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На основу члана 94. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Рeпублике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) 
и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар здравља и 
социјалне заштите, 7.9.2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Члан 1.
У Правилнику о спровођењу континуиране едукације (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/16 и 99/19) у 

члану 3. у ставу 1. тачка 3) мијења се и гласи:
“3) Е-учење:
1. онлајн стручни састанак,
2. онлајн тест.”.
У ставу 3. Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1, који чини његов саставни дио.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/04-020-22/20
7. септембрa 2020. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
1. КОНГРЕС И КОНФЕРЕНЦИЈА
1. Конгрес и конференција су стручни скупови на којим се свеобухватно обрађују медицински проблеми, више проблема или цјело-

купне области које се преплићу и за које постоји заједнички интерес.
2. Конгрес се одржава периодично у једнаким временским размацима.
3. Конференција не мора да се одржава у једнаким временским размацима. 
4. Конгрес и конференција садрже пленарна научноистраживачка или стручна предавања као увод у тему која ће се даље обрађивати 

усменим излагањима, радионицама, округлим столовима, постер секцијама, расправама и другим облицима рада.
5. Стручно предавање мора најмање једном да буде експертско предавање - предавање по позиву.
6. Конгрес и конференција могу да буду међународни, домаћи са међународним учешћем и домаћи.
7. Међународни конгрес и конференција подразумијевају да на скупу учествује најмање пет предавача из иностранства.
8. Домаћи конгрес с међународним учешћем подразумијева да на скупу учествују најмање два предавача из иностранства.

Редни 
бр. Конгрес и конференција Учешће Вредновање у бодовима

1. међународни конгрес и конференција
активно учешће

усмена презентација
први аутор - 15 бодова
остали - 8 бодова

постер
први аутор - 10 бодова
остали - 7 бодова

пасивно учешће 6 бодова

2. домаћи конгрес и конференција са 
међународним учешћем

активно учешће
усмена презентација

први аутор - 12 бодова
остали - 6 бодова

постер
први аутор - 10 бодова
остали - 6 бодова

пасивно учешће 5 бодова

3. домаћи конгрес и конференција
активно учешће

усмена презентација
први аутор - 10 бодова
остали - 6 бодова

постер
први аутор - 8 бодова
остали - 6 бодови

пасивно учешће 5 бодова

4. учешће у организационом или научном 
одбору конгреса 10 бодова

Учешће на конгресу и конференцији 
НАПОМЕНА: бодови за учешће на конгресу и конференцији могу се добити само по једном основу.
1) Пасивно учешће документује се потврдом о присуству акредитованом скупу.
2) Први аутор усмено изложеног рада или постера документује потврду о присуству скупу и штампани сажетак рада. Бодови пасивног 

учешћа и бодови првог аутора не сабирају се!
3) Коаутор (тј. остали аутори) документује потврду о присуству скупу и штампани сажетак рада. Бодови пасивног учешћа и бодови 

“остали аутори” не сабирају се!
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2.  СИМПОЗИЈУМ
1. Симпозијум је стручно-научни састанак који се бави ужом темом из медицине или биомедицине.
2. Симпозијум мора имати уводно предавање, усмена излагања, радионице и/или постер презентацију уз могућност дискусије. 
3. Предавање мора најмање једном да буде експертско предавање - предавање по позиву.
4. Изложене радове организатор је дужан да штампа у форми зборника сажетака.
5. Симпозијум може бити домаћи, домаћи с међународним учешћем и међународни.
6. Међународни симпозијум подразумијева да на скупу учествује најмање три предавача из иностранства. 
7. Домаћи симпозијум с међународним учешћем подразумијева да на скупу учествује најмање један предавач из иностранства.

Редни
бр. Симпозијум Учешће Вредновање у бодовима

1. међународни симпозијум
активно учешће 10 бодова
пасивно учешће 5 бодова

2. домаћи симпозијум са међународним 
учешћем

активно учешће 9 бодова
пасивно учешће 5 бодова

3. домаћи симпозијум
активно учешће 8 бодова
пасивно учешће 4 бода

4. учешће у организационом или научном 
одбору симпозијума 6 бодова

НАПОМЕНА: бодови за учешће на симпозијуму могу се добити само по једном основу.
1) Пасивно учешће документује се потврдом о присуству акредитованом скупу.
2) Активно учешће документује се потврдом о присуству скупу и штампаним сажетком рада. 
Бодови пасивног учешћа и бодови активног учешћа не сабирају се!
3. ГОДИШЊИ СТРУЧНИ САСТАНАК
1. Годишњи стручни састанак кроз усмена излагања и постер презентацију бави се стручним темама из своје специјалистичке области 

(и са сродним темама, а које су комплементарне са основном тематиком).
2. Годишњи стручни састанак може бити домаћи и са међународним учешћем.
3. Годишњи стручни састанак са међународним учешћем подразумијева да на скупу учествују најмање два предавача из иностранства.

Редни
бр. Годишњи стручни састанак Учешће Вредновање у бодовима

1. годишњи стручни састанак са међународ-
ним учешћем

предавач 8 бодова
слушалац 5 бодова

2. домаћи годишњи стручни састанак
предавач 7 бодова
слушалац 4 бода

НАПОМЕНА: бодови за учешће на годишњем стручном скупу могу се добити само по једном основу.
1) Пасивно учешће документује се потврдом о присуству акредитованом скупу.
2) Активно учешће (само излагач) документује се потврдом о присуству скупу и штампаним сажетком рада. 
Бодови пасивног учешћа и бодови активног учешћа не сабирају се.
4. СТРУЧНИ САСТАНАК
1. Стручни састанак је уобичајена форма размјене искустава у виду усмених излагања и спроведене дискусије.
2. Стручни састанак спроводи се унутар здравствених институција или удружења са предавачким кадром из тих институција или 

удружења или по позиву. 
3. Стручни састанак не може трајати мање од једног сата.

Редни
бр. Стручни састанци Вредновање у бодовима

1. стручни састанак у здравственој установи
предавач - 2 бода

слушалац - 1 бод

2. стручни састанак у здравственој установи са предавачем по позиву
предавач - 3 бода

слушалац - 2 бода

3. стручни састанак у оквиру удружења

предавач - 6 бодова
слушалац - 3 бода

слушалац - 2 бода
5. СЕМИНАР
1. Семинар је формално-едукацијски процес који се спроводи планираном наставом, са дефинисаним програмом.
2. Семинар је намијењен за мање групе учесника, уз могућност дискусије о одређеним питањима.
3. Један час семинара не може трајати краће од 30 минута.
4. У односу на укупно трајање, семинар може бити једнодневни или дводневни.
5. Једнодневни семинар треба да садржи најмање шест часова укупне наставе.
6. Дводневни семинар треба да садржи најмање 12 часова укупне наставе.
7. Семинар може да садржи необавезну, улазну и излазну провјеру знања.
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Редни
бр. Семинар Учешће Вредновање у бодовима

1. дводневни семинар предавач 10 бодова
слушалац 6 бодова

2. једнодневни семинар предавач 8 бодова
слушалац 5 бодова

6. КУРС
1. Курс је едукацијски процес у форми теоретске и практичне наставе којим се презентују одређена знања и вјештине. 
2. Курс се може подијелити у три категорије: прва, друга и трећа.
3. Тема курса прве, друге и треће категорије мора бити презентована на савремени начин, а презентовани садржај у духу добре кли-

ничке праксе.
4. Појединачно предавање теме курса прве категорије не може трајати краће од 30 минута, а укупно трајање курса не смије бити краће 

од 20 часова. 
5. На завршетку курса прве категорије мора постојати завршни испит, који може бити писмени испит или усмени испит, или може 

бити у форми рјешавања конкретног проблема, дефинисаног циљевима курса.
6. Појединачно предавање теме курса друге категорије не може трајати краће од 20 минута, а укупно трајање курса не смије бити 

краће од десет часова. 
7. На завршетку курса друге категорије не мора постојати завршни испит или провјера стечених вјештина.
8. Појединачно предавање курса треће категорије не може трајати краће од 15 минута, а укупно трајање курса не смије бити краће од 

шест часова.
9. Курс прве и друге категорије мора да садржи материјал предавања у писаној форми.

Редни
бр. Курс Учешће Вредновање у бодовима

1. курс прве категорије предавач 10 бодова
слушалац 6 бодова

2. курс друге категорије
предавач 8 бодова
слушалац 5 бодова

3. курс треће категорије
предавач 6 бодова
слушалац 4 бода

7. Е-УЧЕЊЕ
1. Е-учење је процес преношења знања и вjештина електронским путем уз коришћење одговарајућих рачунарских апликација, тј. 

намjенских програма, доступних на интернет страници организатора.
2. Врсте е-учења:
1) онлајн стручни састанак је стручни састанак који се одржава путем посебно прилагођеног програма доступног на интернет стра-

ници организатора у трајању од најмање 2 (два) часа,
2) онлајн тест је тест који је акредитован, те објављен на интернет страници организатора акредитованог програма континуиране еду-

кације и који мора садржавати најмање 20 питања. Кандитат мора исправно одговорити на најмање 60% питања да би тест био оцијењен 
позитивно.

Редни бр. Е-учење Вредновање у бодовима

1. онлајн стручни састанак
предавач - 5 бодова
слушалац - 3 бода

2. онлајн тест рјешавање теста са 20 питања - 1 бод
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На основу члана 71. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), 
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Тим-З” д.о.о. 
Широки Бријег за издавање лиценце за минирање у рудар-
ству, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 

МИНИРАЊЕ У РУДАРСТВУ

1. Утврђује се да привредно друштво “Тим-З” д.о.о. 
Широки Бријег, Фра Дидака Бунтића бб, Широки Бријег, 
испуњава услове за издавање лиценце за минирање у ру-
дарству. 

2. Лиценца важи од 31.8.2020. године до 31.8.2024. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 05.07/310-577-5/20
31. августа 2020. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), 
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Dvor stone” 
д.о.о. Невесиње за издавање лиценце за извођење рудар-
ских радова у површинској експлоатацији минералних си-
ровина, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТЕХНИЧКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, УКРАСНОГ КАМЕНА, 
ПИЈЕСКА И ШЉУНКА, КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКАРСКО-КЕРАМИЧКИХ 

МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КРЕЧA, ПУНИЛА У 
ИНДУСТРИЈИ И ТРАНСПОРТ

1. Утврђује се да “Dvor stone” д.о.о. Невесиње, Доња 
Бијења бб, Невесиње, испуњава услове за издавање лицен-
це за извођење рударских радова у површинској експлоата-
цији неметаличних минералних сировина које се користе за 


