УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936

На основу члана 96 Закона о високом образовању, члана 127 Статута Факултета
ветеринарске медицине Универзитета у Београду, члана 15, тачка 10. Статута
Ветеринарске коморе Србије и Правилника о стручном усавршавању ветеринара
ВКС, Наставно- научно веће Факултета на 93. седници од 25. 06. 2008. доноси

ПРАВИЛНИК
О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ

I
Опште одредбе
Члан 1.
Овим се Правилником прописује начин организовања, поступак, облици и
вредновање програма стручног усавршавања које организује Факултет
ветеринарске медицине Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултет).
Члан 2.
Факултет организује програме за континуирану едукацију свршених
студената ветеринарске медицине – дипломираних ветеринара и доктора
ветеринарске медицине, наставника факултета и средњих пољопривредних и
ветеринарских школа и осталих радника запослених у ветеринарској делатности,
ван акредитованих студијских програма.
Лицу које савлада програм из става 1 овог члана издаје се одговарајуће
уверење или сертификат.
Члан 3.
За припрему и реализацију програма континуиране едукације на Факултету
задужен је Центар за континуирану едукацију (у даљем тексту Центар).
Члан 4.
У сарадњи са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде Управом за ветерину и Ветеринарском комором Србије (у даљем тексту ВКС),
Центар припрема програм континуиране едукације крајем сваке године за
наредну годину.

Програме за континуирану едукацију пре достављања на акредитацију
Стручном одбору ВКС и/или Заводу за унапређење образовања и васпитања,
усваја Наставно-научно веће факултета на предлог Центра.
Центар може организовати и ванредне програме за континуирану
едукацију, ван усвојеног годишњег плана и програма и проследи их Стручном
одбору ВКС на вредновање најкасније 30 дана пре заказаног термина, у складу
са чл. 9 Правилника о стручном усавршавању ветеринара.
Члан 5.
Програми за континуирану едукацију могу бити организовани на
Факултету или изван Факултета, по регионалним центрима, у сарадњи са ВКС,
регионалним одборима ВКС, Заједницом средњих пољопривредних и
ветеринарских школа Србије, професионалним удружењима, институтима и
другим организацијама и субјектима укљученим у систем континуиране
едукације.
У реализацији програма континуиране едукације Факултета могу
учествовати предавачи са Факултета, као и предавачи из других образовних,
научних и стручних институција у земљи и иностранству.
Члан 6.
Центар издаје уверење о обављеној едукацији или одржаном предавању,
на српском или енглеском језику.
Уверење о завршеном програму континуиране едукације издаје се на
основу евиденције о обављеној едукацији и оцењивању коју води Центар.
Уверење садржи следеће податке:
• Назив организатора програма;
• Број уверења, према званичној евиденцији издатих уверења;
• Име и презиме лица које је завршило програм, затим број лиценце ВКС
ако лице поседује лиценцу;
• Назив програма;
• Трајање – број радних дана или сати;
• Дефиницију стечених знања (слушао, положио, способан да примени
самостално...)
• Број бодова према решењу ВКС
• Датум и место одржавања програма;
• Потпис руководиоца програма и Декана Факултета
• Печат Факултета.
Члан 7.
Уверење о активном учешћу на саветовањима, симпозијумима и
конгресима, на којима је предвиђено слободно пријављивање радова, издаје се
независно од уверења за пасивно учешће.
Ово уверење обавезно садржи:
• Назив организатора програма;

•
•
•
•
•
•
•
•

Број уверења, према званичној евиденцији издатих уверења;
Име и презиме лица које је активно учествовало у програму, затим број
лиценце ВКС ако лице поседује лиценцу;
Податак о врсти активног учешћа (постер, усмено саопштење, кратак
садржај, проширени апстракт, рад штампан у целини);
Назив рада, имена и презимена аутора и назив секције;
Број бодова према решењу ВКС;
Датум и место одржавања програма;
Потпис руководиоца програма и Декана Факултета и
Печат Факултета.
Члан 8.

Уверење о оџаном предавању у оквиру програма континуиране едукације
издаје се предавачу на основу евиденције о обављеној едукацији коју води
Центар.
Уверење садржи следеће податке:
• Назив организатора програма;
• Број уверења, према званичној евиденцији издатих уверења;
• Име и презиме предавача;
• Назив програма;
• Број часова предавања;
• Назив наручиоца ако је предавање одржано по позиву;
• Број бодова према решењу ВКС;
• Датум и место одржавања програма;
• Потпис руководиоца програма и Декана Факултета и
• Печат Факултета.
II
Центар за континуирану едукацију
Члан 9.
Организацијом и реализацијом програма континуиране едукације бави се
Центар за континуирану едукацију, који је основан на Факултету сходно
Уговору о пословно-техничкој сарадњи, потписаном између Министарства
пољопривреде, шумарства и водоприовреде, Министарства просвете, Заједнице
средњих пољопривредних школа Србије и Факултета ветеринарске медицине
Универзитета у Београду.
Члан 10.
Основни задаци Центра су:
•
Покретање и развој система континуиране едукације у ветеринарској
медицини и
сточарству на Факултету ветеринарске медицине
Универзитета у Београду;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Укључивање у међунариодни систем континуиране едукације у
ветеринарској делатности, преко одговарајућих националних и
интернационалних организација и професионалних удружења;
Сарадња на међународним пројектима у области континуиране
едукације ветеринара и осталих радника запослених у ветеринарству;
Организација стручно-научних скупова (семинара, радионица, школа) у
циљу континуиране едукације;
Објављивање научно-стручних публикација намењених континуираној
едукацији;
Формирање заједничког система за континуирану едукацију,
лиценцирање и акредитацију са Ветеринарском комором Србије;
Успостављање интердисциплинарне академске, научне и стручне
сарадње са другим центрима у земљи и иностранству;
Размена литературе и информација;
Популаризација идеје континуиране едукације и
Други послови у области континуиране едукације ветеринара и осталих
радника запослених у ветеринарској делатности и анималној
производњи.
Члан 11.

Програми континуиране едукације се третирају као самофинансирајући.
Неопходна материјална средства за организовање програма континуиране
едукације Центар обезбеђује путем конкурса за прибављање средстава за
континуирану едукацију, котизација, донација, спонзорства и маркетиншких
активности, као и кроз реализацију уговора о нарученим - програмираним
програмима континуиране едукације са Ветеринарском управом, ВКС,
професионалним удружењиима и другим организацијама.
Члан 12.
Центар има следеће органе:
а) Програмски савет и
б) Извршни одбор
Члан 13.
Програмски савет од 11 чланова чини 6 представника са Факултета
ветеринарске медицине, по један представник Управе за ветерину Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Заједнице средњих пољопривредних
школа Србије и Ветеринарске коморе Србије и један представника
професионалних удружења ветеринара.
Представнике Факултета именује наставно-научно веће Факултета.
На захтев Већа Факултета, по једног представника у Програмски савет
Центра делегирају Управа за ветерину, Заједница средњих пољопривредних
школа Србије, Ветеринарска комора Србије и професионална удружења. О томе
које ће професионално удружење делегирати свог представника у Програмски
савет Центра, одлучује Наставно-научно веће након консултација са ВКС.

Програмски одбор се бира на 2 године.

Члан 14.
Програмски савет Центра има задатак да:
• Утврди годишњи план и програм рада;
• Утврди финансијски план;
• Доноси стратешке одлуке о правцима функционисања Центра;
• Подноси годишњи извештај о свом раду Већу Факултета;
Одлуке програмског савета Центра доносе се већином гласова од укупног
броја чланова Програмског савета.

Члан 15.
Радом Центра руководи Извршни одбор од 5 чланова, које чине запослени
на Факултету.
Продекани за основне и последипломске студије су чланови Извршног
одбора Центра.
Чланове Извршног одбора, председника и секретара именује Наставнонаучно веће Факултета.
Извршни одбор се бира на две године.
Члан 16.
Извршни одбор обавља следеће послове:
• Спроводи одлуке Програмског савета;
• Утврђује предлоге активности које усваја Програмски савет;
• Пријављује се на конкурсе за акредитацију програма континуиране
едукције;
• Координира активности непосредних организатора програма
континуиране едукације и обезбеђује техничку подршку за њихову
реализацију;
• Обезбеђује правовремено информисање катедри Факултета о
конкурсима за пријаву и акредитацију програма континуиране
едукације;
• Обезбеђује правовремено информисање о усвојеним програмима
континуиране едукације;
• Предузима неопходне мере за развијање техничко-информационих
потенцијала Центра и увођење савремених метода едукације, као што је
учење на даљину;
• Води неопходну евиденцију о свим програмима за континуирану
едукацију и издатим уверењима.

III
Врсте и намена програма за континуирану едукацију
Члан 17.
Континуирана едукација се изводи на више начина: путем семинара,
радионица, саветовања, симпозијума, конгреса и школа; штампањем едукативних
материјала – монографија, књига, брошура, часописа, пригодних стручнопопуларних летака, учењем на даљину, формирањем електронских база података
који служе континуираној едукацији, омогућавањем приступа страним
електронским базама података итд.
Члан 18.
Програми за континуирану едукацију могу бити акредитовани од стране
ВКС. Акредитовани програми доносе унапред утврђен број бодова потребних за
продужавање лиценце ВКС за рад у струци.
У случају акредитације програма, Центар је дужан да приликом
обавештавања о одржавању програма истакне колико бодова програм доноси.
Неакредитовани програми за континуирану едукацију могу се накнадно
доставити Стручном одбору ВКС на вредновање.
Вредновање програма за континуирану едукацију обавља Стручни одбор
ВКС на основу Правилника о стручном усавршавању ветеринара ВКС.
Члан 19.
Поред програма за континуирану едукацију ветеринара, Факултет
организује и програме за едукацију едукатора – наставника и сарадника
факултета, виших и средњих школа, у циљу унапређења методологије наставе;
Програме за едукацију едукатора Факултет организује у сарадњи са
ресорним министарствима, Универзитетом, Заједницом средњих пољопривредних
школа Србије и другим факултетима.
Факултет може организовати и програме за припрему едукатора који ће у
својим срединама организовати и спроводити програме за едукацију
пољопривредних произвођача и заједно са њима учествује у едукацији
произвођача.
Члан 20.
Факултет може да организује и програме за едукацију становништва који
немају за циљ издавање уверења и стицање бодова, уколико постоји друштвени
или стручни интерес за тим.
Члан 21.
Средства остварена путем реализације програма континуиране едукације
расподељују се према Правилнику о основним мерилима за расподелу средстава
за зараде запослених на Факултету.

Средства за материјалне трошкове (20%) расподељују се Центру за
унапређење образовања у ветеринарској медицини, уколико је Центар једини
организатор. Уколико су у организацији и реализацији скупа учествовале и
поједине катедре, наведена средства за материјалне трошкове расподељују се
између појединих организатора сходно уделу у организацији и реализацији
програма.

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу на дан усвајања од стране Наставно-научног
већа факултета.

Председник Наставно-научног већа
Декан
Проф. др Велибор Стојић

