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

У складу са одредбама члановa 49. и 59. Закона о високом образовању, члана 125. Статута
Универзитета у Београду и члана 64. Статута Факултета ветеринарске медицине, Наставнонаучно веће Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, на 93. седници
одржаној 25. 06. 2008. године, доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Стручно и научно усавршавање је право и дужност наставника и сарадника
Факултета ветеринарске медицине у Београду (у даљем тексту: Факултет).
Овим правилником одређују се услови за одобравање усавршавања наставника и
сарадника Факултета у другим установама и њиховог учешћа на стручним и научним
скуповима и регулишу приоритети када је то неопходно.
УСАВРШАВАЊЕ У ДРУГИМ УСТАНОВАМА
Члан 2.
На захтев појединца, Декански колегијум, уз сагласност организационе јединице
(катедре), може предложити Наставно-научном већу Факултета да одобри стручно и научно
усавршавање појединца, као и докторске студије или постдокторско усавршавање, на
одговарајућим институцијама у земљи или иностранству.
Заинтересовани појединац дужан је да продекану за научно-истраживачки рад
достави неопходну документацију о планираном усавршавању (план рада, дужину боравка,
назив институције, одговарајући позив, евентуално име особе за контакт или ментора и сл.)
бар два месеца пре планираног усавршавања да би одговарајуће одлуке могле да буду
донете благовремено.
У оквиру оваквог усавршавања, могућ је рад на одговарајућим интеринституционалним и/или интердисциплинарним пројектима, као и израда докторских теза и
других научних радова.
Члан 3.
Декански колегијум разматра оправданост свих поднетих захтева за усавршавање
(студијске боравке, докторске студије, постдокторско усавршавање и сл.) и Наставнонаучном већу Факултета подноси извештај и евентуалне приоритете (уколико има више
захтева). Приликом одлучивања, водиће се рачуна о: интересу Факултета (изучавање нових
технологија или метода рада), дужини боравка (односно одсуства с Факултета) и
финансијским обавезама Факултета.
Члан 4.
Извори финансирања за овакво усавршавање могу бити: средства Факултета, лична
средства, фондови Министарства за науку Србије, фондови других министарстава Владе
Србије, фондови Универзитета у Београду, фондови других институција, фондови
институције-домаћина или фондови других спонзора. Извори финансирања оваквог
усавршавања могу бити и мешовити.
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Члан 5.
Научно усавршавање појединца у другим институцијама може да траје, зависно од
постигнутог договора с институцијом-домаћином, од 6-12 месеци, у континуитету или с
прекидима.
Појединац може ићи и на краткотрајно студијско путовање - студијски боравак, уз
посебно образложење циља таквог боравка. Краткотрајни студијски боравак траје краће од 6
месеци, и по правилу, финансира се из средстава Факултета, а може се финансирати и из
других средстава наведених у члану 4. овог Правилника.
Члан 6.
У току трајања усавршавања описаног у првом ставу претходног члана, без обзира на
комплетан извор финансирања, Факултет појединцу обезбеђује плаћено одсуство (чиме се
компензују његови дневни трошкови). Средства Факултета за овакво усавршавање
појединац може користити само једном у 3 године.
За усавршавање које траје 6-12 месеци и за које се појединцу обезбеђује плаћено
одсуство, појединац је дужан да потпише посебну изјаву да се обавезује да остане у радном
односу са Факултетом по повратку са усавршавања најмање у двоструком трајању
усавршавања.
Услов који је одређен другим ставом овог члана може се споразумно раскинути и
раније. Уколико појединац раскине радни однос на сопствени захтев, дужан је да Факултету
врати целокупан износ уплаћених средстава у току одсуства, у бруто-износу.
Члан 7.
По повратку са усавршавања, без обзира на врсту усавршавања, сваки појединац је
обавезан да поднесе одговарајући извештај продекану за научно-истраживачки рад, у коме
је потребно навести испуњеност основних циљева усавршавања и постигнути резултати. О
овом извештају, одговарајуће обавештење се реферише члановима Наставно-научног већа
Факултета на првој следећој седници.
Поред тога, сваки појединац, у року од 3 месеца по повратку са усавршавања, има
обавезу да стечена знања пренесе члановима свог колектива и свим заинтересованима на
Факултету, на посебно уприличеном предавању. О испуњавању ове обавезе води рачуна
ресорни продекан и о томе извештава чланове Наставно-научног већа Факултета.
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ СКУПОВИМА
Члан 8.
Наставници и сарадници Факултета имају интерес да учествују на стручним и
научним скуповима ради саопштавања сопствених резултата рада и размене корисних
информација.
Члан 9.
Учешће на скуповима за заинтересоване појединце се одобрава на основу њиховог
писаног захтева, увек уколико се од Факултета не потражују никакве финансијске обавезе и
уколико појединац има сагласност своје радне јединице за одсуство. Ово одобрење издаје
Декан Факултета и оно подразумева плаћено одсуство појединца у току боравка на скупу.
Члан 10.
Факултет може и да сноси, делимично или у потпуности, трошкове боравка
појединаца на научним скуповима у случају да: (1) постоји посебна заинтересованост
Факултета за поједини скуп; (2) кандидат има позив организатора да председава некој сесији
или одржи предавање по позиву; (3) кандидат учествује на скупу са прихваћеним радом (без
обзира на начин презентације).
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У последњем случају, по једном раду, о трошку Факултета (котизација, смештај и
путни трошкови), на скупу може да учествује само један појединац, а у случају потребе
(недостатак потребних финансијских средстава за све захтеве), приоритете предлаже
Декански колегијум на основу следећих критеријума: дотадашње испуњење обавеза које су
наведене у члану 11 овог Правилника, значај конгреса, начин презентације (усмена, постер),
висину трошкова, број дотадашњих учешћа и усклађеност са следећим ставом овог члана).
Финансирање учешћа наставника и сарадника на стручним/научним скуповима може
да се оствари највише два пута у току текуће године за истог појединца, и то једном у земљи
и једном у иностранству, или оба пута на скуповима у земљи. Декански колегијум, доноси
предлог оваквог вишекратног финансирања једног појединца само у случају да је то могуће
без одбијања других кандидата који конкуришу за овакву донацију само једном годишње.
Финансирање учешћа на скупу може се одобрити и без пријављеног рада,
првенствено млађим сарадницима, без академских звања, уколико је њихово присуство
образложено на адекватан начин (тематика скупа која је посебно интересанта за рад на
пројекту, израду магистарске или докторске тезе и сл.) и ако Факултет има могућности да
таква средства обезбеди.
Члан 11.
После учешћа на стручном/научном скупу, наставник/сарадник Факултета има
обавезу да резултате саопштеног рада публикује у неком научном часопису. Апликацију за
публиковање рада аутор треба да поднесе најдуже 6 месеци после одржаног скупа и да
потребну документацију о томе поднесе ресорном продекану. Када рад буде прихваћен од
стране часописа и публикован, информација се, такође, доставља ресорном продекану, о
чему се извештавају и чланови Наставно-научног већа Факултета.
При свим наредним апликацијама раније финансираних наставника и сарадника
Факултета за слична финансирања, Декански колегијум ће првенствено разматрати
испуњење обевезе из става 1 овог члана, а евентуални приоритети ће бити донети у
зависности од категоризације часописа у коме је рад публикован (редослед: инострани
часопис цитиран у Curent Contents бази; домаћи часопис цитиран у Curent Contents бази;
инострани часопис цитиран у Medline бази; домаћи часопис цитиран у Medline бази;
инострани часопис на енглеском језику; остали инострани часописи; врхунски домаћи
часопис и остали домаћи часописи).
Уколико аутор чије је учешће на скупу било финансирано (делимично или потпуно) од
стране Факултета не испуни обавезу из става 1 овог члана, неће имати право да му
Факултет поново финансира учешће на неком скупу наредних 5 година.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Наставно-научног већа
Факултета.

У Београду, 25. 06. 2008. године

Председник Наставно-научног већа
Декан
Факултета ветеринарске медицине

Проф. др Велибор Стојић
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