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Број: 11/04-500-25/18
Датум, 26.0З.2018. године

Министарство

здравља

и

социјалне

заштите

Републике

Српске,

рјешавајући

по

захтјеву Универзитета "Бијељина" Факултет здравствених студија и Факултет за психологију,

(Организатор), а на основу члана 94. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 106/09 и 44/ 15) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 13/ 02, 87/07 и 50/10), у предмету акредитације Програма континуиране
едукације, доноси :

РЈЕШЕЊЕ

Акредитује

се

Програм

континуиране

психотерапијски и психолошки аспекти,

едукације

"Ментално

здравље-психијатријски,

достављен од Универзитета "Бијељина" Факултет

здравствених студија и Факултет за психологију,

јер су испуњени прописани критеријуми за

евалуацију Програма. Континуирана едукација ће се одржати у периоду 08-09.06.2018. год., на
Универзитету "Бијељина" у Бијељини.

Програм се бодује: усмена презентација:

1. аутор 12

(дванаест) бодова, остали б (шест) бодова, постер презенатција 1. аутор 10 {десет) бодова,
остали
одбору

7 (седам) бодова, пасивно учеwће 5 (пет) бодова, учешће у научном или организационом
10 (десет) бодова . Ово рјешење објавиће се на интернет страници овог Министарства и

интернет страници Коморе доктора медицине Републике Српске .

Образложење
Организатор

континуиране

акредитацију наведеног

едукације

Програма,

а

поднио

у складу са

је

захтјев

чланом

Савјету за

став

здравље

4. Правилника
континуиране едукације ("Службени гласник Републике Српске", број 59/ 16).
4.

о

(Савјет)

Савјет је извршио евалуацију Програма на основу критеријума прописаних чланом
наведеног

правилника

и

оцијенио да

се

исти

може

акредитовати јер

су

испуњени

за

спровођењу

5.

став

2.

прописани

критеријуми.
Министарство је на основу достављеног записника и предложеног закључка о акредитацији

Програма са

15. сједнице Савјета одржане дана 23.03.2018. године, одлучило као диспозитиву овог
основу члана
94. Закона о здравственој заштити, члана 190. Закона о општем
управном поступку и члана 5. став 4. Правилника о спровођењу континуиране едукације.
Такса у износу од 12,00 КМ у складу с Тарифним бројем 1. и З. Закона о административним
таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр, 100/11, 103/11 и 67 /13), у таксеним маркама на
рјешења, а

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 Бањалуци у року од
од дана уручења рјешења.Тужба се таксира са

дОf~вити:

f\.Y
2.

Организатору,
Комори доктора медицине,

З.

Ресор за здравствену заштиту ,

4.

АnхивrЈ.

100 КМ судске таксе.
МИНИСТАР

30 дана

