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На основу члана 53. и члана106. став 4. Статута Стоматолошког 
факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о ближим 
условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и 
здравствене сараднике („Сл.гласник.РС“,бр.2/2011, 23/2016 i 31/2018)  
Наставно научно веће Стоматолошког факултета, на седници одржаној 
24.09.2019. године,  доноси следећи 

 
ПОСЛОВНИК 

континуиране едукације 
Стоматолошког факултета Универзитета у Београду 

 
 
Општи принципи организовања КМЕ  

 
Члан 1. 

Здравствени радници и сарадници имају право и обавезу да се 
перманентно усавршавају пратећи стручни и научни развој у области 
стоматологије и другим сродним наукама. 
 

Члан 2. 
Овим Пословником се уређује спровођење законске обавезе здравствених 
радника и здравствених сарадника да се континуирано стручно и научно 
усавршавају, пратећи развој стоматологије и других сродних наука, према 
програму стручног усавршавања које организује Факултет. 
 

Члан 3. 
Континуирана едукација обухвата све облике усавршавања здравствених 
радника и здравствених сарадника, који нису у домену акредитованих 
студијских програма на Факултету и здравственихспецијализација. 
Лице уписано на ове програме нема статус студента у смислу Закона о 
високом образовању. 
 

Члан 4. 
Континуирана едукација се одвија путем организације стручно-научних 
скупова, семинара, тематских курсева, приступних предавања, трибина, 
школа, индивидуалног усавршавања, укључивањем у међународне 
пројекте организовањем стручно-научног публиковања, и других облика 
преношења знања иинформација 
Континуирана едукација подразумева: 

 Учешће на стручним и научнимскуповима 
 Учешће на семинарима, курсевима и другим програмима 

континуиране едукације 
 

Организовање и обављање КМЕ на Факутлету 
 

Члан 5. 
За припрему и реализацију програма континуиране едукације у области 
стоматологије и сродних наука, на Стоматолошком факултету, задужен је 
Центар за континуирану едукацију ( у даљем тексту: Центар). 
Континуирана едукација на факултету организује се и спроводи у складу са 
Законом о здравственој заштити Р Србије, Правилником о ближим 



2 

условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и 
здравствене сараднике, узимајући у обзир ставове и препоруке европског 
акредитационог савета за континуирану медицинску едукацију. 
 
Центар за контирнуирану едукацију 

 
Члан 6. 

Чланове Центра бира Наставно научно веће на предлог наставног 
колегијума наставно научних организационих јединица из реда угледних и 
у области едукације доказаних наставника и асистената са докторатом 
наставника, на период од три године. 
Одлуке се доносе већином присутног броја чланова. 
Административне послове обавља стручна служба Факултета. 

 
Члан 7. 

Центар има свог председника који руководи радом Центра.  
Председник Центра је Продекан за здравство, по функцији. 
Центар има секретара који се бави административно – стручним 
пословима, кога именујепредседник . 
О завршеном облику континуиране едукације Центар издаје одговарајуће 
уверење и одговарајући извештај доставља Здравственом Савету. 
 

Члан 7. 
Центар има свој печат. Печат је округлог облика, промера 3,1цм, са 
натписом на ћириличном писму: Универзитет у Београду,  Стоматолошки 
факултет, Центар за континуирану едукацију,Београд. 

 
Члан 8. 

Центар учесницима континуиране едукације обезбеђује: 
 могућност континуираног информисања о најновијим научним и 

стручним достигнућима у домену стоматолошких и сродних наука, 
кроз организоване и акредитоване стручно-образовнеактивности 

 уверења о стицању различитих нивоа знања и вештина у одређеној 
делатности стоматолошкеструке 

 бодове /кредите за лиценцирање и акредитацију за надлежну комору  
 

Члан 9. 
Основне активности Центра су: 

 Развој система континуиране едукације у стоматологији и сродним 
наукама 

 Укључивање у интернационални систем континуиране медицинске 
едукације у земљамаЕвропе 

 Сарадња у међународним пројектима у области континуиране 
медицинске едукације 

 Успостављање сарадње са другим Центрима континуиране едкације 
у земљи и иностранству ( размена искустава, информација и стручне 
литературе.) 

 Праћење и обавештавање о конкурсима / позивима за акредитацију 
Програма Здравственог СаветаСрбије 

 Преглед и допуне приспелих попуњених апликационих формулара 
пријављених на конкурс Здравственог Савета Србије. 
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 Апликација програма континуиране едукације у ком је један од 
организатора Стоматолошки факултет Универзитета уБеограду 

 Врши евалуацију програма континуиране едукације и потписане 
спискове учесника програма од стране аутора програма, доставља 
Здравственом СаветуСрбије. 

 Други послови у области континуиранеедукације 
 
Програми КМЕ 

Члан 10. 
Категоризација и вредновање програма КМЕ се остварује у складу са 
Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације 
за здравствене раднике и здравствене сараднике  
Предложени програми се морају заснивати на научним и стручним 
постулатима савремене стоматологије, уз поштовање етичких принципа. 
Програми из претходногг члана се достављају Здравственом Савету на 
посебно дизајнираним формуларима за апликацију програма и биографију 
предавача. Кратак сажетак програма се доставља Здравственом Савету 
као посебан документ. 
Центар прати важећу законску регулативу и измене образаца који су 
прописани за поступак акредитације. О насталим проментама обавештава 
руководиоце организационих јединица и заинтересоване појединце. 
 

Члан 11. 
Предлагање програма КМЕ врши наставник Факултета, самостално или у 
сарадњи са другим наставником и/или сарадником. 
Програме КМЕ из претходног ставаорганизује Факултет самостално или у 
сарадњи са једним или више других институција, амеђусобна права и 
обавезе током сарадње регулишу споразомно. 
Сви програми КМЕ у којима учествује Факултет морају да прођу процедуре 
подношења пријаве, рецензије и одобравања предвиђене овим 
Правилником. 
Финансирање програма КМЕ се обавља преко рачуна Факултета. 

 
Члан 12. 

Предлог програма КМЕ се подноси у складу са законом и Правилником о 
ближим условима за провођење континуиране едукације за здравствене 
раднике и здраствене сараднике и на обрасцима/формуларима које је 
прописао Здравствени савет Србије. 
Предлог програма КМЕ се подноси Центру у електронској форми на адресу 
sladjana.djukic@stomf.bg.ac.rs. 
Чланови Центра добијају предлог програма у целини у електронској форми. 
Чланови Центра у децембру текуће године доносе Програм континуиране 
едукације ( Календар програма), за наредну годину, а на основу 
објављеног списка акредитованих програма и допуњавају га након сваког 
конкурса који распише Здравствени савет. 
 

Члан 13. 
Одобравање приспелих предлога планова и програма за континуирану 
едукацију у смислу оправданости и процене квалитета предложеног 
програма, врши Центар за континуирану едукацију, који по потреби, може 
ангажовати рецензента да припреми одговарајући приказа. 

mailto:sladjana.djukic@stomf.bg.ac.rs


4 

Свака клиника је у обавези да једном годишње организује бесплатне 
програме КМЕ за запослене на Стоматолошком факултету. 
Сваки Програм континуиране едукације који укључује рад на пацијенту 
мора имати сагласност Етичког одбора Стоматолошког факултета. 
У реализацији усвојеног програма континуиране едукације учествују 
наставници и сарадници Факултета као носиоци Програма. 
 

Члан 14. 
На основу одлуке Здравственог Савета, који су програми из претходног 
члана, усвојени, утврђује се годишњи програм континуиране едуације у 
организацији Стоматолошког факултета у Београду. 
Годишњи календар програма континуиране едукације стално се ажурира 
на сајту Стоматолошког факултета. 
Исти се не може мењати осим ако чланови Центра не одлуче супротно, 
руководећи се интересима континуиране едукације, а допуњаваће се 
новопристиглим акредитованим програмима. 
 

Члан 15. 
Поступак процене квалитета програма континуиране едукације 
(акредитације програма) врши Здравствени савет Србије . 
Предложени програми се морају заснивати на научним и стручним 
постулатима савремене стоматологије, уз поштовање етичких принципа. 
Центар улаже приговоре на одлуке Здравственог Савета Србије и 
достављаја допуне акредитационих формулара Здравственом Савету 
Србије у циљу бољег вредновања едукативних програма. 
 

Члан 16. 
На крају сваког одржаног облика континуиране едукације анкетирањем 
свих учесника врши се евалуација квалитета курса/семинара, процеса рада 
и ефективности програма, предавања и предавача и идентификација 
примедби и предлога, а најкасније се достављају Центру у року од 7 дана 
по завршеномпрограму који га затим прослеђује Здравственом Савету 
Србије. 
 

Члан 17. 
Организатор Програма је у обавези да Центру достави датум одржавања 
програма 14 дана пре датума одржавања. 
Центар је у обавези да пријави Програм Здравственом Савету 7 дана пре 
одржавања. 
По завршетку програма континуиране едукације сви здравствени радници 
на Стоматолошком факултету који подлежу лиценцирању достављају 
Центру потврду о броју прикупљених бодова на програму континуиране 
едукације 
 

Члан 18. 
У реализацији усвојеног програма континуиране едукације учествују 
наствници и сарадници Факултета уз сагласност управника/ директора 
организационих јединица, уколико се оне изводе у простору стоматолошког 
факултета , тј. те организационе јединице.. 
 

Члан 19. 
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Финансијска питања у вези са стицањем и расподелом средстава Центра 
утврђују се посебним одлукама Центра, са којима се саглашавају и на 
којима се потписују Продекан за финансије Стоматолошког факултета и 
председник Центра. 
 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења а примењује се осмог дана 
од достављања истог наставно – научним организационим јединицама. 
 
 
 
 
 

Декан  
проф.др Алекса Марковић 
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	Члан 9.
	Основне активности Центра су:
	 Развој система континуиране едукације у стоматологији и сродним наукама
	 Укључивање у интернационални систем континуиране медицинске едукације у земљамаЕвропе
	 Сарадња у међународним пројектима у области континуиране медицинске едукације
	 Успостављање сарадње са другим Центрима континуиране едкације у земљи и иностранству ( размена искустава, информација и стручне литературе.)
	 Праћење и обавештавање о конкурсима / позивима за акредитацију Програма Здравственог СаветаСрбије
	 Преглед и допуне приспелих попуњених апликационих формулара пријављених на конкурс Здравственог Савета Србије.
	 Апликација програма континуиране едукације у ком је један од организатора Стоматолошки факултет Универзитета уБеограду
	 Врши евалуацију програма континуиране едукације и потписане спискове учесника програма од стране аутора програма, доставља Здравственом СаветуСрбије.
	 Други послови у области континуиранеедукације
	Програми КМЕ
	Члан 10.
	Категоризација и вредновање програма КМЕ се остварује у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике 
	Предложени програми се морају заснивати на научним и стручним постулатима савремене стоматологије, уз поштовање етичких принципа.
	Програми из претходногг члана се достављају Здравственом Савету на посебно дизајнираним формуларима за апликацију програма и биографију предавача. Кратак сажетак програма се доставља Здравственом Савету као посебан документ.
	Центар прати важећу законску регулативу и измене образаца који су прописани за поступак акредитације. О насталим проментама обавештава руководиоце организационих јединица и заинтересоване појединце.
	Члан 11.
	Предлагање програма КМЕ врши наставник Факултета, самостално или у сарадњи са другим наставником и/или сарадником.
	Програме КМЕ из претходног ставаорганизује Факултет самостално или у сарадњи са једним или више других институција, амеђусобна права и обавезе током сарадње регулишу споразомно.
	Сви програми КМЕ у којима учествује Факултет морају да прођу процедуре подношења пријаве, рецензије и одобравања предвиђене овим Правилником.
	Финансирање програма КМЕ се обавља преко рачуна Факултета.
	Члан 12.
	Предлог програма КМЕ се подноси у складу са законом и Правилником о ближим условима за провођење континуиране едукације за здравствене раднике и здраствене сараднике и на обрасцима/формуларима које је прописао Здравствени савет Србије.
	Предлог програма КМЕ се подноси Центру у електронској форми на адресу sladjana.djukic@stomf.bg.ac.rs.
	Чланови Центра добијају предлог програма у целини у електронској форми.
	Чланови Центра у децембру текуће године доносе Програм континуиране едукације ( Календар програма), за наредну годину, а на основу објављеног списка акредитованих програма и допуњавају га након сваког конкурса који распише Здравствени савет.
	Члан 13.
	Одобравање приспелих предлога планова и програма за континуирану едукацију у смислу оправданости и процене квалитета предложеног програма, врши Центар за континуирану едукацију, који по потреби, може ангажовати рецензента да припреми одговарајући приказа.
	Свака клиника је у обавези да једном годишње организује бесплатне програме КМЕ за запослене на Стоматолошком факултету.
	Сваки Програм континуиране едукације који укључује рад на пацијенту мора имати сагласност Етичког одбора Стоматолошког факултета.
	У реализацији усвојеног програма континуиране едукације учествују наставници и сарадници Факултета као носиоци Програма.
	Члан 14.
	На основу одлуке Здравственог Савета, који су програми из претходног члана, усвојени, утврђује се годишњи програм континуиране едуације у организацији Стоматолошког факултета у Београду.
	Годишњи календар програма континуиране едукације стално се ажурира на сајту Стоматолошког факултета.
	Исти се не може мењати осим ако чланови Центра не одлуче супротно, руководећи се интересима континуиране едукације, а допуњаваће се новопристиглим акредитованим програмима.
	Члан 15.
	Поступак процене квалитета програма континуиране едукације
	(акредитације програма) врши Здравствени савет Србије .
	Предложени програми се морају заснивати на научним и стручним постулатима савремене стоматологије, уз поштовање етичких принципа.
	Центар улаже приговоре на одлуке Здравственог Савета Србије и достављаја допуне акредитационих формулара Здравственом Савету Србије у циљу бољег вредновања едукативних програма.
	Члан 16.
	На крају сваког одржаног облика континуиране едукације анкетирањем свих учесника врши се евалуација квалитета курса/семинара, процеса рада и ефективности програма, предавања и предавача и идентификација примедби и предлога, а најкасније се достављају Центру у року од 7 дана по завршеномпрограму који га затим прослеђује Здравственом Савету Србије.
	Члан 17.
	Организатор Програма је у обавези да Центру достави датум одржавања програма 14 дана пре датума одржавања.
	Центар је у обавези да пријави Програм Здравственом Савету 7 дана пре одржавања.
	По завршетку програма континуиране едукације сви здравствени радници на Стоматолошком факултету који подлежу лиценцирању достављају Центру потврду о броју прикупљених бодова на програму континуиране едукације
	Члан 18.
	У реализацији усвојеног програма континуиране едукације учествују наствници и сарадници Факултета уз сагласност управника/ директора организационих јединица, уколико се оне изводе у простору стоматолошког факултета , тј. те организационе јединице..
	Члан 19.
	Финансијска питања у вези са стицањем и расподелом средстава Центра утврђују се посебним одлукама Центра, са којима се саглашавају и на којима се потписују Продекан за финансије Стоматолошког факултета и председник Центра.
	Члан 20.
	Овај правилник ступа на снагу даном доношења а примењује се осмог дана од достављања истог наставно – научним организационим јединицама.
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