
 
 

 
 

 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
В Л А Д А 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел 051/339-475, факс 051/339-658, е-mail ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net, www.vladars.net 

 

  Број: 11/04-500-63-206/21 
Датум, 29.12.2021. године 
 
 Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, рјешавајући по                                                 
захтјеву Удружења офталмолога Републике Српске, (Организатор), а на основу члана 94. 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) и 
члана 76. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број:115/18), 
министар здравља и социјалне заштите, у предмету акредитације Програма континуиране 
едукације д о н о с и 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о акредитацији програма континуиране едукације 

 
 

Акредитује се Програм континуиране едукације „Напредна школа ултразвука и 
ултразвучне биомикроскопије у офталмологији“ достављен од стране Удружења 
офталмолога Републике Српске. Програм континуиране едукације је акредитован као Курс 
друге категорије за који су предвиђени следећи бодови: предавач осам бодова и слушалац 
пет бодова. Континуирана едукација ће се одржавати 11. - 12.02.2022. године у Бањалуци. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Организатор континуиране едукације поднио је захтјев министру здравља и 

социјалне заштите (у даљњем тексту: министар) за акредитацију горе наведеног Програма 
континуиране едукације.  
Министар је извршио евалуацију Програма на основу критеријума прописаних чланом 4. 
став 2. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 59/16, 99/19 и 93/20) и оцијенио да се исти може акредитовати јер су испуњени 
прописани критеријуми. 
 

Министар је на основу достављеног Захтјева одлучио као диспозитиву овог рјешења, 
а на основу члана 94. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 106/09 и 44/15) и члана 76. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 115/18). 
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 Такса у износу од 12,00 КМ у складу с Тарифним бројем 1. и 3. Закона о 
административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр, 100/11, 103/11 и 
67/13), у таксеним маркама на захтјеву је налијепљена и поништена. 
 
 Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом која се подноси Окружном суду у Бањaлуци у 
року од 30 дана од дана уручења рјешења.Тужба се таксира са 100,00 КМ судске таксе. 
 
 
 
 
 
 
Доставити:                                МИНИСТАР 

1. Удружењу офталмолога Републике Српске, 
Меше Селимовића 2, Бања Лука                   Ален Шеранић, др мед. 

2. Комори доктора медицине Републике Српске,   

I Крајишког корпуса 4, Бања Лука,     
3. Ресору за здравствену заштиту и  
4. Архиви.                                                                                 

 


