
З А К О Н 
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

Члан 1. 
У Закону о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон), члан 184. 
мења се и гласи: 

„Члан 184. 

Здравствени радник и здравствени сарадник са високим образовањем, 
који је засновао радни однос на неодређено време са здравственом установом, 
односно приватном праксом, може се стручно усавршавати – стицати 
специјализацију под условом да је завршио приправнички стаж и положио 
стручни испит, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Здравствени радник са високим образовањем може се после завршене 
специјализације усавршавати и у ужој специјалности под условом да је 
обављао послове здравствене заштите у складу са овим законом, као 
специјалиста одређене гране медицине, стоматологије, односно фармације. 

Изузетно од става 1. овог члана, за области дефицитарних грана 
медицине, стоматологије, односно фармације, Министарство може за 
незапосленог здравственог радника са високим образовањем који је завршио 
приправнички стаж и положио стручни испит да одобри специјализацију, као и 
ужу специјализацију по положеном специјалистичком испиту. 

Министар, за сваку календарску годину, најкасније до 31. децембра 
текуће године, доноси одлуку о областима медицине, стоматологије, односно 
фармације које су дефицитарне у Републици Србији, на основу мишљења 
завода за јавно здравље основаног за територију Републике у складу са 
законом. 

Одобравање специјализација и ужих специјализација врше здравствене 
установе, односно приватна пракса, у складу са планом стручног усавршавања 
из члана 183. став 1. овог закона. 

Одлуку о одобравању специјализације и уже специјализације, у складу 
са ставом 5. овог члана доноси директор здравствене установе, односно 
оснивач приватне праксе. 

Министар решењем даје сагласност на одлуку из става 6. овог члана. 

Решење министра из става 7. овог члана коначно је у управном поступку 
и против њега се може покренути управни спор. 

Здравствени радник, односно здравствени сарадник дужан је да закључи 
уговор са здравственом установом, односно приватном праксом о правима, 
обавезама и одговорностима за време стручног усавршавања у току 
специјализације, односно уже специјализације. 

Здравствени радник, односно здравствени сарадник дужан је да у 
здравственој установи из Плана мреже проведе у радном односу двоструко 
дужи период од периода трајања специјализације, односно уже 
специјализације, по положеном специјалистичком испиту. 

Здравствени радник, односно здравствени сарадник може да обавља 
здравствену заштиту из области коју специјализира само под надзором 
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овлашћеног здравственог радника, односно здравственог сарадника – 
ментора”. 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


