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На основу члана 110 став 4 Закона о здравственој заштити („Службени лист ЦГ“, бр.
3/16 и 39/16), Министарство здравља донијело је
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЗВАЊА
ПРИМАРИЈУС
Члан 1
Овим правилником прописују се ближи услови за добијање звања примаријус, као и
састав и начин рада Комисије за додјелу звања примаријус (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2
Изрази који се у овом правилнику користе за физичка лица у мушком роду
подразумијевају исте изразе у женском роду.
Члан 3
Доктор медицине, доктор стоматологије и фармацеут (у даљем тексту: здравствени
радник) може добити звање примаријус под условима утврђеним законом и овим
правилником.
Члан 4
Здравствени радник треба да има објављене стручне и научне радове чији је једини
аутор, првоименовани аутор или коаутор.
Здравствени радник треба да оствари најмање 100 бодова по основу радова из става
1 овог члана, од чега 60 бодова за радове у којима је једини или првоименовани аутор.
Члан 5
Стручни и научни радови бодују се на сљедећи начин:
1) рад објављен у цјелини у домаћем зборнику или његовом додатку (суплементу):
- првоименовани аутор
4 бода,
- коаутор
2 бода;
2) рад објављен у цјелини у међународном зборнику или суплементу, националним
или међународним стручним часописима:
- првоименовани аутор
8 бодова,
- коаутор
4 бода;
3) стручни часописи-национални оригиналан рад
- првоименовани аутор
10 бодова,
- коаутор
5 бодова;
4) стручни часописи - међународни оригиналан рад
- првоименовани аутор
20 бодова,
- коаутор
10 бодова;
5) монографије
- једини или првоименовани аутор20 бодова,
- коаутор
10 бодова;
6) поглавља у стручним књигама
- једини или првоименовани аутор15 бодова,
- коаутор
10 бодова.
Члан 6
Прихватају се само радови који су објављени у стручним часописима који имају
ознаку: ЦИП каталогизација у публикацији (ISSN, ISBN, UDK, UDC).

Члан 7
Предлог за добијање звања примаријус подноси се Комисији.
Уз предлог из става 1 овог члана, здравствени радник доставља:
1) овјерену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама;
2) кратку радну биографију;
3) потврду здравствене установе о укупној дужини стажа;
4) списак објављених стручних и научних радова, који треба да садржи: назив рада,
ауторе и коауторе, наслов часописа, зборника, односно друге публикације и годину
објављивања;
5) фотокопију сваког рада са списка: насловну страну часописа, зборника, односно
друге публикације, страну на којој се налазе имена чланова редакционог одбора
(рецензија), страну односно стране на којима је рад одштампан;
6) оригинал рада у цјелини уз радове одштампане у сажетку (резиме, постер);и
7) фотокопију лиценце за рад.
Члан 8
На сваки предлог за добијање звања примаријус, мишљење о достављеним радовима
дају два рецензента из реда истакнутих универзитетских професора или афирмисаних
стручњака (примаријус) које одреди Комисија.
Чланови Комисије не могу бити одређени за рецензенте.
Члан 9
Комисија утврђује испуњеност услова за добијање звања примаријус.
Комисију чине три члана.
Два члана Комисије бирају се из реда професора факултета здравственог усмјерења
и истакнутих стручњака из здравствене области, а једног члана предлажу надлежне
коморе.
Комисија има секретара, који обавља административне послове за потребе
Комисије.
Комисија доноси пословник о свом раду.
Члан 10
О поднијетом предлогу здравственог радника за добијање звања примаријус,
Комисија прибавља мишљење надлежне коморе.
Члан 11
Комисија је дужна да предлог за додјелу звања примаријус размотри и донесе
одлуку у року од 60 дана од дана пријема предлога.
Ако су испуњени сви прописани услови, Комисија доставља одлуку о испуњености
услова за добијање звања примаријус министру здравља (у даљем тексту: министар), у
року од три дана од дана доношења одлуке.
На основу одлуке из става 2 овог члана, министар доноси рјешење о додјели звања
примаријус.
Списак лица којима је додијељено звање примаријус објављује се на интернет
страници органа државне управе надлежног за послове здравља и надлежних комора.
Члан 12
Одлуку којом се утврђује да здравствени радник не испуњава услове за добијање
звања примаријус, са образложењем, Комисија доставља здравственом раднику и
министру.

Члан 13
Здравствени радник којем није додијељено звање примаријус, може поднијети
поновни предлог са потребном документацијом, послије истека рока од једне године од
дана када је одлучено по његовом предлогу.
Члан 14
Звање примаријус не може се додијелити здравственом раднику против којег је у
току поступак пред органима надлежне коморе, до окончања поступка.
Члан 15
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим
условима и начину добијања звања примаријус („Службени лист ЦГ", број 26/11).
Члан 16
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Црне Горе".
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