступног на 
интернет страници. 

(2) Трајање континуиране едукације зависи од врсте и програма. 

(3) Садржај и услов за врсте континуиране едукације налазе се у Прилогу 1. овог 
правилника и чине његов саставни дио. 

 

 



Члан 4.* 

(1) Програм континуиране едукације (у даљем тексту: програм) је документ сачињен од 
образовних активности, који служи да се одржи, развије или повећа знање, вјештине и 
професионална достигнућа здравственог радника и здравственог сарадника, а ради 
праћења и примјене савремених научних и стручних достигнућа. 

(2) Програм из става 1. овог члана садржи: 

1) назив и врсту континуиране едукације, 

2) циљ едукације и циљну групу, 

3) наставни садржај, 

4) облик извођења едукације, 

5) трајање едукације и начин провјере, 

6) кадровске, дидактичке и просторне услове за извођење едукације, 

7) услов за упис, напредовање и завршетак едукације, 

8) начин евалуације извођења едукације и постигнућа у едукацији учесника програма, 

9) начин оцјењивања учесника програма са бројем бодова. 

10) (брисано)  

(3) Континуирану едукацију може организовати здравствена установа, високошколска 
установа здравствене струке и удружење из области здравства (у даљем тексту: 
организатор). 

(4) и (5) (престало да важи) 

(6) (брисано)  

 

Члан 5.* 

(престало да важи) 

 

 



Члан 6. 

(1) Након сваког успјешно реализованог програма, организатор доставља извјештај о 
реализацији надлежној комори, у року од 15 дана од дана реализације тог програма. 

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

1) датум и број програма, 

2) списак предавача и учесника, 

3) додијељени број бодова за предаваче и учеснике, 

4) резултате евалуације спроведеног програма. 

 

Члан 7. и 8.* 

(престало да важи) 

 

Члан 9. 

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

  

Прилог у PDF формату можете преузети овдје 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 1. 1. КОНГРЕС И КОНФЕРЕНЦИЈА  

(1) Конгрес и конференција је стручни скуп на којем се свеобухватно обрађују медицински 
проблеми, више проблема или цјелокупне области које се испреплићу и за које постоји заједнички 
интерес.  
(2) Конгрес из става 1. овог члана одржава се периодично у једнаким временским размацима.  
(3) Конференција из става 1. овог члана не мора се одржавати у једнаким временским размацима. 
(4) Конгрес и конференција садржи пленарна научноистраживачка или стручна предавања као 
увод у тему која ће се даље обрађивати усменим излагањима, радионицама, округлим столовима, 
постер секцијама, расправама и другим облицима рада. 
 (5) Стручно предавање из става 4. овог члана мора најмање једном бити експертско - предавање 
по позиву.  
(6) Конгрес и конференција може бити међународни, домаћи са међународним учешћем и домаћи. 
(7) Међународни конгрес и конференција мора имати пет предавача из иностранства.  
(8) Домаћи конгрес с међународним учешћем мора имати најмање два предавача из иностранства.  

Р. 
бр. 

Конгрес и 
конференција 

Учешће Вредновање у 
бодовима 

1. међународни 
конгрес и 
конференција 

активно 
учешће 

усмена 
презентација 

први аутор - 15 
бодова 
остали - 8 бодова 

постер први аутор - 10 
бодова 
остали - 7 бодова 

пасивно учешће 6 бодова 

2. домаћи конгрес 
и конференција 
са 
међународним 
учешћем 

активно 
учешће 

усмена 
презентација 

први аутор - 12 
бодова 
остали - 6 бодова 

постер први аутор - 10 
бодова 
остали - 7 бодова 

пасивно учешће 5 бодова 

3. домаћи конгрес 
и конференција 

активно 
учешће 

усмена 
презентација 

први аутор - 10 
бодова 
остали - 6 бодова 

постер први аутор - 8 
бодова 
остали - 6 бодова 

пасивно учешће 5 бодова 

4. учешће у 
организационом 
или научном 
одбору конгреса 

                                  10 бодова 

   

Учешће на конгресу и конференцији  

Напомена: бодови за учешће на конгресу и конференцији могу се добити само по једном основу:  

1. Пасивно учешће документује се потврдом о присуству акредитованом скупу.  
2. Први аутор усмено изложеног рада или постера документује потврду о присуству скупу и 
штампани сажетак рада. Бодови пасивног учешћа и бодови првог аутора не сабирају се!  
3. Коаутор (тј. остали аутори) документује потврду о присуству скупу и штампани сажетак рада. 
Бодови пасивног учешћа и бодови “остали аутори” не сабирају се!  
2. СИМПОЗИЈУМ  



(1) Симпозијум је стручно-научни састанак који се бави ужом темом из медицине или 
биомедицине.  
(2) Симпозијум из става 1. овог члана мора имати уводно предавање, усмена излагања, радионице 
и/или постер презентацију уз могућност дискусије.  
(3) Предавање из става 2. овог члана мора најмање једном бити експертско - предавање по позиву. 
(4) Изложене радове организатор је дужан да штампа у форми зборника сажетака.  
(5) Симпозијум може бити домаћи, домаћи с међународним учешћем и међународни.  
(6) Међународни симпозијум мора имати најмање три предавача из иностранства.  
(7) Домаћи симпозијум с међународним учешћем мора имати најмање једног предавача из 
иностранства.  
Р. 

бр. 

Симпозијум Учешће Вредновање 
у бодовима 

1. међународни симпозијум активно 
учешће 

10 бодова 

пасивно 
учешће 

5 бодова 

2. домаћи симпозијум са 
међународним учешћем 

активно 
учешће 

9 бодова 

пасивно 
учешће 

5 бодова 

Напомена: бодови за учешће на симпозијуму могу се добити само по једном основу:  

1. Пасивно учешће документује се потврдом о присуству акредитованом скупу.  
2. Активно учешће документује се потврдом о присуству скупу и штампаним сажетком рада. 
Бодови пасивног учешћа и бодови активног учешћа не сабирају се!  
 

3. ГОДИШЊИ СТРУЧНИ САСТАНАК (1)  

(1) Годишњи стручни састанак се кроз усмена излагања и постер презентацију бави стручним 
темама из своје специјалистичке области (и са сродним темама, а које су комплементарне са 
основном тематиком). (2) Годишњи стручни састанак може бити домаћи и са међународним 
учешћем.  

(3) Годишњи стручни састанак са међународним учешћем из става 3. овог члана мора имати 
најмање два предавача из иностранства 

Р. 
бр. 

Годишњи стручни састанак Учешће Вредновање у 
бодовима 

1. годишњи стручни састанак са 
међународним учешћем 

предавач 8 бодова 

слушалац 5 бодова 

2. домаћи годишњи стручни 
састанак 

предавач 7 бодова 

слушалац 4 бода 

1. Пасивно учешће документује се потврдом о присуству акредитованом скупу.  
2. Активно учешће (само излагач) документује се потврдом о присуству скупу и штампаним 
сажетком рада. Бодови пасивног учешћа и бодови активног учешћа не сабирају се.  
Напомена: бодови за учешће на годишњем стручном скупу могу се добити само по једном основу.  
 

 



4. СТРУЧНИ САСТАНАК  

(1) Стручни састанак је уобичајена форма размјене искустава у виду усмених излагања и 
спроведене дискусије.  
(2) Стручни састанак из става 1. овог члана спроводи се унутар здравствених институција или 
удружења са предавачким кадром из тих институција или удружења или по позиву.  
(3) Стручни састанак не може трајати мање од једног сата.  
Р. 
бр. 

Стручни састанци Вредновање у 
бодовима 

1. 

Стручни састанак у здравственој 
установи 

предавач - 2 бода 

слушалац - 1 бод 

2. 

Стручни састанак у здравственој 
установи са предавачем по позиву 

предавач - 3 бода 

слушалац - 2 бода 

3. 
Стручни састанак у оквиру 
удружења 

предавач - 6 бодова 

слушалац - 3 бода 

 

5. СЕМИНАР  

(1) Семинар је формално-едукацијски процес који се спроводи планираном наставом, са 
дефинисаним програмом.  
(2) Семинар из става 1. овог прилога намијењен је за мање групе учесника, уз могућност дискусије 
о одређеним питањима.  
(3) Један час не може трајати краће од 30 минута.  
(4) У односу на укупно трајање, семинар из става 1. овог члана може бити једнодневни или 
дводневни.  
(3) Једнодневни семинар из става 4. овог члана треба да садржи најмање шест часова укупне 
наставе.  
(4) Дводневни семинар из става 4. овог члана треба да садржи најмање 12 часова укупне наставе. 
(5) Семинар може да садржи необавезну, улазну и излазну провјеру знања. 

 
 

 

 

 

6. КУРС  

(1) Курс је едукацијски процес у форми теоретске и практичне наставе којим се презентују 
одређена знања и вјештине.  
(2) Курс из става 1. овог члана може се подијелити у три категорије: прва, друга и трећа.  
(3) Тема курса прве, друге и треће категорије мора бити презентована на савремени начин, а 
презентовани садржај у духу добре клиничке праксе.  
(4) Појединачно предавање теме курса прве категорије не може трајати краће од 30 минута, а 
укупно трајање курса не смије бити краће од 20 часова.  

Р. 
бр. Семинар Учешће 

Вредновање 
у бодовима 

1. Дводневни семинар предавач 10 бодова 

слушалац 6 бодова 

2. Једнодневни семинар предавач 8 бодова 

слушалац 5 бодова 



(5) На завршетку курса прве категорије мора постојати завршни испит у писменом или усменом 
облику или рјешавање конкретног проблема, дефинисаног циљевима курса.  
(6) Појединачно предавање теме курса друге категорије не може трајати краће од 20 минута, а 
укупно трајање курса не смије бити краће од десет часова.  
(7) На завршетку курса друге категорије не мора постојати завршни испит или провјера стечених 
вјештина.  
(8) Појединачно предавање курса треће категорије не може трајати краће од 15 минута, а укупно 
трајање курса не смије бити краће од шест часова.  
(9) Курс прве и друге категорије мора да садржи материјал у писаној форми.  
Р. 
бр. 

Курс Учешће Вредновање у 
бодовима 

1. курс прве категорије предавач 10 бодова 

слушалац 6 бодова 

2. курс друге категорије предавач 8 бодова 

слушалац 5 бодова 

3. курс треће категорије предавач 6 бодова 

слушалац 4 бода 

 

7. ОНЛАЈН ЕДУКАЦИЈА  

(1) Онлајн едукација се остварује путем посебно прилагођеног програма доступног на интернет 
страници, који мора садржавати најмање десет питања. (2) Да би тест био оцијењен позитивно, 
кандидат мора исправно одговорити најмање на 60% питања.  

Рјешавање тестова у електронском 
облику 

1 бод 

 


