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Бања Лука, јун 2019. године 



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,               2019. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О  

СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/16), у члану 4. у ставу 2. у тачки 9) ријеч: „и“ и тачка 10) 

бришу се и додаје се тачка.  

Ст. 4, 5. и 6. бришу се. 

 

Члан 2. 

 

Члан 5. брише се. 

 

Члан 3. 

 

Члан 6. мијења се и гласи: 

„(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 4. 

 

Чл. 7. и 8. бришу се. 

 

Члан 5. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број: 11/04-020-11/19  МИНИСТАР 

Датум:                2019. године 

 Ален Шеранић, др мед. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О  

СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 

 

I  ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Правни основ за доношење Правилника о измјенама Правилника о спровођењу 

континуиране едукације налази се у члану 94. став 3. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15). 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Министарство за европске интеграције и међународњу сарадњу доставило је Мишљење 

број: ---------------------------------------------, којe се односи на усклађеност Правилника о 

измјенама Правилника о спровођењу континуиране едукације са правном тековином 

Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе. Након увида у прописе 

Европске уније и анализе одредаба Правилника о измјенама Правилника о спровођењу 

континуиране едукације да право ЕУ не садржи изворе који уређују материју достављеног 

правилника, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена „непримјењиво“. 

 

 

III  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

Разлози за доношење Правилника о измјенама Правилника о спровођењу континуиране 

едукације садржани су у Одлуци Уставног суда Републике Српске број: У-47/17 од 31. 

Октобра 2018.године (у даљем тексту: Одлука) и потреби да се ускладе одређена рјешења 

у овој области. 

У Одлуци је утврђено да члан 4., ст. 4. и 5., члан 5., члан 7. ст. 1, 2. и 4., те прилози 2., 3. и 

4., Правилника о спровођењу континуиране едукације нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске, Законом о здравственој заштити и Законом о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/18, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 

15/16, 57/16. и 31/19). 

У Одлуци је утврђено да члан 7. став 3. и члан 8. Правилника о спровођењу континуиране 

едукације нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој 

заштити, Законом о коморама  и Законом о републичкој управи. 

 

IV  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА 

 

Учешће јавности и консултације приликом израде Правилника о измјенама Правилника о 

спровођењу континуиране едукације обезбијеђено је поступањем у складу са 

Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и 

консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 

73/12). 

 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Правилником о измјенама Правилника о спровођењу континуиране едукације измјењени 

су одређени чланови ради усклађивања са Уставом Републике Српске, Законом о 

здравственој заштити и Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 115/18). 



 

VI  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Српске. 


