
                                                           ПРАВИЛНИК 

                                      О СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

                                                 ("Сл. гласник РС", бр. 59/2016, 104/2018 - одлука УС, 99/2019 и 93/2020) 

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) Е-учење: 

1. онлајн стручни састанак, 

2. онлајн тест. 

(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". 

 


