
ПРАВИЛНИК 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ 

РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ 

("Сл. гласник РС", бр. 2/2011 - Ступа на снагу 26.01.2011.) 

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. 

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 на курсевима, семинарима, путем 
студијских боравака, објављивањем чланака у стручним и научним часописима, 
публикацијама, решавањем тестова у писменој или електронској форми ("он-лине" 
едукација). 

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; 

3) обрађује теме од већег социјално-медицинског значаја; 

4) доприноси унапређењу квалитета стручног рада; 

5) је јасно дефинисана тема и циљна група по основу стручне спреме, врста 
континуиране едукације, садржај, сатница, предавачи, референце и дужина програма; 

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 високу стручну спрему и 
најмање пет година радног искуства у струци, а лице које има завршену вишу или средњу 
стручну спрему и најмање 10 година радног искуства у струци. 

Предавач акредитованог програма има најмање исти степен стручне спреме као и лица 
на која се односи акредитовани програм.  

Организатор акредитованог програма мора да обезбеди ораганизационо-техничке 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, 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 обавештава Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, 
најкасније три недеље пре одржавања програма континуиране едукације, о времену и 
месту одржавања тог програма, а код одржавања стручног састанка само у случају 
промене наведеног термина, односно нових термина одржавања у односу на пријављене.  

Посебно радно тело Здравственог савета прати квалитет извођења акредитованих 
програма континуиране едукације о чему припрема извештај. Извештај о квалитету 



изведеног програма континуиране едукације садржи оцену извођења, која може бити 
основ за процену могућности даљег извођења програма континуиране едукације. 

Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, организатор 
спроводи евалуацију тог програма, осим за стручне састанке, при чему се најмање једно 
питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 
до 5. 

Организатор доставља извештај о одржаном акредитованом програму континуиране 
едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана 
одржавања тог програма. 

Извештај из става 4. овог члана садржи следеће податке: број програма из списка 
акредитованих програма који је објављен на сајту Здравственог савета, односно 
надлежне коморе, датум доношења одлуке којом је тај програм акредитован, списак 
предавача и учесника са бројем лиценце, додељен број бодова за предаваче и учеснике, 
а за све програме континуиране едукације сем стручних састанака и резултате 
спроведене евалуације са просечном оценом опште евалуације програма континуиране 
едукације.  

Члан 8 

Поступак континуиране едукације могу спроводити факултети, школе здравствене струке, 
здравствене установе, приватна пракса и удружења здравствене струке и установе (у 
даљем тексту: организатори акредитованог програма).  

Члан 9 

Систем бодовања континуиране едукације врши се на следећи начин: 

А) Учешће на конгресима и симпозијумима 

Редни 
број  Конгрес и симпозијум Учешће Вредновање у бодовима 

1. Домаћи конгрес и симпозијум 
прве категорије 

предавач 
усмена презентација 
 
постер презентација 

13 бодова предавање 
11 бодова усмена презентација 
9 бодова постер презентација 

пасивно учешће 7 бодава 
2. Остали домаћи конгреси и 

симпозијуми 
предавач 
усмена презентација 
 
постер презентација 

11 бодова предавање 
9 бодова усмена презентација  
7 бодова постер презентација 

пасивно учешће 5 бодова 
3. Међународни конгрес и 

симпозијум 
предавач 
усмена презентација 
 
постер презентација 

15 бодова предавање 
13 бодова усмена презентација 
11 бодова постер презентација 



пасивно учешће до 6 сати - 3 бода 
6-12 сати - 6 бодова 
више од 12 сати - 9 бодова 

Домаћи конгрес и симпозијум прве категорије остварује се учешћем домаћих и страних 
предавача најмање четвртина од укупног броја предавача, траје најмање 12 сати и 
изводи се на српском или енглеском језику. Неопходно је да је страни предавач стручњак 
у области из које држи предавање, што документује биографијом.  

Остали домаћи конгреси и симпозијуми не могу трајати мање од 6 сати.  

Међународни конгрес и симпозијум у свом научном или 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 и да се изводи на 
енглеском 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 се бодови за постер презентацију додељују само 
првом аутору, а за усмену презентацију аутору који презентује рад. 

Б) Учествовање на курсевима 

Редни 
број  Курс Учешће Вредновање у 

бодовима 
1. Домаћи курс прве категорије предавач до 12 бодова 

слушалац до 6 бодова 
2. Остали домаћи курсеви предавач до 8 бодова 

слушалац до 4 бода 
   
Редни 
број  Међународни курс Учешће Вредновање у 

бодовима 
1. Курс прве категорије предавач до 14 бодова 

слушалац до 7 бодова 
2. Остали курсеви предавач до 10 бодова 

слушалац до 5 бодова 

Домаћи курс прве категорије садржи штампани материјал садржаја курса, проверу знања 
након завршеног курса и евалуацију задовољства учесника курсом. Траје најмање шест 
сати. На курсу учествују само домаћи или домаћи и страни предавачи. Изводи се на 
енглеском или српском језику. 

Остали домаћи курсеви садрже штампани материјал садржаја курса и трају најмање два 
сата. Изводе се на српском језику. 



Међународни курс прве категорије садржи штампани материјал садржаја курса, проверу 
знања након завршеног курса и евалуацију задовољства учесника курсом. Траје најмање 
шест сати. На курсу учествује најмање четвртина страних предавача од укупног броја 
предавача. Изводи се на енглеском језику.  

Остали међународни курсеви су курсеви где је најмање једна четвртина страних 
предавача и који трају најмање два сата. Изводе се на енглеском језику. 

Број бодова за домаће и међународне курсеве додељује се узимајући у обзир све 
релевантне податке о курсу.  

Учесник добија потврду од организатора курса о завршеном курсу.  

В) Студијски боравци 

Редни 
број  Студијски боравци Вредновање у бодовима 

1. У Републици Србији са ментором 3 бода недељно 
2. У иностранству са ментором 5 бодова недељно 

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

Г) Стручни састанци 

Редни 
број  Стручни састанци Вредновање у бодовима 

1. Стручни састанци у здравственој установи и 
приватној пракси где су запослени предавачи 

предавач 2 бода 
слушалац 1 бод 

2. Стручни састанци у здравственој установи и 
приватној пракси са предавачем по позиву или 
стручни састанци у оквиру удружења 

предавач 3 бода 

слушалац 2 бода 

Стручни састанци не могу да трају мање од једног сата. 

Присуство стручним састанцима доказује се потврдом издатом и потписаним од стране 
директора здравствене установе, оснивача приватне праксе, односно председника 
удружења, у којима су реализовани. 

Д) Публикације 

Редни 
број Научни и стручни чланци 

Вредновање у бодовима 
Први аутор Остали аутори 

1. Чланак објављен у часопису који се цитира 
у "Цуррент цонтентс" или "Сциенце 
цитатион индеx"  

24 бода првих 6 коаутора по 4 
бода, а остали по 0,5 
бода 



2. Чланак објављен у часопису који се цитира 
у "Индеx медицус" или "Еxцерпта медица"  

12 бодова првих 6 коаутора по 2 
бода, а остали по 0,5 
бодова  

3. Чланак објављен у неиндексираним 
страним и домаћим публикацијама 

6 бодова првих 6 коаутора по 1 
бод, а остали по 0,5 
бода 

4. Коаутори (до шест коатура) на 
апстрактима или постерима на конгресима 
на којима нису били присутни 

   сваки по 0,5 бодова 

5. Књига, монографија и уџбеник који имају 
најмање два рецензента 

18 бодова првих 6 коаутора по 3 
бода, а остали по 0,5 
бодова  

6. Уредник књиге 10 бодова   
7. Поглавље у књизи 8 бодова првих 6 коаутора по 

1,5 бодова, а остали 
по 0,5 бодова 

8. Уредник индексираног страног часописа 15 бодова 
годишње 

   

9 Уредник индексираног домаћег часописа  12 бодова 
годишње 

   

10.  Уредник неиндексираног часописа 9 бодова 
годишње 

   

11. Рецензија рада из часописа који се цитира 
у "Цуррент цонтентс" или "Сциенце 
цитатион индеx" 

6 бодова    

12. Рецензија рада из часописа који се цитира 
у "Индеx медицус" или "Еxцерпта медица"  

4 бода    

13. Рецензија рада из неиндексираног страног 
или домаћег часописа 

2 бода    

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

Ђ) Континуирана едукација у писаној или електронској форми 

Под писаним тестом провере знања сматра се тест акредитован од стране Здравственог 
савета, који мора садржати најмање 5, а највише 50 питања.  

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.  

Број питања у тесту Дужина трајања КЕ у сатима Бодови за слушаоца Бодови за аутора 
5-10  најмање 1 сат до 2 бода до 3 бода 
11-20 најмање 2 сата до 4 бода  до 5 бодова  
21-30 најмање 3 сата до 6 бодова до 7 бодова 



31-40 најмање 4 сата до 8 бодова до 9 бодова 
41-50 најмање 5 сати до 10 бодова до 11 бодова 

Кандидат мора тачно одговорити на најмање 60% питања писаног, односно електронског 
теста да би остварио предвиђени број бодова. За сваки тест мора тачно да се наведе 
литература на основу које се слушалац припрема за тест. Тестови једноставног садржаја 
(без приказа случаја и друго) бодују се са 50% од предвиђених бодова. 

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 надлежној комори достављају на крају сваке лиценцне године 
потврде о учествовању на програмима континуиране едукације у тој лиценцној години.  

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 организатора акредитованог програма. 

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". 


