На основу члана 187. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, број 107/05),
министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК
о ближим условима за спровођење континуиране едукације за
здравствене раднике и здравствене сараднике

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
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, као и других одговарајућих наука и да се стручно усавршавају ради
одржавања и унапређења квалитета свога рада.
Члан 3.
Континуирана едукација подразумева :
1) учешће на стручним и научним скуповима;
2) учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране
едукације.

II. ВРСТЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Члан 4.
Здравствени радник и здравствени сарадник може се стручно
усавршавати кроз различите врсте континуиране едукације и то: учешћем на
конгресима, симпозијумима и другим облицима стручних састанака, учешћем
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на курсевима, семинарима, путем студијских боравака, објављивањем чланака у
стручним и научним часописима или публикацијама и решавањем тестова у
писменој или електронској форми.

III. КРИТЕРИЈУМИ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Члан 5.
Поступак процене квалитета програма континуиране едукације (у даљем
тексту: акредитација програма) врши Здравствени савет Србије (у даљем
тексту: Здравствени савет) једанпут у току године.
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;
3) обрађује теме од већег социјално – медицинског значаја;
4) доприноси унапређењу квалитета стручног рада;
5) је јасно дефинисана тема, циљна група, врста и трајање програма;
6) је предавач акредитованог програма лице које има најмање високу
стручну спрему и најмање пет година радног искуства у струци, а доктор
медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут и дипломирани
фармацеут медицински биохемичар имају и звање специјалисте, а лица која
имају завршену вишу или средњу стручну спрему најмање 10 година радног
искуства у струци.
Организатор акредитованог програма мора да има развијен систем
евиденције присуствовања, систем провере знања, систем евалуације
организованог скупа, систем за чување документације, као и друга питања
значајна за акредитацију програма.
Здравствени савет вреднује сваки пријављени програм континуиране
едукације одређивањем одговарајућег броја бодова.

IV.СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОНТИНУИРАНЕ ЕДИКАЦИЈЕ
Члан 6.
Поступак континуиране едукације могу спроводити факултети, школе
здравствене струке, здравствене установе, приватна пракса, удружења и
установе (у даљем тексту: организатори акредитованог програма).
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Члан 7.
Систем бодовање континуиране едукације, врши се на следећи начин:
А) Учешће на конгресима

Редии
број

1.

Конгрес

Учешће

Вредновање у
бодовима

активно учешће
(постер и усмена
презентација)

девет бодова
постер
12 бодова
усмена
презентација

Домаћи конгрес - симпозијум

пасивно учешће

шест бодова

активно учешће

15 бодова
постер

(постер и усмена
презентација)
2.

Међународни конгрес симпозијум

пасивно учешће

18 бодова
усмена
презентација

девет бодова

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 излагање
рада у виду постера или усмено, с тим што се бодови за постер презентацију
додељују само првом аутору, а за усмену презентацију аутору који презентује
рад.
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Б) Учествовање на курсевима

Редни
број

Домаћи курс

1.

Курс прве категорије

2.

Остали курсеви

Редни
број

Међународни курс

1.

2.

Курс прве категорије

Остали курсеви

Учешће

Вредновање у
бодовима

предавач

до 12 бодова

слушалац

до шест бодова

предавач

до осам бодова

слушалац

до четири бода

Учешће

Вредновање у
бодовима

предавач

до 20 бодова

слушалац

до 10 бодова

предавач
слушалац

до 15 бодова
до седам
бодова

Курс прве категорије је онај који садржи штампани материјал садржаја
курса и проверу знања након завршеног курса. Време трајања курса је најмање
шест сати.
За домаћи курс додељује се један бод за један сат слушања, а за
предаваче додељују се два бода по сату.
Број бодова за међународни курс додељује се узимајући у обзир све
релевантне податке о курсу.
Полазник добија потврду од организатора курса о завршеном курсу .
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В) Студијски боравци

Студијски боравци

Вредновање у
бодовима

1.

У Републици Србији са ментором

три бода недељно

2.

У иностранству са ментором

пет бодова
недељно

Редни
број

Студијски боравак документује се потврдом издатом и потписаном од
стране директора здравствене установе у којој је обављен студијски боравак,
као и потврдом ментора.

Г) Стручни састанци

Стручни састанци

Вредновање у
бодовима

1.

Стручни састанци у здравственој установи
и приватној пракси

предавач два бода

2.

Стручни састанци у здравственој установи
и приватној пракси са предавачем по
позиву

3.

Стручни састанци у оквиру удружења

Редни
број

слушалац један бод
предавач три бода
слушалац два бода
предавач пет бодова
слушалац три бода

Стручни састанци не могу трајати мање од једног сата.
Присуство стручним састанцима доказује се потврдом издатом и
потписаном од стране директора здравствене установе, односно председника
удружења.
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Д) Публикације

Р.б.

Научни и стручни чланци

Вредновање у бодовима
Први
аутор

Остали аутори

1.

Чланак објављен у часопису који
се цитира у „Current contents“ или
„Science citation index“

20 бодова

укупно 20 бодова

2.

Чланак објављен у часопису који
се цитира у „Index medicus“ или
„Excerpta medica“

10 бодова

укупно 10 бодова

3.

Чланак објављен у
неиндексираним страним и
домаћим публикацијама

пет
бодова

укупно пет бодова

4.

Коаутори на апстрактима или
постерима на конгресима на
којима нису били присутни

један бод

сваки по 0,5
бодова

5.

Књига, монографија, уџбеник

40 бодова

укупно 30 бодова

6.

Уредник књиге

30 бодова

7.

Поглавље у књизи

20 бодова

8

Уредник индексираног часописа

до 10 бодова
годишње

9.

Уредник неиндексираног
часописа

до пет бодова
годишње

10 бодова

У сваком појединачном случају врши се бодовање ауторства односно
уредништва, о чему се издаје потврда.

Ђ) Решавање теста провере знања у писменој или електронској
форми
Под писменим тестом провере знања сматра се тест акредитован од
стране Здравственог савета и објављен у индексираним публикацијама. Такав
тест мора садржати најмање 20, а највише 50 питања.
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Под тестом у електронском смислу сматра се тест акредитован од стране
Здравственог савета који је објављен на интернет страницама акредитованих
организатора тестирања. За свако тестирање потребно је обезбедити одобрење
од стране Здравственог савета. Овакав тест мора садржати најмање 20, а
највише 50 питања провере знања.
Кандидат мора тачно одговорити на најмање 60% питања писменог,
односно електронског теста да би био оцењен позитивно.
Тест од 20 питања бодује се са шест бодова, а за сваких додатних 10
питања у тесту, број бодова се повећава за два бода, тако да се тест од 50
питања бодује са 12 бодова.
Члан 8.
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.
Потврда садржи следеће податке:
- службени назив организатора акредитованог програма,
- место и датум одржавања,
- назив теме,
- број додељених бодова за учествовање,
- име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје
потврда,
- печат и потпис организатора акредитованог програма.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-391/2007-02
У Београду, 27. децембра 2007. године
МИНИСТАР
проф.др Томица Милосављевић
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