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На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник 
РС”, број 52/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У
о ограничењу висине цена нафтних деривата

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се износи највиших малопродајних 

цена нафтних деривата.  

Члан 2.
Ова уредба примењује се на следеће нафтне деривате:
1) EVRO DIZEL;
2) EVRO PREMIJUM BMB 95.
На највишу малопродајну цену нафтних деривата из става 1. 

овог члана није дозвољено обрачунавати друге накнаде или друге 
трошкове који нису прописани овом уредбом или другим посеб-
ним прописима.

Квалитет и означавање нафтних деривата из става 1. овог 
члана уређени су  Правилником о техничким и другим захтевима 
за течна горива нафтног порекла („Службени  гласник  РС”, бр. 
150/20 и 127/21).

Члан 3.
Највиша малопродајна цена утврђује се за један литар нафт-

них деривата из члана 2. став 1. ове уредбе.
Највиша малопродајна цена са порезом на додату вредност 

утврђује се за:
1) EVRO DIZEL, у износу од 179,00 динара за један литар;
2) EVRO PREMIJUM BMB 95, у износу од  171,00 динара за 

један литар.

Члан 4.
Привредни субјекти не смеју испоручивати производе из чла-

на 2. ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 
12 месеци. 

Члан 5.
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2 –4. 
ове уредбе. 

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна 
мера забране правном лицу да врши одређене делатности у траја-
њу од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и 
може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши 
одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи 
заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању 
од шест месеци до једне године.

Члан 6.
Надзор над применом ове уредбе спроводи министарство на-

длежно за послове трговине.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи 30 дана од 
дана ступања на снагу.
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На основу члана 178. став 4. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”,  број 25/19),

Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К

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

сараднике

1. Предмет Правилника

Члан 1.
Овим правилником утврђују се врста, програм, начин и ду-

жина трајања континуиране едукације, здравствене установе, дру-
га правна лица, приватна пракса и удружења која могу спроводи-
ти континуирану едукацију, критеријуми на основу којих се врши 
акредитација програма континуиране едукације, критеријуми на 
основу којих се врши вредновање програма континуиране едука-
ције и других облика стручног усавршавања, учешће у трошковима 
континуиране едукације, процена квалитета континуиране едука-
ције, процена квалитета извођења акредитованих програма конти-
нуиране едукације, као и друга питања од значаја за спровођење 
континуиране едукације и других облика стручног усавршавања.

Члан 2.
Здравствени радници и здравствени сарадници, у складу са 

законом, имају право и дужност да у току рада стално прате ра-
звој науке,  из области за коју су се школовали, здравствене неге 
и других одговарајућих вештина и наука. Здравствени радници  и 
здравствени сарадници имају право и дужност да се стално струч-
но усавршавају како би одржали и унапредили квалитет свог рада, 
у складу са законом.

2. Организатори акредитованих програма континуиране 
едукације

Члан 3.
Програм континуиране едукације, у складу са Законом, могу 

спроводити високошколске установе здравствене струке, средње 
школе здравствене струке, коморе здравствених радника, здрав-
ствене установе, приватна пракса и удружења здравствене струке, 
Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Агенција за 
акредитацију здравствених установа Србије, министарство на-
длежно за послове здравља (у даљем тексту: Министарство), као 
и друге јавне агенције, органи и организације над којима надзор 
врши Министарство (у даљем тексту: организатори програма кон-
тинуиране едукације).  

Организатори акредитованог програма из става 1. овог члана 
морају бити уписани у именик организатора програма континуи-
ране едукације из члана 7. став 2. овог правилника.
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Члан 4.
Континуирана едукација подразумева:
1) Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, семи-

нарима, симпозијумима, курсевима и конгресима,
2) Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, се-

минарима, симпозијумима и конгресима који се одржавају online 
путем видео преноса или телеконференцијски,

3) Објављивање, рецензија и уређивање чланака у стручним 
и научним часописима, књигама, односно публикацијама, 

4) Решавање тестова, студијски боравак,
5) Усавршавање у оквиру последипломских студија и здрав-

ствених специјализација.

3. Акредитација програма континуиране едукације

Члан 5.
Процену квалитета програма континуиране едукације (у да-

љем тексту: акредитација програма) врши Здравствени савет Ср-
бије (у даљем тексту: Здравствени савет), на основу претходно 
спроведеног поступка процене квалитета континуиране едукације 
од стране надлежне коморе здравствених радника, најмање четири 
пута годишње.

За програме континуиране едукације из области комплемен-
тарне медицине претходну  процену квалитета врши Републичка 
стручна комисија за комплементарну медицину.

За програме континуиране едукације које обавља надлежна 
комора здравствених радника, односно Министарство, процену 
квалитета врши Здравствени савет.

Члан 6. 
Акредитација програма из члана 5. врши се:
1) ако програм усавршава знања, вештине и стручност пола-

зника,
2) ако се програм заснива на најновијим знањима и достиг-

нућима струке,
3) ако се доприноси унапређењу квалитета стручног рада де-

финисане циљне групе,
4) ако је јасно дефинисана тема и циљна група по основу 

чланства учесника у надлежној комори, стручне спреме и здрав-
ствене специјализације, врста континуиране едукације, садржај, 
сатница, предавачи, референце, дужина програма и интелектуална 
својина,

5) ако је програм одобрен од стручног тела организатора про-
грама континуиране едукације, а ако такво тело код организатора 
не постоји одобрење даје стручно тело одговарајућег удружења 
здравствених радника или одговарајућег факултета,

6) ако је предавач акредитованог програма лице које има нај-
мање пет година радног искуства и најмање исти степен образова-
ња као слушаоци.

Захтев за акредитацију програма континуиране едукације 
подноси се надлежној комори здравствених радника на основу јав-
ног позива који се објављује на интернет страници Здравственог 
савета и надлежних комора здравствених радника.

Програми континуиране едукације из области комплемен-
тарне медицине достављају се коморама здравствених радника са 
посебном назнаком: „Програм континуиране едукације из области 
комплементарне медицине”. Надлежна комора здравствених рад-
ника прослеђује Републичкој стручној комисији за комплементар-
ну медицину на претходну процену квалитета добијене програме 
континуиране едукације из области комплементаре медицине. Ре-
зултате претходне процене квалитета програма континуиране еду-
кације из области комплементарне медицине Републичка стручна 
комисија за комплементару медицину доставља надлежној комори 
здравствених радника. Надлежна комора здравствених радника 
резултате доставља Здравственом савету који исте објављује на 
својој интернет страници у посебној збирној табели.

Захтев за акредитацију програма континуиране едукације 
коју обавља надлежна комора здравствених радника или Мини-
старство подноси се Здравственом савету, на основу јавног позива 
који се објављује на интернет страници Здравственог савета и ко-
море здравствених радника.

Надлежност коморе здравствених радника одређује се према 
циљној групи и степену образовања предавача програма контину-
иране едукације.

Ако програм континуиране едукације има више предавача 
различитог степена образовања, надлежност здравствене коморе 
преко које се подноси захтев за акредитацију програма, утврђу-
је се према преовлађујућем степену образовања предавача, с тим 
што у том случају циљна група, на коју се едукација односи, не 
може имати виши степен образовања од предавача.

У случају једнаког броја предавача различитих степена обра-
зовања, надлежност коморе преко које се подноси захтев за акре-
дитацију програма, се утврђује према вишем степену образовања 
предавача, с тим што у том случају циљна група, на коју се едука-
ција односи, не може имати виши степен образовања од предавача.

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

Организатор акредитованог програма мора да обезбеди орга-
низационо-техничке услове за успешно спровођење програма кон-
тинуиране едукације, односно да има развијен систем евиденције 
присуствовања, систем провере знања (за курсеве, односно семи-
наре), систем евалуације организованог скупа (осим за стручне 
састанке), систем за чување документације у временском периоду 
од најмање седам година, као и друге услове који су од значаја за 
акредитацију програма. 

Здравствени савет вреднује сваки пријављени програм кон-
тинуиране едукације одређивањем одговарајућег броја бодова, а за 
програме из ст. 2. и 3. овог члана на основу претходно спроведе-
ног поступка процене квалитета континуиране едукације од стра-
не надлежне коморе здравствених радника, односно Републичке 
стручне комисије за област комплементарне медицине.

Члан 7.
У спровођењу акрeдитације програма континуиране едукаци-

је, надлежна комора здравствених радника обавља следеће послове:
1) спроводи претходни поступак процене квалитета програма 

континуиране едукације, у складу са овим правилником,
2) води базу података пријављених програма континуиране 

едукације,
3) води архиву програма континуиране едукације,
4) сарађује са организаторима,
5) остварује сарадњу са Здравственим саветом.
Коморе здравствених радника воде јединствени именик ор-

ганизатора програма континуиране едукације, који се објављује 
на интернет презентацији Здравственог савета и надлежне коморе 
здравствених радника, на Обрасцу 6.  Именик организатора про-
грама  континуиране едукације, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.  

Критеријуме за упис у именик организатора програма конти-
нуиране едукације из става 2. овог члана прописује Здравствени 
савет.

За послове из става 1. тачка 1) овог члана надлежна комора 
здравствених радника образује посебну радну групу за претходни 
поступак процене квалитета програма континуиране едукације, од 
истакнутих стручњака из одговарајуће области здравствене струке.

Након спроведеног претходног поступка процене квалитета 
програма континуиране едукације надлежне коморе здравствених 
радника достављају извештај Здравственом савету који садржи:

1) акрeдитациони број програма континуиране едукације,
2) назив организатора програма континуиране едукације, 

адреса, контакт, и матични број организатора,
3) назив програма континуиране едукације,
4) датум и место одржавања програма континуиране едука-

ције,
5) име и презиме предавача и звање,
6) врста програма континуиране едукације,
7) циљну групу,
8) дужину трајања програма континуиране едукације,
9) цену програма континуиране едукације,
10) предложени број бодова за сваки програм континуиране 

едукације.
Надлежна комора здравствених радника претходно доставља 

извештај из става 5. овог члана организатору програма континуи-
ране едукације, који може поднети примедбе на извештај у року од 
пет дана од дана достављања. 

Надлежна комора здравствених радника разматра примедбе 
из става 6. овог члана на основу чега доноси нов извештај који 
доставља Здравственом савету на коначно одлучивање.
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Члан 8.

Здравствени савет након спроведеног поступка процене ква-
литета програма континуиране едукације доноси Решење о акре-
дитацији програма континуиране едукације. 

Решење из става 1. овог члана коначно је у управном поступ-
ку и против њега се може покренути управни спор.

Решење о акредитацији програма континуиране едукације 
објављује се на интернет презентацији Здравственог савета и ин-
тернет презентацији надлежне коморе здравствених радника.

Члан 9.
Захтев за акредитацију програма континуиране едукације 

подноси се на Обрасцу 1. Формулар пријаве за акредитацију про-
грама Континуиране Едукације и Обрасцу 2. Програм контину-
иране едукације из области комплементарне медицине где треба 
одабрати врсту едукације и уклонити вишак који су одштампани 
уз овај правилник и чине његов саставни део. 

У случају промене датума, времена и места одржавања акре-
дитованог програма континуиране едукације, као и максималног 
броја учесника наведених у Обрасцу 1., односно Обрасцу 2. за-
хтева за акредитацију програма континуиране едукације, органи-
затор је дужан да обавести Здравствени савет и надлежну комору 
здравствених радника, поштом или у електронској форми најка-
сније седам дана пре одржавања програма, на Обрасцу 3. Промена 
Континуиране едукације, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Након сваког одржаног акредитованог програма континуи-
ране едукације, осим за стручне састанке, организатор спроводи 
евалуацију тог програма, при чему се најмање једно питање од-
носи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у 
распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације вредно-
ван од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2, не испу-
њава услове за даље извођење.

Организатор доставља извештај о одржаним акредитова-
ним програмима континуиране едукације Здравственом савету и 
надлежним коморама здравствених радника поштом, односно у 
електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране 
едукације одржане у претходном месецу, на Обрасцу 4. Извештај о 
одржаном акредитованом програму Континуиране едукације, који 
је одштампан уз овај правилника, и чини његов саставни део.

Ако организатор на прописан начин не достави извештај из 
става 4. овог правилника, достави неуредан извештај, достави из-
вештај са већим бројем учесника од броја прописаног овим пра-
вилником или не обавести надлежну комору о промени у вези са 
одржавањем програма континуиране едукације из става 2. овог 
члана, не може да спроводи наведени програм континуиране еду-
кације и не може да акредитује нове програме континуиране еду-
кације шест месеци од дана одржавања програма континуиране 
едукације за који организатор није доставио извештај, доставио 
неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о проме-
нама из става 2. овог члана.

Здравствени савет, у складу са законом, врши процену ква-
литета програма континуиране едукације здравствених радника и 
здравствених сарадника.

4. Програми континуиране едукације који се одржавају online

Члан 10.
Организатор програма континуиране едукације која се одр-

жава online (изузев курсева и курсева вештина који се не смеју 
одржавати online) приликом акредитације програма наводи тачан 
датум, време и линк за одржавање програма, а у случају промене 
наведеног термина о новом датуму и времену одржавања програ-
ма обавештава Здравствени савет и надлежну комору здравстве-
них радника, најкасније седам дана пре одржавања програма.

Приступ online континуираној едукацији омогућен је уз прет-
ходну пријаву учесника на интернет страницу организатора, где 
учесник отвара кориснички налог попуњавањем одговарајућих 
података (име, презиме и број лиценце, односно ИД број) након 
чега добија корисничко име и лозинку, односно линк за приступ 
континуираној едукацији.

Током континуиране едукације која се спроводи online прати 
се присуство учесника.

Услов за добијање потврде о учествовању на програмима 
континуиране едукације који се одржавају online јесте и попуњен 
евалуациони упитник, а за семинаре који се одржавају online и 
тест провере знања.

На програме континуиране едукације који се одржавају online 
примењује се систем бодовања из члана 11. овог правилника.

5. Вредновање програма континуиране едукације

Члан 11.
А) Учешће на конгресима и симпозијумима
Конгрес подразумева домаће и међународне скупове на који-

ма се разматрају и обрађују теме које су битне за одређену грану 
или област медицинске струке/науке.

Конгрес може да се састоји из више различитих видова кон-
тинуиране едукације на којима се износе научна или стручна пле-
нарна предавања, извештава о новинама у тој области, саопшта-
вају/приказују резултати истраживања путем усмених саопштења 
и постера, договара се о заједничком раду и доносе стратегије и 
смернице за даљи рад, а које представљају јединствену целину.

Симпозијум представља вид континуиране едукације где се 
мултидисциплинарно обрађује једна тема.

Учешће на конгресима и симпозијумима се вреднује на сле-
дећи начин: 

Редни 
број

Конгрес и 
симпозијум Учешће Вредновање у бодовима

1. Међународни 
конгрес

предавач по 
позиву 15 бодова предавање

усмена 
презентација

13 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

постер 
презентација

11 бодова првом 
аутору

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

пасивно учешће 10 бодова

2.

Национални 
конгрес са 
међународним 
учешћем

предавач по 
позиву 13 бодова предавање

усмена 
презентација

11 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

постер 
презентација

9 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

пасивно учешће 8 бодова

3. Национални 
конгрес

предавач по 
позиву 12 бодова предавање

усмена 
презентација

9 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

постер 
презентација

7 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

пасивно учешће 6 бодова

4. Међународни 
симпозијуми

предавач по 
позиву 10 бодова предавање

усмена 
презентација

9 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

постер 
презентација

7 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

пасивно учешће 6 бодова

5.

Национални 
симпозијум са 
међународним 
учешћем

предавач 9 бодова предавање

усмена 
презентација

8 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

постер 
презентација

6 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

пасивно учешће 5 бодова

6. Национални 
симпозијуми

предавач 8 бодова предавање

усмена 
презентација

7 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

постер 
презентација

5 бодова аутору 
који презентује 
рад

0,5 бодова 
осталим 
коауторима

пасивно учешће 4 бода
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Међународни конгрес у свом научном и програмском одбору 
има најмање пет истакнутих стручњака из иностранства и најма-
ње четвртину страних предавача од укупног броја предавача, траје 
најмање 12 сати, најмање у току два дана и да се изводи на срп-
ском језику или страним језицима, у складу са законом.

Национални конгрес са међународним учешћем остварује се 
учешћем домаћих и страних предавача, траје најмање 12 сати, нај-
мање у току два дана и изводи се на српском језику или страним 
језицима, у складу са законом.

Национални конгрес не може трајати мање од 12 сати, најма-
ње у току два дана.

Међународни симпозијум у свом научном и програмском од-
бору мора да има најмање два истакнута стручњака из иностран-
ства и најмање четвртину страних предавача од укупног броја пре-
давача, траје најмање шест сати и изводи се на српском језику или 
страним језицима, у складу са законом.

Национални симпозијум са међународним учешћем оствару-
је се учешћем домаћих и страних предавача, траје најмање шест 
сати и изводи се на српском језику или страним језицима, у складу 
са законом.

Национални симпозијум остварује се учешћем домаћих пре-
давача, траје најмање шест сати и изводи се на српском језику.

Пасивно учешће на конгресу документује се потврдом о 
присуству, а активно учешће потврдом о присуству и штампаним 
сажетком рада. Пасивно учешће подразумева присуствовање пре-
давањима, а активно учешће предавање по позиву или излагање 
рада у виду постера или усмено, с тим што је максимални број 
коауторства по конгресу 3.

Неопходно је да је предавач стручњак у области из које држи 
предавање, што документује подацима из биографије.

Б) Учествовање на курсевима
Курс је вид континуиране едукације у оквиру кога се преносе 

теоријска знања и вештине у мањој групи полазника (до 50 особа). 
Вештине треба да чине минимум 50% предвиђене дужине трајања 
курса и морају детаљно да буду описане у сажетку.

Курс вештина је вид континуиране едукације у оквиру кога 
се преносе теоријска знања и вештине у мањој групи полазника 
(до десет особа). Вештине треба да чине минимум 50% предви-
ђене дужине трајања курса и морају детаљно да буду описане у 
сажетку.

Учешће на курсевима се вреднује на следећи начин:
Редни 
број Курс Учешће Вредновање у бодовима

1. Међународни курс/курс 
вештина прве категорије

Предавач 14 бодова
Слушалац 7 бодова

2. Остали међународни 
курсеви/курсеви вештина

Предавач 10 бодова
Слушалац 5 бодова

3. Национални курс/курс 
вештина прве категорије

Предавач 12 бодова
Слушалац 6 бодова

4. Остали национални курсеви/
курсеви вештина

Предавач 8 бодова
Слушалац 4 бода

Курсеви садрже едукативни материјал, проверу знања након 
завршеног курса и евалуацију задовољства учесника курсом.

Неопходно је да је предавач стручњак у области из које држи 
предавање, што документује подацима из биографије.

Међународни курс прве категорије траје најмање шест сати. 
На курсу учествује најмање четвртина страних предавача од укуп-
ног броја предавача. Изводи се на страним језицима.

Остали међународни курсеви су курсеви где је најмање једна 
четвртина страних предавача и који трају најмање три сата. Изво-
де се на страним језицима.

Национални курс прве категорије траје најмање шест сати. 
На курсу учествују само домаћи или домаћи и страни предавачи. 
Изводи се на српском или страном језику.

Остали национални курс траје најмање три сата. Изводи се 
на српском или страним језицима.

Изузетно од предвиђене дужине трајања курса за међународ-
ни курс прве категорије, остале међународне курсеве, национал-
ни курс прве категорије и остале националне курсеве, за одређене 
теме програма континуиране едукације минималну дужину траја-
ња може да одреди Здравствени савет, на предлог надлежне комо-
ре здравствених радника.

В) Учествовање на семинарима
Семинар је вид континуиране едукације у оквиру кога се 

теоријски обрађује једна тема и где је најмање 30% предвиђеног 
времена посвећено дискусији (интерактивно учешће предавача и 
слушалаца).

Учешће на семинарима се вреднује на следећи начин:
Редни 
број Семинар Учешће Вредновање у бодовима

1. Међународни семинар прве 
категорије

Предавач 14 бодова
Слушалац 7 бодова

2. Остали међународни 
семинари

Предавач 10 бодова
Слушалац 5 бодова

3. Национални семинар прве 
категорије

Предавач 12 бодова
Слушалац 6 бодова

4. Остали национални 
семинари

Предавач 8 бодова
Слушалац 4 бода

Семинари садрже едукативни материјал, проверу знања на-
кон завршеног семинара и евалуацију задовољства учесника се-
минаром.

Неопходно је да је предавач стручњак у области из које држи 
предавање, што документује подацима из биографије. Међународ-
ни семинар прве категорије траје најмање шест сати. На семинару 
учествује најмање четвртина страних предавача од укупног броја 
предавача. Изводи се на страним језицима.

Остали међународни семинари су семинари где је најмање 
једна четвртина страних предавача и који трају најмање три сата. 
Изводе се на страним језицима.

Национални семинар прве категорије траје најмање шест 
сати. На семинару учествују само домаћи или домаћи и страни 
предавачи. Изводи се на српском или страном језику.

Остали национални семинари друге категорије траје најмање 
три сата. Изводи се на српском или страним језицима.

Г) Студијски боравци
Студијски боравак подразумева боравак у здравственим и 

образовним установама здравствене струке ради додатне едукаци-
је или упознавања организације рада.

Спроводи се под руководством ментора кога одређује руко-
водилац установе у којој учесник борави и о чему издаје потврду 
која садржи податке о свим активностима које су обављене током 
студијског боравка.

Студијски боравак се вреднује на следећи начин:
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 пот-
писаном од стране директора здравствене, образовне установе или 
оснивача приватне праксе у којој је обављен студијски боравак, 
као и потписом ментора.

Здравствени радник 60 дана пре истека лиценце године под-
носи захтев надлежној комори да се овај вид едукације прихвати 
као део обавезне континуиране едукације и да се бодује према 
овом правилнику.

Д) Стручни састанци
Стручни састанци подразумевају вид континуиране едука-

ције на којима се одржавају предавања о једној или више тема из 
области циљне групе.

Стручни састанци се вреднује на следећи начин:
Редни 
број Стручни састанци Вредновање у бодовима

1. Стручни састанци I категорије
предавач 3 бода
слушалац 2 бода

2. Стручни састанци II категорије
предавач 2 бода
слушалац 1 бода

Стручни састанци I категорије не могу да трају мање од два 
сата. 

Стручни састанци II категорије не могу да трају мање од јед-
ног сата.

У току једног дана полазници могу присуствовати највише 
на два стручна састанка.
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Ђ) Публикације
Публикација, као један од облика стручног усавршавања 

вреднује се на следећи начин: 
Редни 
број 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”

24 бода сваки по 4 бода

2.
Чланак објављен у часопису који 
се цитира у „Index medicus” или 
„Medline”

12 бодова сваки по 2 бода

3. Чланак објављен у неиндексираним 
страним и домаћим публикацијама 6 бодова сваки по 1 бод

4. Књига, монографија и уџбеник који 
имају најмање два рецензента 18 бодова сваки по 12 

бодова
5. Уредник књиге 10 бодова
6. Поглавље у књизи 8 бодова сваки по 4 бодова

7. Уредник индексираног страног 
часописа

15 бодова 
годишње

8. Уредник индексираног домаћег 
часописа

12 бодова 
годишње

9. Уредник неиндексираног часописа 9 бодова 
годишње

10.
Рецензија рада из часописа који 
се цитира у „Current contents” или 
„Science citation index”

6 бодова

11.
Рецензија рада из часописа који се 
цитира у „Index medicus” или „Excerpta 
medica”

4 бода

12. Рецензија рада из неиндексираног 
страног или домаћег часописа 2 бода

13. Рецензија књиге 10 бодова

14. Рецензија поглавља (без обзира на број 
поглавља) 5 бодова

Здравствени радници у року од месец дана од дана објављи-
вања публикације подносе захтев надлежној комори да се овај вид 
едукације прихвати као део обавезне континуиране едукације и да 
се бодује према овом правилнику.

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

Е) Тест у писменој или електронској форми
Под писменим тестом провере знања сматра се тест акредитован 

од стране Здравственог савета, који садржи 20, 30, 40 или 50 питања.
Под тестом у електронском смислу сматра се тест акредито-

ван од стране Здравственог савета који је објављен на интернет 
страницама организатора акредитованог програма и који мора са-
држати 20, 30, 40 или 50 питања.

Тест у писаној или електронској форми се вреднује на следе-
ћи начин:

Број питања у 
тесту

Дужина трајања 
КЕ у сатима

Бодови за 
слушаоца Бодови за аутора

20 2 сата 2 бода 4 бода
30 3 сата 3 бода 5 бодова
40 4 сата 4 бода 6 бодова
50 5 сати 5 бодова 7 бодова

Кандидат мора тачно одговорити на најмање 60% питања 
писменог, односно електронског теста да би остварио предвиђени 
број бодова.

Организатор теста мора да дефинише врсту теста, дужину 
припреме полазника за решавање теста и дужину решавања теста. 
Потребно је обезбедити материјал који је неопходан за решавање 
теста и дефинисати начин на који ће бити доступан полазницима.

Неопходно је да је аутор теста стручњак у области из које је 
тестирање, што документује подацима из биографије.

У току једног дана полазници могу присуствовати на најви-
ше два теста.

Ж) Континуирана едукација усавршавањем у оквиру 
постдипломских студија, здравствених и академских специја-
лизација

Континуирана едукација усавршавањем у оквиру постдиплом-
ских студија, здравствених и академских специјализација, као један 
од облика стручног усавршавања вреднује се на следећи начин: 
Редни 
број Усавршавање Вредновање у бодовима

1.
Постдипломске студије, здравствена 
и академска, специјализација и 
субспецијализација

20 бодова годишње
током прописане дужине трајања 
усавршавања

Члан 12.
Сви програми континуиране едукације који испуњавају тех-

ничке услове могу бити организовани и на Брајевом писму или 
знаковном језику, у складу са законом.

6. Процена квалитета извођења акредитованих програма 
континуиране едукације

Члан 13.
Коморе здравствених радника надлежне су за процену квали-

тета извођења акредитованих програма континуиране едукације о 
чему припремају извештај о квалитету изведеног програма конти-
нуиране едукације (у даљем тексту: извештај).

Извештај садржи следеће: број програма из списка акреди-
тованих програма који је објављен на сајту Здравственог савета, 
односно надлежне коморе, датум доношења решења којим је тај 
програм акредитован, време и место одржавања програма, списак 
предавача и учесника са бројем лиценце, додељен број бодова за 
предаваче и учеснике и резултате спроведене евалуације са про-
сечном оценом опште евалуације програма континуиране едука-
ције и оцену извођења, која може бити основ за процену могућно-
сти даљег извођења програма континуиране едукације.

За послове из ст. 1. и 2. овог члана надлежна комора здрав-
ствених радника образује посебну радну групу за контролу квали-
тета извођења акредитованог програма континуиране едукације и 
доноси пословник о њеном раду.

Одлука о формирању радне групе из става 3. овог члана об-
јављује се на интернет страници Здравственог савета и надлежне 
коморе здравствених радника.

Надлежне коморе здравствених радника воде електронску 
евиденцију извештаја из става 2. овог члана и исту достављају 
Здравственом савету.

Члан 14.
Праћење и процена квалитета извођења акредитованих про-

грама континуиране едукације врши се на три начина:
1) по писменом приговору подносиоца,
2) методом случајног избора,
3) анализом достављених извештаја организатора о спрове-

деним акредитованим програмима континуиране едукације.

Члан 15.
Писмени приговор из члана 14. став 1. тачка 1) овог правил-

ника, радној групи за контролу квалитета извођења акредитованог 
програма континуиране едукације може да поднесе члан коморе 
здравствених радника уколико уочи неправилности у извођењу 
акредитованог програма континуиране едукације, најкасније у 
року од 30 дана од дана одржаног програма.

Приговор се доставља на Обрасцу 5. Приговор на квалитет 
извођења акредитованог програма континуиране едукације, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Радна група за контролу квалитета извођења акредитованог 
програма континуиране едукације разматра приговор и извештај 
са предлогом евентуалних даљих мера по приговору доставља 
Здравственом савету на даљу надлежност. 

Члан 16.
Методом случајног избора из члана 14. став 1. тачка 2) и 

анализом достављених извештаја организатора о спроведеним 
акредитованим програмима континуиране едукације из члана 14. 
став 1. тачка 3) овог правилника спроводи се процена квалитета 
извођења акредитованих програма континуиране едукације током 
календарске године.

Избор програма континуиране едукације спроводи радна гру-
па за контролу квалитета извођења акредитованог програма кон-
тинуиране едукације према збирним табелама акредитованих про-
грама који су планирани за извођење у току календарске године, 
односно извештајима организатора о спроведеним акредитованим 
програмима континуиране едукације у току календарске године.

Члан 17.
Обавеза организатора акредитованог програма континуиране 

едукације је да радној групи за контролу квалитета извођења акре-
дитованог програма континуиране едукације омогући приступ 
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спровођењу програма и непосредан увид у сву релевантну доку-
ментацију у вези са акредитацијом и спровођењем акредитованог 
програма континуиране едукације.

Члан 18.
Извештај из члана 13. став 2. овог правилника заснива се на 

следећим критеријумима:
1. поштовање термина одржавања и сатнице акредитованог 

програма континуиране едукације,
2. присуство предавача наведених у пријави за акредитацију 

програма континуиране едукације,
3. доступност предвиђеног едукативног материјала за уче-

снике,
4. постојање евиденције о присуству учесника програма кон-

тинуиране едукације,
5. обезбеђење система провере знања (за курсеве и семинаре),
6. постојања система евалуације организоване континуиране 

едукације (осим за стручне састанке),
7. обезбеђења система за чување документације, 
8. обезбеђења других услова који су од значаја за регуларност 

извођења програма континуиране едукације.

Члан 19.
Оцена извођења акредитованог програма континуиране еду-

кације из члана 13. став 2. овог правилника садржи следеће:
1) оцену квалитета извођења акредитованог програма конти-

нуиране едукације који се процењује као: лоша, добра, врло добра, 
одлична или изузетна,

2) оцену организације акредитованог програма континуиране 
едукације (поштовање сатнице, адекватност простора, потпуност 
података о скупу) која се процењује као: одговарајућа (добра, врло 
добра и одлична) или неодговарајућа.

Члан 20.
Здравствени савет на основу извештаја радне групе за кон-

тролу квалитета спровођења акредитованог програма контину-
иране едукације, доноси одлуку о могућности даљег извођења 
програма континуиране едукације, односно одлуку о мерама које 
треба предузети.

Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страни-
ци Здравственог савета и надлежне коморе здравствених радника.

Члан 21.
Уколико се утврди значајна неправилност при извођењу 

акредитованог програма континуиране едукације Здравствени са-
вет може решењем из члана 20. став 1. овог правилника да изрекне 
једну од следећих мера:

1) забрани извођења акредитованог програма континуиране 
едукације у периоду до 12 месеци од дана доношења решења,

2) забрани пријављивања свих нових програма континуиране 
едукације, организатора програма континуиране едукације и пре-
давача, који су били предмет оцене, у периоду до 12 месеци од 
дана доношења  решења,

3) прихватању, односно неприхватању бодова стечених за 
одржану континуирану едукацију која је била предмет процене 
квалитета.

7. Учешће у трошковима претходног поступка процене 
квалитета континуиране едукације и процене квалитета 

извођења акрeдитованих програма континуиране едукације 

Члан 22.
Учешће у трошковима претходног поступка процене квали-

тета програма континуиране едукације и процене квалитета из-
вођења акрeдитованих програма континуиране едукације сносе 
организатори програма континуиране едукације према ценовнику 
надлежне коморе здравствених радника, на који, у складу са зако-
ном, сагласност даје Министарство.  

Уз захтев за акредитовање програма континуиране едукације 
из члана 6. став 2. овог правилника, организатор програма конти-
нуиране едукације доставља и доказ о уплати накнаде трошкова за 
спровођење претходне процене квалитета континуиране едукације 
и процене квалитета извођења акредитованих програма континуи-
ране едукације, на рачун надлежне коморе здравствених радника.

8. Потврда о учествовању на акредитованом програму 
континуиране едукације

Члан 23.
Организатор акредитованог програма на захтев учесника из-

даје потврду о учествовању на акредитованом програму контину-
иране едукације.

Потврда из става 1. овог члана доставља се учеснику у елек-
тронској или писменој форми.

Здравствени радници, по потреби, на захтев надлежне комо-
ре, достављају потврде о учествовању на акредитованом програму 
континуиране едукације.

Потврда садржи следеће податке:
1) службени назив организатора акредитованог програма и 

матични број;
2) место и датум одржавања;
3) назив теме;
4) врсту континуиране едукације;
5) број решења о акредитацији програма континуиране еду-

кације;
6) евиденциони број акредитованог програма континуиране 

едукације;
7) број додељених бодова за учествовање;
8) име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се 

издаје потврда;
9) печат и потпис (електронски, факсимил или својеручни) 

организатора акредитованог програма.
Здравствени радници који су учествовали на континуираној 

едукацији у иностранству подносе надлежној комори потврду на 
српском језику или енглеском језику о учествовању и програм од-
говарајућег вида континуиране едукације у току текуће лиценцне 
године уз захтев да се то учествовање прихвати као део обавезне 
континуиране едукације и да се бодује према овом правилнику. 

Члан 24.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране еду-
кације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Службе-
ни гласник РС”, бр. 2/11, 23/16 и 31/18). 

Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-309/2020-02
У Београду, 25. јануара 2022. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

Образац 1.

Формулар пријаве за акредитацију програма Континуиране 
Едукације

 (одабрати врсту едукације и уклонити вишак)

СТРУЧНИ САСТАНАК  
КУРС 

СЕМИНАР  
КОНГРЕС  

СИМПОЗИЈУМ  
ТЕСТ

ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ)

Организатор континуиране едукације:
(подвући)

 – Високо-школска установа
 – Средња школа здравствене струке
 – Здравствена установа
 – Приватна пракса
 – Удружење здравствене струке
 – Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије
 – Агенција за акредитацију 
здравствених установа
 – Министарство здравља РС
 – Комора здравствених радника
 – Јавна агенција, орган и организација 
над којима надзор врши Министарство 
здравља РС
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Назив организатора:
Адреса организатора (улица, број, 
поштански број и град):
Број телефона и контакт особа
организатора КЕ:
Е-маил адреса:
Назив програма КЕ
(кратак и јасан):
Врста континуиране едукације:
(подвући)

 – Стручни састанак
 – Курс
 – Семинар
 – Конгрес
 – Симпозијум
 – Тест (уколико је КЕ тест, уз 
овај образац обавезно приложити 
презентацију КЕ и
питања са понуђеним одговорима)

Да ли је континуирана едукација
„online“?

ДА НЕ
Ако је Да, лоцирана је на

Да ли се програм КЕ поново
акредитује?

ДА  НЕ

Ако је одговор на претходно
питање ДА, наведите новине у
програму КЕ, који се предлаже за
поновну акредитацију:

1.
2.
3.

Наведите акредитациони број програма 
КЕ, који се предлаже за поновну 
акредитацију:
Предложени датум и место првог
одржавања програма КЕ:
Сати учења током КЕ (без пауза, уводне 
речи, попуњавања евалуационих 
упитника и сл.):

__________________ сати

Циљна група:
(подвући)

 – Лекари
 – Стоматолози
 – Фармацеути
 – Биохемичари
 – Медицинске сестре
 –  Здравствени техничари

Који је максималан предвиђен број 
слушалаца КЕ?
Наведите цену КЕ (котизација)
Који су едукативни циљеви програма? 1.

2.
3.
4.
5.

Која знања ће стећи учесници? 1.
2.
3.
4.
5.

Које вештине ће стећи учесници? 1.
2.
3.
4.
5.

Које методе учења/обуке ће се 
користити?

 – Предавања
 – практичне вежбе
 – решавање клиничких проблема
 – рад у малој групи
 – пројекат  – оријентисано учење
 – демонстрација клиничке вештине
 – дискусија
 – остало (навести шта):

Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за полазнике?
(подвући)

ДА

НЕ
Ако ДА, навести који?
Да ли је предвиђена провера знања 
полазника?
(подвући)

ДА

НЕ
Ако ДА, навести како?
Да ли ће се извршити евалуација 
програма?
(подвући)

ДА

НЕ
Ако ДА, навести како?
Да ли у извођењу наставе учествују 
наставници факултета?

ДА НЕ

Ако ДА, навести број:

Да ли у извођењу наставе учествују 
страни предавачи?

ДА НЕ

Ако ДА, навести број:
Укупан број предавача је:
Да ли се КЕ изводи на енглеском
језику?

ДА
НЕ

Датум: ______________

Потпис одговорног лица (директора, председника ...)  
организатора континуиране едукације:  __________

Печат установе/удружења

САЖЕТАК ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(максимално 500 речи )

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                       

НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ (НЕ СТАРИЈИХ ПЕТ ГОДИНА) 
РЕФЕРЕНЦИ НА КОЈИМА ЈЕ БАЗИРАН ПРЕДЛОЖЕНИ 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

1.

2.

3.

4.

5.

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме, метод обуке и предавачи)

Сатница Тема Метод 
обуке* Предавач

                          
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                         
                         
                         
                         
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         

* предавање, вежбе, дискусија, рад у групи итд.
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ОДЛУКА СТРУЧНОГ ТЕЛА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕЦЕНЗИРАЊЕ 
(КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА) ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ 

ЕДУКАЦИЈЕ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ/УДРУЖЕЊА 
ПРЕДЛАГАЧА 

(а ако такво тело код организатора не постоји одобрење даје 
стручно тело одговарајућег удружења здравствених радника или 

одговарајућег факултета)

Напомена: Овом одлуком се потврђује да је пријављени про-
грам КЕ одобрен и рецензиран од стране органа надлежног за ре-
цензирање програма КЕ у оквиру установе/удруженја предлагача. 
Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопстве-
ног програма КЕ.

Датум: _______________

Потпис председника стручног тела надлежног за рецензира-
ње (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удруже-
ња или стручног тела одговарајућег удружења здравствених рад-
ника или одговарајућег факултета:

_______________________

Печат установе/удружења

СПИСАК ЧЛАНОВА НАУЧНОГ И/ИЛИ ПРОГРАМСКОГ 
ОДБОРА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ КОЈИ НЕ МОГУ 

БИТИ ПРЕДАВАЧИ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ 

(звање, име и презиме, институција у којој ради, земља)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СПИСАК ПРЕДАВАЧА 
(звање, име и презиме, институција у којој ради)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА

Име и презиме предавача:
Назив институције у којој предавач ради 
са пуним радним временом:
Садашње звање:
Избор у садашње звање:
Број година радног искуства (не сме 
бити мањи од 5):
Ужа научна област:
Докторат ДА НЕ

Ако ДА, година:
Магистеријум ДА НЕ

Ако ДА, година:
Примаријат ДА НЕ

Ако ДА, година:
Академске специјалистичке студије ДА НЕ

Ако ДА, година:
Академске струковне студије ДА НЕ

Ако ДА, година:
Ужа специјализација ДА НЕ

Ако ДА, година:
Специјализација ДА НЕ

Ако ДА, година:
Факултет ДА НЕ

Ако ДА, година:
Репрезентативне референце у 
последњих десет година (навести до 5 
референци)

1.

2.

3.

4.

5.
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:

1.
2.
3.

Усавршавања (до 150 речи):

Други подаци које сматрате 
релевантним (до 100 речи)

Датум: _____________

Потпис предавача:  _____________

____________________
(назив организатора)

____________________
(седиште организатора)

ПОТВРДА

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је одговорно лице за спровођење про-
грама континуиране едукације, упознало учеснике програма кон-
тинуиране едукације, да су дужни да поштују Закон о ауторском 
и сродним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11).

У _________________, дана ______, ______ године.

Потпис одговорног лица (директора, председника) 
организатора програма континуиране едукације:

___________________________________________

М. П.
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Образац  2. 

Програм континуиране едукације из области  
КОМПЛЕМЕНТАРНЕ МЕДИЦИНЕ

Формулар пријаве за акредитацију програма Континуиране 
Едукације 

(одабрати врсту едукације и уклонити вишак)

СТРУЧНИ САСТАНАК  
КУРС 

СЕМИНАР  
КОНГРЕС  

СИМПОЗИЈУМ  
ТЕСТ

ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ)

Организатор континуиране едукације:
(подвући)

 – Високо-школска установа
 – Средња школа здравствене струке
 – Здравствена установа
 – Приватна пракса
 – Удружење здравствене струке
 – Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије
 – Агенција за акредитацију 
здравствених установа
 – Министарство здравља 
 – Комора здравствених радника
 – Јавна агенција, орган и организација 
над којима надзор врши Министарство 
здравља 

Назив организатора:
Адреса организатора (улица, број, 
поштански број и град):
Број телефона и контакт особа
Организатора КЕ
Е-маил адреса:
Назив програма КЕ
(КРАТАК И ЈАСАН):
Врста КЕ:
(подвући)

 – Стручни састанак
 – Курс
 – Семинар
 – Конгрес
 – Симпозијум
 – Тест (уколико је КЕ тест, уз 
овај образац обавезно приложити 
презентацију КЕ и
питања са понуђеним одговорима)

Да ли је континуирана едукација
„online“?

ДА НЕ
Ако је Да, лоцирана је на

Да ли се програм континуиране 
едукације поново
акредитује?

ДА  НЕ

Ако је одговор на претходно питање 
ДА, наведите новине у Програму 
континуиране едукације, који се 
предлаже за поновну акредитацију:

1.
2.
3.

Наведите акредитациони број програма 
КЕ, који се предлаже за поновну 
акредитацију:
Предложени датум и место првог
одржавања програма КЕ:
Сати учења током КЕ (без пауза, уводне 
речи, попуњавања евалуационих 
упитника и сл.):

 ______________ сати

Циљна група:
(подвући)

 – Лекари
 – Стоматолози
 – Фармацеути
 – Биохемичари
 – Медицинске сестре
 – Здравствени техничари

Који је максималан предвиђен број 
слушалаца КЕ?
Наведите цену КЕ (котизација)

Који су едукативни циљеви
програма?

1.
2.
3.
4.
5.

Која знања ће стећи учесници? 1.
2.
3.
4.
5.

Које вештине ће стећи учесници? 1.
2.
3.
4.
5.

Које методе учења/обуке ће се 
користити?

 – предавања
 – практичне вежбе
 – решавање клиничких проблема
 – рад у малој групи
 – пројекат - оријентисано учење
 – демонстрација клиничке вештине
 – дискусија
 – остало (навести шта):

Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за полазнике?
(подвући)

ДА

НЕ
Ако ДА, навести који?
Да ли је предвиђена провера знања 
полазника?
(подвући)

ДА

НЕ
Ако ДА, навести како?
Да ли ће се извршити евалуација 
програма?
(подвући)

ДА

НЕ
Ако ДА, навести како?
Да ли у извођењу наставе учествују 
наставници факултета?

ДА НЕ

Ако ДА, навести број:
Да ли у извођењу наставе учествују 
страни предавачи?

ДА НЕ

Ако ДА, навести број:
Укупан број предавача је:
Да ли се КЕ изводи на енглеском
језику?

ДА
НЕ

Датум: ______________

Потпис одговорног лица (директора, председника ...)  
организатора континуиране едукације:  __________

Печат установе/удружења

САЖЕТАК ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(максимално 500 речи )
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ (НЕ СТАРИЈИХ ОД ПЕТ 
ГОДИНА) РЕФЕРЕНЦИ НА КОЈИМА ЈЕ БАЗИРАН 

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

1.

2.

3.

4.

5.

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме, метод обуке и предавачи)

Сатница Тема Метод обуке* Предавач
                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

* предавање, вежбе, дискусија, рад у групи итд.

ОДЛУКА СТРУЧНОГ ТЕЛА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕЦЕНЗИРАЊЕ 
(КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА) ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ 

ЕДУКАЦИЈЕ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ/УДРУЖЕЊА 
ПРЕДЛАГАЧА 

(а ако такво тело код организатора не постоји одобрење даје 
стручно тело одговарајућег удружења здравствених радника или 

одговарајућег факултета)

Напомена: Овом одлуком се потврђује да је пријављени про-
грам КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ одобрен и рецензиран од 
стране органа надлежног за рецензирање програма КОНТИНУ-
ИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ у оквиру установе/удружења предлагача. 
Предавач/организатор КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ не може 
да буде рецезент свог сопственог програма КОНТИНУИРАНЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ.

Датум:  _______________

Потпис председника стручног тела надлежног за рецензира-
ње (контролу квалитета) програма КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИ-
ЈЕ у оквиру установе/удружења или стручног тела одговарајућег 
удружења здравствених радника или одговарајућег факултета:

____________

Печат установе/удружења

СПИСАК ЧЛАНОВА НАУЧНОГ И/ИЛИ ПРОГРАМСКОГ 
ОДБОРА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ КОЈИ НЕ СМЕЈУ 
БИТИ ПРЕДАВАЧИ ОВОГ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ 

ЕДУКАЦИЈЕ 
(звање, име и презиме, институција у којој ради, земља)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СПИСАК ПРЕДАВАЧА 
(звање, име и презиме, институција у којој ради)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА

Име и презиме предавача:
Назив институције у којој предавач ради 
са пуним радним временом:
Садашње звање:
Избор у садашње звање:
Број година радног искуства (не сме 
бити мањи од 5):
Ужа научна област:
Докторат ДА НЕ

Ако ДА, година:
Магистеријум ДА НЕ

Ако ДА, година:
Примаријат ДА НЕ

Ако ДА, година:
Академске специјалистичке студије ДА НЕ

Ако ДА, година:
Академске струковне студије ДА НЕ

Ако ДА, година:
Ужа специјализација ДА НЕ

Ако ДА, година:
Специјализација ДА НЕ

Ако ДА, година:
Факултет ДА НЕ

Ако ДА, година:
Репрезентативне референце у 
последњих десет година (навести до 5 
референци)

1.

2.

3.

4.

5.
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
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Тренутно учешће на научним
пројектима:

1.
2.
3.

Усавршавања (до 150 речи):
Други подаци које сматрате 
релевантним (до 100 речи)

Датум: _____________

Потпис предавача:  _____________________

______________________
(назив организатора)

______________________
(седиште организатора)

ПОТВРДА

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је одговорно лице за спровођење про-
грама континуиране едукације, упознало учеснике програма кон-
тинуиране едукације, да су дужни да поштују Закон о ауторском 
и сродним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11).

У _________________, дана ______, ______ године.

Потпис одговорног лица (директора, председника ...)  
организатора програма континуиране едукације:

___________________________________________

М. П.

Образац број 3.

Промена Континуиране едукације
Назив организатора:
Место и адреса:
Контакт телефон и имејл адреса:

Обавештење  
о промени датума, времена и места одржавања акредитованог 
програма континуиране едукације, као и максималног броја 

учесника

1. Број акредитованог програма:
2. Број и датум одлуке о акредитацији: 
3. Тема:  
4. Пријављен максимални број учесника КЕ:
5. Пријављен датум, време и место одржавања:
6. Нов датум, време и место одржавања, 

односно максимални број учесника:
7. Разлог промене:

У _____________

Организатор КЕ

(место и датум)

(печат)
_______________
(Овлашћено лице)

Образац број 4.: Извештај о одржаном акредитованом 
програму Континуиране Едукације

1. Надлежна комора којој се доставља 
извештај:  

2.
Евиденциони број програма из 
списка акредитованих програма (са 
сајта Здравственог савета Србије):

 

3. Број одлуке о акредитацији:  

4. Датум доношења одлуке о 
акредитацији:  

5. Врста програма:  
6. Тема:  
7. Назив организатора:  
8. Место и адреса организатора:  

9. Број телефона и имејл адреса 
организатора:  

10. Датум и време одржавања програма:  
11. Максимални број учесника:  
12. Место и адреса одржавања програма:  

13. Предавач (име и презиме, јмбг, бр. 
лиценце)  

14. Вредновање учешћа у додељеним 
бодовима: 

За предавача :
За усмену презентацију:
За постер презентацију: 
За пасивно учешће/слушаоци: 

15.

Просечна оцена опште евалуације 
програма - квалитета извођења 
акредитованог програма 
континуиране едукације који се 
процењује као: лоша, добра, врло 
добра, одлична или изузетна (није 
потребно наводити за стручне 
састанке)

 

16.

Оцена организације акредитованог 
програма континуиране едукације 
(поштовање сатнице, адекватност 
простора, потпуност података 
о скупу) која се процењује као: 
одговарајућа (добра, врло добра и 
одлична) или неодговарајућа. 

 

Списак учесника акредитованог програма КЕ

Р.б. Име и презиме Број лиценце
                       
                       
                                          
                       
                       
                       
                       

Образац 5.

ПРИГОВОР 
НА КВАЛИТЕТ ИЗВОЂЕЊА АКРЕДИТОВАНОГ ПРОГРАМА 

КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Број акредитoваног
програма:
Тема:
Место и датум одржавања: 
У чему се састоји примедба:

У __________________

(место и датум)

_____________________

(Лице које подноси приговор)
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Образац 6. Именик организатора програма континуиране едукације

Редни број Назив организатора Матични број Адреса организатора  Е-маил адреса Изречена мера ЗСС
                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

538
Ha основу члана 30. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник PCˮ, бр. 41/09 и 17/19),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о престанку важења Правилника о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране

Члан 1.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекла-

мирању хране („Службени гласник PCˮ, број 118/20), осим одредаба члана 1. став 2. и члана 3.

Члaн 2. 
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дaнa од дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Број 110-00-16/2022-09 
У Београду, 26. јануара 2022. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

539
На основу члана 75. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21  – др. закон),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова

Члан 1.
У Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 
41/21 и 130/21), у члану 3. став 1. тачка 1), у Обрасцу 1  – Биланс стања,

 – у колони 1  – Ознака ОП 1077, у колони 3  – Опис речи: „Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција” заме-
њују се речима: „Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција”;

 – у колони 1  – Ознака ОП 1087, у колони 3  – Опис речи: „Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 
изузев акција” замењују се речима: „Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев 
акција”;

 – у колони 1  – Ознака ОП 1101, у колони 3  – Опис речи: „Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 
изузев акција” замењују се речима: „Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изу-
зев акција”;

 – у колони 1  – Ознака ОП 1110, у колони 3  – Опис речи: „Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 
изузев акција” замењују се речима: „Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев 
акција”.
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У тачки 3), у Обрасцу 3  – Извештај о капиталним издацима и примањима, 
 – у колони 1  – Ознака ОП 3117, у колони 3  – Опис речи: „Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција” замењу-

ју се речима: „Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција”;
 – у колони 1  – Ознака ОП 3127, у колони 3  – Опис речи: „Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на 

иностраном финансијском тржишту” замењују се речима: „Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, 
емитоване на иностраном финансијском тржишту”.

У тачки 4), у Обрасцу 4  – Извештај о новчаним токовима, 
 – у колони 1  – Ознака ОП 4389, у колони 3  – Опис речи: „Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција” замењу-

ју се речима: „Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција”;
 – у колони 1  – Ознака ОП 4399, у колони 3  – Опис речи: „Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на 

иностраном финансијском тржишту” замењују се речима: „Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, 
емитоване на иностраном финансијском тржишту”.

У тачки 5), у Обрасцу 5  – Извештај о извршењу буџета,
 – у колони 1  – Ознака ОП 5390, у колони 3  – Опис речи: „Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција” замењу-

ју се речима: „Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција”;
 – у колони 1  – Ознака ОП 5400, у колони 3  – Опис речи: „Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на 

иностраном финансијском тржишту” замењују се речима: „Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, 
емитоване на иностраном финансијском тржишту”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев 

од припреме, састављања и подношења финансијских извештаја за 2021. годину.

Број 110-00-3/2022-001-003
У Београду, 1. фебруара 2022. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.




