Нa основу члана 93. Закона о Здравственој заштити („Службени гласник
Републике 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, 9. децембра 2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Члан 1.
У Правилнику о Плану и програму специјализација и супспецијализација
(„Службени гласник Републике Српске“, број 2/14), у члану 3. у тачки аб) послије ријечи:
„офталмологија“ додају се ријечи: „са оптометријом“.
У тачки аж) ријеч: „пет“ замјењује се ријечју: „четири“.
У тачки ај) ријеч: „три“ замјењује се ријечју: „четири“.
У тачки ам) ријеч: „три“ замјењује се ријечју: „четири“.
Члан 2.
У члану 8. у тачки ам) ријеч: „медицинска“ брише се.
У тачки ањ) послије ријечи: „медицине“ ријеч: „и“ брише се и додаје запета.
У тачки ао) послије ријечи: „интензивна“ ријеч: „терапија“ замјењује се ријечју:
„медицина“.
У тачки ао) послије ријечи: „ургентне медицине“ додаје се запета и додају се нове
т. ап), ар), ас) и ат) које гласе:
„ап) дијабетологија, у трајању од годину дана, ако има специјализацију из
породичне медицине,
ар) јавно здравље у трајању од годину дана, ако има специјализацију из
породичне медицине,
ас) нефрологија у трајању од године дана, ако има специјализацију из интерне
медицине,
ат) превенције хроничних незаразних болести, у трајању од годину дана, ако има
специјализацију из породичне медицине“.
Члан 3.
У члану 11. испред ријечи: „Програм“ додаје се број један у обостраној загради.
Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1. који чини саставни дио овог
правилника.
Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„(2) Прилог из става 1. овог члана објављује се на интернет страници
Министарства здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство).“

Члан 4.
У члану 13. у ставу 1. послије ријечи: „Министарству“ ријечи: „здравља и
социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство)“ бришу се.
Члан 5.
У члану 24. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Здравствена установа или факултет, поред документације из става 2. т. а), б)
и в) овог члана, доставља Министарству и Изјаву одговорног лица у правном лицу којом
потврђује вјеродостојност и тачност достављене документације.“
Члан 6.
Послије члана 30. додаје се нови члан 31. који гласи:
„Докторима медицине, докторима стоматологије и магистрима фармацијеспецијалистима,
истакнутим
стручњацима,
који
се
баве
одређеном
супспецијализацијом, признаје се статус супспецијалисте ако испуњавају следеће
услове:
1)
најмање 10 година радног искуства из наведене области,
2)
научно-наставно звање, редовног или ванредног професора,
3)
Завршен постдипломски студиј и одбрањена темa магистарског рада из области
медицине, стоматологије, односно фармације за коју супспецијализацију аплицира.“

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 11/04-020-31/20
Датум: 10. децембар 2020. године

МИНИСТАР
Ален Шеранић, др мед.

