
 1

 
 
 

O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J  E 
 

 

PREDMET:  OBAVEŠTENJE O POČETKU POSTUPKA  AKREDITACIJE PROGRAMA KONTINUIRANE MEDICINSKE  

EDUKACIJE 

 

Ovim putem Vas obaveštavamo da će postupak akreditacije programa kontinuirane edukacije početiti 01. jula 2009. godine i trajaće 

do 31. avgusta 2009. godine. Oglas će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, kao i na službenoj internet stranici 

Zdravstvenog saveta Srbije – www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs     (e – mail: office@zdravsvenisavetsrbije.gov.rs). 

Odluka o akreditaciji programa biće doneta do kraja septembra tekuće godine. 

Aktivnosti za prijavljivanje akreditacije programa kontinuirane edukacije za prvu polovinu 2010. godine, planirane su za drugu 

polovinu oktobra 2009. godine o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. 

 

S poštovanjem 

 

                                                                                                                          PREDSEDNIK ZDRAVSTVENOG SAVETA 

                                                                                                                          REPUBLIKE SRBIJE 

                                                                                                                           Prof. dr. Dragan Delić
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ПРИЈАВА  ЗА  АКРЕДИТАЦИЈУ  ПРОГРАМА  КОНТИНУИРАНЕ  ЕДУКАЦИЈЕ 

Организатор континуиране едукације (заокружити) Назив организатора: 

А) факултет   
Б) школа здравствене струке   
В) здравствена установа   
Г) установа   
Д) удружење   
Ђ) приватна пракса   

    
Адреса организатора   
Број телефона   
Име главне контакт особе   
Контакт телефон   
Е-маил адреса   
Назив програма континуиране едукације   
Врста континуиране едукације (заокружити) ••••         Конгрес/симпозијум    

  ••••         Курс    

  ••••         Стручни састанак    

  ••••         Решавање теста - провера знања у 

писаној или електронској форми    

Предложени датум првог одржавања програма:   

Ако се планира да се исти програм са истим садржајем понавља, подноси се само 
једна пријава за акредитацију програма за све датуме. Једном издата акредитација 
важи наредних 12 месеци. 

  

Подаци о месту одржавања   
Сати учења током програма   
(без пауза)   
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Циљна група: 
••••         Сви заинтересовани здравствени 

радници    

     

     

(заокружити) ••••         Лекари    

  ••••         Стоматолози    

  ••••         Фармацеути    

  ••••         Биохемичари    

  ••••         Медицинске сестре    

  ••••         Здравствени техничари    

  ••••         Друго (навести):    

   

Који су едукативни циљеви програма? 1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 

Које посебне вештине и/или знања ће стећи учесници? 
1. 
2. 

  3. 
  4. 
  5. 
Које методе учења/обуке ће се користити? А) предавања 

(заокружити) Б) семинари 

  В) практичне вежбе 

  Г) решавање клиничких проблема 

  Д) рад у малој групи 

  Ђ) пројекат - оријентисано учење 

  Е) демонстрација клиничке вештине 

  Ж) остало (навести): 
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Да ли је предвиђен едукативни материјал за полазнике?      ДА 

(заокружити)      НЕ 

   

Ако ДА, навести како?   

    
Да ли ће се извршити евалуација програма?      ДА 
(заокружити)      НЕ 
    

Ако ДА, навести како?   

    

Уз ову пријаву, молимо Вас да доставите и следеће документе: 
••••         сажетак програма едукације (500 речи и 

максимално 5 референци);    

  

••••         кратку биографију свих предавача (на 

веб страници Здравственог савета налази се 

упитник).    

    
Датум: ___________________________   

    
Потпис руководиоца континуиране едукације:   

________________________________________   
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Критеријум 
Да Не 

(1 поен) (0 поенa) 

Да ли је јасно дефинисана тема едукације?     

Да ли су јасно дефинисани циљеви континуиране едукације?     

Да ли су јасно дефинисане вештине и/или знања која ће стећи учесници?     

Да ли је дефинисана врста програма (нпр. симпозијум/стручни састанак/конгрес/курс, итд.)?     

Да ли предложени предавачи имају одговарајуће искуство/стручност за обављање едукације?     

Да ли у извођењу наставе учествују страни предавачи?     

Да ли у извођењу наставе учествују наставници факултета?     

Да ли је дефинисана циљна група?     

Да ли је дефинисано трајање програма? (број сати, дана, неељних сесија, итд.)     

Да ли ће се кроз програм стицати или усавршавати стручно знање?     

Да ли ће се кроз програм стицати или усавршавати стручне вештине?     

Да ли је програм савремен и актуелан?     

Да ли је у програм укључено партиципативно учење (дискусије, вежбе/тестови, а не само слушање/читање)?     

Да ли ће учесници евалуирати програм?     

Да ли је предвиђена провера знања стеченог током континуиране едукације?     

Да ли је предвиђен штампани или електронски едукативни материјал за полазнике (ЦД са презентацијама 
предавача, књига, репринт рада из часописа и слично)?     

 

УКУПНО ПОЕНА: 
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"Službeni glasnik RS", broj 130/2007 
 
 
 
Na osnovu člana 187. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05), 
 
Ministar zdravlja donosi  
 
 

P R A V I L N I K 
 

o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i 
zdravstvene saradnike 

 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Član 1. 
 
Ovim pravilnikom utvrđuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja kontinuirane edukacije, ustanove i udruženja koja 
mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, 
kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. 
 

 
Član 2. 

 
Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, 
farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga 
rada. 
 

 
Član 3.  

 
Kontinuirana edukacija podrazumeva: 
1) učešće na stručnim i naučnim skupovima; 
2) učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije. 
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Član 4. 

 
Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik može se stručno usavršavati kroz različite vrste kontinuirane edukacije, i to: učešćem na 
kongresima, simpozijumima i drugim oblicima stručnih sastanaka, učešćem na kursevima, seminarima, putem studijskih boravaka, 
objavljivanjem članaka u stručnim i naučnim časopisima ili publikacijama i rešavanjem testova u pismenoj ili elektronskoj formi. 
 

 
III. KRITERIJUMI PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE 

 
Član 5. 

 
Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: akreditacija programa) vrši Zdravstveni savet Srbije (u 
daljem tekstu: Zdravstveni savet) jedanput u toku godine. 
 
Akreditacija programa iz stava 1. ovog člana vrši se ako:  
 
1) program usavršava znanja, veštine i stručnost polaznika; 
 
2) se program zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke; 
 
3) obrađuje teme od većeg socijalno-medicinskog značaja;  
 
4) doprinosi unapređenju kvaliteta stručnog rada;  
 
5) je jasno definisana tema, ciljna grupa, vrsta i trajanje programa; 
 
6) je predavač akreditovanog programa lice koje ima najmanje visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u 

struci, a doktor medicine, doktor stomatologije, diplomirani farmaceut i diplomirani farmaceut medicinski biohemičar imaju i 
zvanje specijaliste, a lica koja imaju završenu višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci. 

 
Organizator akreditovanog programa mora da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja, sistem evaluacije 
organizovanog skupa, sistem za čuvanje dokumentacije, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa. 
 
Zdravstveni savet vrednuje svaki prijavljeni program kontinuirane edukacije određivanjem odgovarajućeg broja bodova. 
 

 
IV. SPROVOĐENJE POSTUPKA KONTINUIRANE EDUKACIJE 

 
Član 6. 

Postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa, 
udruženja i ustanove (u daljem tekstu: organizatori akreditovanog programa). 
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Član 7. 

 
Sistem bodovanje kontinuirane edukacije vrši se na sledeći način: 
 

A) Učešće na kongresima 
 
Redni 
broj 

Kongres 
 

Učešće 
 

Vrednovanje u  
bodovima 

1. Domaći kongres  aktivno učešće  devet bodova poster  
 - simpozijum (poster i usmena  12 bodova usmena  
  prezentacija)  prezentacija  
  pasivno učešće šest bodova 

2. Međunarodni  aktivno učešće 15 bodova poster  
 kongres  (poster i usmena  18 bodova usmena  
 - simpozijum prezentacija)  prezentacija  
  pasivno učešće devet bodova 

 
Pasivno učešće na kongresu dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom 
rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što 
se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji prezentuje rad. 
 

 
B) Učestvovanje na kursevima 

 
Redni 
broj 

Domaći kurs 
 

Učešće 
 

Vrednovanje  
u bodovima 

1. Kurs prve kategorije predavač  do 12 bodova 

  slušalac do šest bodova 
2. Ostali kursevi predavač  do osam bodova 

  slušalac do četiri boda 
 

Redni 
broj 

Međunarodni  
kurs 

Učešće 
 

Vrednovanje  
u bodovima 

1. Kurs prve kategorije predavač  do 20 bodova 

  slušalac do 10 bodova 
2. Ostali kursevi predavač  do 15 bodova 

  slušalac do sedam bodova 

    
 
 
Kurs prve kategorije je onaj koji sadrži štampani materijal sadržaja kursa i proveru znanja nakon završenog kursa. Vreme trajanja 
kursa je najmanje šest sati. 
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Za domaći kurs dodeljuje se jedan bod za jedan sat slušanja, a za predavače dodeljuju se dva boda po satu. 
 
Broj bodova za međunarodni kurs dodeljuje se uzimajući u obzir sve relevantne podatke o kursu. 
 
Polaznik dobija potvrdu od organizatora kursa o završenom kursu. 
 
 

V) Studijski boravci 
 

Redni  
broj 

Studijski boravci 
 

Vrednovanje  
u bodovima 

1. U Republici Srbiji sa mentorom tri boda nedeljno 

2. U inostranstvu sa mentorom pet bodova nedeljno 

 
Studijski boravak dokumentuje se potvrdom izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen 
studijski boravak, kao i potvrdom mentora.  
 
 

G) Stručni sastanci 
 

Redni 
broj 

Stručni sastanci 
 

Vrednovanje  
u bodovima 

1. 
 

Stručni sastanci u zdravstvenoj  
ustanovi i privatnoj praksi 

predavač dva boda  
slušalac jedan bod 

2. 
 
 

Stručni sastanci u zdravstvenoj 
ustanovi i privatnoj praksi sa  
predavačem po pozivu 

predavač tri boda  
slušalac dva boda 
 

3. 
 

Stručni sastanci u okviru  
udruženja 

predavač pet bodova 
slušalac tri boda 

 
Stručni sastanci ne mogu trajati manje od jednog sata. 
 
Prisustvo stručnim sastancima dokazuje se potvrdom izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene ustanove, osnivača 
privatne prakse, odnosno predsednika udruženja. 
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D) Publikacije 
 

Redni 
broj 

 

Naučni i  
stručni članci 

 
 

Vrednovanje u bodovima 
Prvi  
autor 

Ostali autori 

1. 
 
 
 

Članak objavljen u časopisu  koji se citira u  
"Current contents" ili  "Science citation index" 

 
 

 
 
 

20 bodova 

 
 
 

ukupno 20 bodova 
2. 
 
 

Članak objavljen u časopisu  koji se citira u "Index 
medicus"  ili "Excerpta medica" 

 
 

10 bodova 

 
 

ukupno 10 bodova 

3. 
 
 

Članak objavljen u  neindeksiranim stranim  i 
domaćim publikacijama 

 
 

pet bodova 

 
 

ukupno pet bodova 

4. 
 
 

Koautori na apstraktima ili  posterima na kongresima 
na  kojima nisu bili prisutni 

 

 
 

jedan bod 

 
 

svaki po 0,5 bodova 

5. Knjiga, monografija, udžbenik 40 bodova ukupno 30 bodova 

6. Urednik knjige 
 

30 bodova  

7. Poglavlje u knjizi 20 bodova 10 bodova 

8 
 

Urednik indeksiranog  
časopisa 

 
 

 
 

 
do 10 bodova  
godišnje 

9.  
 

Urednik neindeksiranog  
časopisa 

 
 

 
 

 
do pet bodova  

godišnje 

 
U svakom pojedinačnom slučaju vrši se bodovanje autorstva, odnosno uredništva, o čemu se izdaje potvrda. 
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Đ) Rešavanje testa provere znanja u pismenoj ili elektronskoj formi 
 
Pod pismenim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta i objavljen u indeksiranim 
publikacijama. Takav test mora sadržati najmanje 20, a najviše 50 pitanja. 
 
Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta koji je objavljen na internet stranicama 
akreditovanih organizatora testiranja. Za svako testiranje potrebno je obezbediti odobrenje od strane Zdravstvenog saveta. Ovakav 
test mora sadržati najmanje 20, a najviše 50 pitanja provere znanja. 
 
Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja pismenog, odnosno elektronskog testa da bi bio ocenjen pozitivno. 
 
Test od 20 pitanja boduje se sa šest bodova, a za svakih dodatnih 10 pitanja u testu, broj bodova se povećava za dva boda, tako da 
se test od 50 pitanja boduje sa 12 bodova. 
 

Član 8. 
 
Organizator akreditovanog programa izdaje potvrdu o učestvovanju za sve učesnike programa. 
 
Potvrda iz stava 1. ovog člana jeste dokument kojim se potvrđuje učestvovanje na akreditovanom programu kontinuirane edukacije. 
 
Potvrda sadrži sledeće podatke: 
 

- službeni naziv organizatora akreditovanog programa,  
- mesto i datum održavanja, 
- naziv teme, 
- broj dodeljenih bodova za učestvovanje, 
- ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda, 
- pečat i potpis organizatora akreditovanog programa. 
 

 
 

V. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Član 9. 
 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 
 
Broj 110-00-391/2007-02 
U Beogradu, 27. decembra 2007. godine  
 
Ministar, 
prof. dr Tomica Milosavljević, s. 
  

 


