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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ  
Број: 11/IV-5  
Датум: 11.03.2022. године  
 

На основу члана 135 Статута Медицинског факултета у Београду Наставно-научно веће 
Медицинског факултета, на седници одржаној 11.03.2022. године доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ 
КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

И РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ 

НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Општи принципи организовања континуиране медицинске едукације 

 

Члан 1 

(1) Континуирана медицинска едукација (у даљем тексту КМЕ) се бави развијањем знања, 
вештина и професионалних компетенција, као и информисањем о новинама у медицини, 
сродним наукама и здравственој технологији у циљу одржавања и унапређења квалитета 
рада здравствених радника и здравствених сарадника. 

(2) Факултет у оквиру своје мисије пружања квалитетног образовања у области здравствене 
заштите на свим нивоима омогућава да кроз континуирану медицинску едукацију 
здравствени радници и здравствени сарадници остваре своје право и дужност да се 
перманентно усавршавају пратећи стручни и научни развој медицинских и других наука.  

(3) Општи циљеви континуиране медицинске едукације на Факултету су: 

1. развој система континуиране медицинске едукације; 

2. организација стручних скупова (семинара, курсева, симпозијума, конгреса, стручних 
састанака, тестова, индивидуалног усавршавања, едукација едукатора) и организовање 
других облика преношења знања и информација од значаја за КМЕ; 

3. организација стручних скупова (семинара, симпозијума, конгреса, стручних састанака, 
тестова) и организовање других облика преношења знања и информација од значаја за 
КМЕ, који се одржавају путем видео преноса или телеконференцијски (online); 

4. развојем савремених едукативних приступа као проритетних активности у развоју КМЕ; 

5. успостављање интердисциплинарне стручне сарадње са другим центрима КМЕ и 
институцијама које обављају КМЕ у земљи и иностранству; 

6. укључивање у међународне системе КМЕ; 

7. спровођење процедура за акредитацију и реализацију програма КМЕ; 



ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
И РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ  

 

Медицински факултет – Наставно – научно веће IV седница  – 11.03.2022.год.  
 

8. сарадња у међународним пројектима од значаја за КМЕ;  

9. публиковање, размена литературе и информација у области КМЕ; 

10. евалуација образовног процеса и анализа образовних потреба у контексту КМЕ; 

11. популаризација програма КМЕ Факултета; 

12. други послови у области КМЕ. 

 

 

Организовање и обављање континуиране медицинске едукације на Факултету 

 

Члан 2 

(1) Континуирану медицинску едукацију на Факултету организује и спроводи Центар за 
континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Београду (у 
даљем тексту: Центар)  

(2) Континуирана медицинска едукација се на Факултету организује и спроводи у складу са 
Законом о здравственој заштити Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 25/2019), 
Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене 
раднике и здравствене сараднике (Сл. гласник РС бр. 17/2022), Статутом Факултета и овим 
Правилником, узимајући у обзир ставове и препоруке Европског акредитационог савета за 
континуирану медицинску едукацију (EACCME®)  

 

 

 

II. ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ 

 

Организација Центра 

 

Члан 3 

(1) Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у 
Београду основан је 28.2.2003. године на V седници Савета Медицинског факултета Одлуком 
број 2330/5-10 од 4.3.2003. године. 

(2) Радом Центра руководи продекан задужен за континуирану медицинску едукацију.  

(3) Одлуке о програмима Центра доноси Програмски савет Центра за континуирану медицинску 
едукацију (у даљем тексту: Савет) на предлог једног или више рецензената програма 
континуиране медицинске едукације (у даљем тексту: Рецензент). 

(4) Центар је унутрашња организациона јединица Факултета, основана ради организовања и 
обављања континуиране медицинске едукације на Факултету, у складу са општим циљевима 
и принципима организовања континуране медицинске едукације. 

(5) За потребе Центра Факултет обезбеђује квалификоване кадрове, одговарајући простор, 
техничку опрему и подршку других служби факултета за реализацију програма континуиране 
медицинске едукације. 

(6) Рад Центра подлеже систему праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета и 
систему провере квалитета. 
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(7) Продекан за КМЕ подноси извештај Наставно-научном већу Факултета о раду Центра 
једанпут годишње. 

 

 
 

 

Програмски савет Центра за континуирану медицинску едукацију 

 

Члан 4 

(1) Савет је стручно и академско тело које именује декан на предлог продекана за КМЕ, а из 
редова наставника Факултета. 

(2) Савет има најмање петнаест, а највише двадесет пет чланова. 

(3) Мандат чланова Савета је три године и може да се обнови. 

(4) Савет: 

1. предлаже Наставно-научном већу документе о стратешком развоју и функционисању 
Центра; 

2. усваја годишњи извештаја о раду Центра; 

3. утврђује годишњи план рада и активности Центра за наредну годину; 

4. доноси одлуке о прихватању предложених програма, као и публикација КМЕ, а на основу 
рецензија и у складу са овим правилником; 

5. утврђује механизме и инструменте за контролу квалитета КМЕ и разматра анализе исхода 
контроле квалитета. 

(5) Саветом председава председник кога именује декан на предлог продекана за КМЕ. 

 

 

 

III. ПРОГРАМИ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 

Категоризација и вредновање програма КМЕ 

 

Члан 5 

(1) Категоризација и вредновање програма КМЕ се остварује у складу са Правилником о 
ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и 
здравствене сараднике (Сл. гласник РС бр. 17/2022). 

(2) Сви програми КМЕ морају да се заснивају на научним и стручним поставкама савремене 
науке и праксе и на поштовању етичких принципа. 

(3) Центар за КМЕ доставља надлежној комори (Здравственoм савету Србије) на акредитацију и 
обнову акредитације програме КМЕ рецензиране и усвојене на Програмском савету Центра, 
у складу са важећим прописима Републике Србије. 

 

 



ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
И РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ  

 

Медицински факултет – Наставно – научно веће IV седница  – 11.03.2022.год.  
 

Предлагање програма КМЕ 

 

Члан 6 

(1) Предлагање програма КМЕ се врши на прописаним обрасцима и у складу са Правилником 
о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и 
здравствене сараднике (Сл. гласник РС бр 17/2022). 

(2) Врсте предложених програма могу бити: стручни састанци, курсеви, семинари, конгреси, 
симпозијуми и тестови. 

(3) Програми континуиране медицинске едукације који се могу предложити и одржати online 
су: стручни састанци, семинари, конгреси, симпозијуми и тестови. Наведни програми се 
могу одржати online путем видео преноса или телеконференцијски (изузев курсева и 
курсева вештина који се не могу одржавати online). 

(4)  Предлагање програма КМЕ врши наставник Факултета, самостално или у сарадњи са 
другим наставником и/или сарадником. 

(5)  Програме КМЕ из претходног става организује Факултет самостално или у сарадњи са 
једном или више других институција, а права и обавезе организатора се регулишу 
посебним уговором. 

(6)  Програме КМЕ током којих се у практичној настави користе тела умрлих и 
идентификованих лица (у даљем тексту - кадавер) организује искључиво Факултет као 
једини организатор. Од прихода ових КМЕ програма се финансирају обавезе Факултета 
које произилазе из Правилника о коришћењу тела умрлих лица ради извођења практичне 
наставе.  

(7)  Сви програми КМЕ током којих се у практичној настави користи кадавер организују се у 
складу са законом и правилником о коришћењу и преузимању тела умрлих лица ради 
извођења практичне наставе, и за њих је потребно (пре пријаве Центру) обезбедити и 
одобрење Етичке комисије Факултета.  

(8)  Сви програми КМЕ у којима учествује Факултет морају да прођу процедуре подношења 
(пријаве), рецензије и одобравања предвиђене овим правилником.  

(9)  Финансирање програма КМЕ се обавља преко рачуна Медицинског факултета.  

(10) Уколико се програм КМЕ организује у сарадњи са другим институцијама, први носилац 
програма је увек Факултет. 

 

 

Предавачи на програмима КМЕ 

 

Члан 7 

(1) У реализацији програма КМЕ који факултет организује самостално, број наставника и 
сарадника Факултета, као предавача, је најмање 50% од укупног броја предавача. 

(2) У реализацији програма КМЕ током којих се у практичној настави користи кадавер, 
практичну наставу обављају искључиво наставници и сарадници Медицинског факултета и 
наставници факултета са којима Факултет има сарадњу. 

(3) Уколико се ради о организацији међународног скупа, програма континуиране медицинске 
едукације који се организује у оквиру дефинисаних програма међународне сарадње, 
програма у оквиру уско специјалистичких области или најновијих достигнућа која још немају 
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широку примену у пракси, проценат наставника Факултета може бити и мањи од 50% (уз 
образложење предлагача програма, а по потреби и прибављања мишљења надлежне 
катедре). 

(4) Сваки наставник Факултета је дужан да најмање 30% часова одржаних КМЕ на годишњем 
нивоу, одржи у оквиру програма КМЕ које организује Медицински факултет самостално или 
у сарадњи са другим организацијама. 

(5) Наставници Факултета који су учесници у програмима КМЕ који се организују у другим 
установама, удружењима или организацијама (осим у наставним базама Факултета, Српском 
лекарском друштву, Коморама здравствених радника и Министарства здравља РС) у обавези 
су да прибаве сагласност Програмског савета КМЕ.  

(6) У оквиру годишњег извештаја, Центар доставља податке о ангажовању наставника 
Факултета у оквиру акредитованих програма КМЕ Наставно-научном већу које предузима 
одговарајуће мере у вези са ставом 4. овог члана. 

 

 

Предлог програма КМЕ 

 

Члан 8 

(1) Предлог програма КМЕ се подноси у складу са законом и Правилником о ближим условима 
за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике 
(Сл. гласник РС бр. 17/2022) и на обрасцима / формуларима које је прописао Здравствени 
савет Србије. 

(2) Предлог програма КМЕ обавезно треба да садржи следеће слемента: 

− наслов програма, 

− имена руководиоца и предавача са биографијама, 

− датум, време и место одржавања, 

− профил слушалаца којима је усавршавање намењено, 

− едукативне циљеве приграма, 

− очекиване резултате едукације (списак знања и вештина којима полазници треба да 
овладају), 

− методе учења/вежби, 

− начин провере стечених знања и евалуације, 

− сажетак програма и актуелне референце, 

− распоред предавања и практичног рада са списком тема, предавача и сатницом. 

(3) Предлог програма КМЕ обавезно садржи и минимални број учесника, износ котизације по 
учеснику и начин обезбеђивања укупних прихода (котизација, домаћи и међународни 
пројекти, донације, спонзорска средства) којима се покривају сви трошкови и услуге 
факултета према важећем ценовнику. 

(4) Предлог програма КМЕ се подноси Центру у електронској форми. 

(5) Предлог програма КМЕ је интерни документ Факултета; до усвајања предлога програма 
КМЕ, рецензент и чланови Савета не смеју да га обелодањују у целини или у деловима. 

(6) Чланови Савета и рецензент добијају предлог програма у целини у електронској форми. 
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(7) Уколико се подноси предлог програма који се поново одржава (обнавља), следи се 
процедура Здравственог савета Србије која је предвиђена у његовим 
обрасцима/формуларима за пријаву програма КМЕ. 

(8) Програм се може поновити у идентичном облику у периоду од 12 месеци; по истеку 12 
месеци, програм може поново да се акредитује. Предлог програма који се поново 
акредитује рецензира продекан за КМЕ и информише Савет о програмима који се поново 
акредитују.  

 

Евалуација предлога програма КМЕ  

 

Члан 9 

(1) Савет врши евалуацију предлога програма КМЕ, на основу рецензије, у првом реду 
усклађеност програма са стратешким опредељењима Факултета у области КМЕ и 
испуњеност услова из члана 8. овог правилника; посебно се процењује актуелност и научна 
заснованост садржаја програма КМЕ. 

(2) Програми који не испуњавају захтеве Савета се враћају предлагачу на дораду и поновно 
разматрање коригованог програма. 

(3) Продекан и председник програмског савета одређују рецензента или рецензенте за 
предложени програм КМЕ. 

(4) Рецензент је наставник Факултета - члан програмског савета Центра компетентан за 
предложени програм КМЕ. У изузетним случајевима, рецензент може бити и наставник 
Факултета компетентан за предложени програм, а који није члан програмског савета. 

(5) Савет може да, уз рецензију, затражи и мишљење одговарајуће катедре, као и да додатно 
размотри образложење самог предлагача програма, о оправданости пријављеног 
програма, као и оправданости учешћа предавача који нису наставници Факултета, у складу 
са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за 
здравствене раднике и здравствене сараднике (Сл. гласник РС бр. 17/2022). 

(6) Предлагач предложеног програма КМЕ или предвиђени предавача истог програма КМЕ не 
може истовремено да буде и рецензент тог истог програма. 

(7) Рецензент подноси Центру своју писану рецензију у којој се показује стручна и научна 
заснованост програма, актуелност и релевантност садржаја, компетентност предавача и 
институција са мишљењем да ли предлог програма треба да се прихвати или не. 

(8) Савет разматра рецензију и доноси коначну одлуку већином гласова присутних чланова 
Савета, а за рад савета је потребно присуство најмање половине од укупног броја чланова 
Савета. 

(9) Уколико се не постигне заједнички став о предлогу програма, продекан за КМЕ обавештава 
декана Факултета о свим релевантним чињеницама за усвајање или неусвајање програма. 
Декан доноси коначну одлуку о предлогу програма КМЕ. 

(10) Програм који је усвојен на Савету треба да буде реализован у року од 12 месеци по 
одобравању односно акредитацији. 

 

 

Реализација програма КМЕ 
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Члан 10 

(1) Програм КМЕ се остварује у складу са програмом који је усвојен на Савету и акредитован. 

(2) Почетак остваривања програма је условљен пријављивањем минималног броја учесника; 
изузетно програм за који се сматра да је од стратешког значаја за Факултет или за који је 
ангажован већи број предавача из иностранства може да се одржи и за мањи број 
учесника о чему одлучује колегијум декана на предлог продекана за КМЕ. 

(3) Уколико се ни на поновљени позив за програм КМЕ не пријави довољан број учесника, 
продекан за КМЕ разматра могуће разлоге заједно са предлагачем и предузима мере за 
побољшање одзива. 

 

 

Провера знања по завршеном програму КМЕ 

 

Члан 11 

(1) Провера знања, уколико је програмом КМЕ предвиђена, врши се путем теста. 

(2) Провера знања у програмима намењеним савладавању практичних процедура, овладавању 
новим технологијама као и едукацијама за едукаторе врши се писмено или усмено, са 
обавезним полагањем практичног рада (провера стечених вештина) или израдом пројекта. 

(3) Полазник едукације мора дати тачан одговор на најмање 60% питања да би остварио 
предвиђени број бодова. 

(4) Резултати провере знања достављају се Центру и саставни су део евалуације квалитета 
одржаног програма. 

 

Потврда о завршеном програму КМЕ 

 

Члан 12 

(1) Предавачима и полазницима који су учествовали у програму КМЕ Факултет издаје потврду о 
учествовању у програму.  

(2) Предавачи и полазници који су учествовали у програму КМЕ стичу право на бодове у складу 
са акредитацијом програма; уколико је програмом КМЕ предвиђено, полазници морају да 
добију позитивну оцену на провери знања (члан 11 овог правилника). 

(3) Потврда из става 1. овог члана јесте документ којим се потврђује учествовање на 
акредитованом програму континуиране едукације. 

Потврда садржи следеће податке: 

- службени назив организатора акредитованог програма и матични број; 

- место и датум одржавања; 

- назив теме; 

- врсту континуиране едукације; 

- број решења о акредитацији програма континуиране едукације 

- евиденциони број акредитованог  програма континуиране едукације; 

- број додељених бодова за учествовање; 

- име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда; 
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- печат и потпис организатора акредитованог програма. 

(3) Полазницима из иностранства издаје се потврда на енглеском језику, којом се потврђује 
учешће у програму КМЕ. 

(5) Предавач из иностранства добија потврду на енглеском језику као предавач по позиву 
(invited speaker). 

 

 

Контрола и унапређивање квалитета програма КМЕ 

 

Члан 13 

(1) Програми КМЕ анкетирањем учесника подлежу евалуацији квалитета програма, процеса рада 
и ефективности програма и квалитета предавања и предавача, као и прикупљање примедби и 
предлога којима могу да се унапреде програми КМЕ. 

(2) Упитник за евалуацију квалитета одржаног програма обавезно садржи оцену следећих 
аспеката програма: 

− садржај; 

− методе рада; 

− трајање програма; 

− појединачна оцена излагања сваког предавача; 

− организација програма; 

− услови за рад; 

− да ли је програм испунио очекивања полазника; 

− општа оцена програма; 

− евентуални коментар. 

(3) Оцењивање програма се врши бројчаном скалом: 1 (не задовољава), 2 (довољан), 3 (добар), 4 
(врло добар) и 5 (одличан) . 

(4) Програм има позитивну евалуацију уколико је просечна оцена 3,5 и више. 

(5) Уколико програм КМЕ није позитивно оцењен, а предвиђено је понављање пограма, Савет 
преиспитује програм, идентификују се слабости и предузимају мере за њихову корекцију. 

(6) Уколико је оцена предавача мања од 3,5 тај предавач не може да учествује у поновној 
реализацији тог програма. 

 

Публикације КМЕ 

 

Члан 14 

(1) У склопу остваривања програма КМЕ могуће је да се предвиди да Факултет буде издавач 
публикације (брошуре, монографије и сл.) којом се подржавају циљеви програма и чине 
трајнијим и шире доступним. 

(2) Публикације подлежу рецензији коју врше најмање два рецензента, стручњака из области 
у којој је програм. 

(3) Рецензије се подносе Савету који доноси коначну одлуку. 
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(4) Уколико постоји разлика у мишљењу рецензената, продекан за КМЕ прибавља сва 
мишљења, по потреби и од других стручњака, и даје предлог декану који доноси коначну 
одлуку. 

(5) Финансирање штампања публикације се остварује из средстава програма КМЕ уколико је 
финансијском конструкцијом програма то предвиђено или из других средстава 
прибављених ван Факултета. 

 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 

Члан 15 

(1) Финансирање и реализација програма континуиране медицинске едукације (приходи, 
трошкови, расподела средстава и остало) утврђује се у складу са општим актима Факултета, 
одлукама Савета Факултета и декана на предлог Програмског савета Центра.  

 

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16 

(1) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организовању и 
спровођењу континуиране медицинске едукације Медицинског факултета Универзитета у 
Београду од 12. марта 2013. године. 

(2) Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на интернет страници  
Медицинског факултета Универзитета у Београду www.mfub.bg.ac.rs . 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

ДЕКАН 

 

Проф. др Лазар Давидовић, с.р. 

http://www.mfub.bg.ac.rs/

