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На основу 55.Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/05, 97/2008,  

44/2010 и 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45-2015- аутентично тумачење и 68/2015), Статута 

Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 186/15), члана 67. 

Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду и Правилника о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, и 

предлога Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, Наставно-научно веће 

Факултета ветеринарске медицине на  158. седници која је одржана дана  23.09.2015. 

године доноси 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УЖИМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником се ближе уређују услови, начин и поступак уписа, врста, 

трајање и садржина ужих специјализација, циљеви и исходи ужих специјализација, затим 

организација извођења наставе, полагање специјалистичког испита, састав и рад 

испитних комисија, као и образац дипломе, индекса и о положеном испиту из ужим 

специјализацијама на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду (у 

даљем тексту Факултет). 

 

  

Члан 2. 

 

 Факултет организује Уже специјализације из ветеринарске медицине. Дужина 

трајања усавршавања одређена је за сваки вид специјализације посебно. Наставни план и 

програм, као и дужину трајања ужих специјализација, за све видове Ужих 

специјализација, доноси Веће факултета.   

 Завршетком Ужих специјализација из ветеринарске медицине добија се стручни 

назив специјалиста уже специјалности из одређене области ветеринарске медицине.  

 

 

 

 



Члан 3. 

 

 Циљеви усавршавања у оквиру Ужих специјализација су стицање специфичних 

знања и вештина из појединих области ветеринарске медицине. 

 Исход Ужих специјализација проистиче из јасно утврђених компетенција 

дефинисаних планом и програмом Ужих специјализација.  

Члан 4. 

 

 Настава на Ужим специјализацијама изводи се на српском језику.  

 Специјализант за време трајања усавршавања има обавезу да одслуша и положи 

одређени број предмета, проведе одређено време у наставним базама Факултета ради 

стицања предвиђених вештина и положи специјалистички испит.  

 

Члан 5. 

 

 Уже специјализације су самофинансирајуће. 

  Висину школарине за самофинансирајуће студенте одређује Савет факултета, на 

предлог Наставно-научног већа факултета.  

 Уплата школарине се врши квартално у току године извођења наставе. Прва рата 

се плаћа приликом уписа године усавршавања, а четврта најкасније приликом овере 

текуће године усавршавања. Школарина се уплаћује на жиро рачун Факултета. 

Обнављање године усавршавања се плаћа у складу са одлуком Савета факултета.  

 

Члан 6. 

 

 Настава на Ужим специјализацијама изводи се на Факултету и у наставним базама 

изван Факултета, са којима Факултет има закључен уговор о сарадњи.  

 Наставне базе изван Факултета морају да испуне све услове за квалитетно одвијање 

наставног процеса из одређеног предмета, у складу са Програмом наставе на Ужим 

специјализацијама из ветеринарске медицине. 

 Теоријску наставу изводе наставници Факултета а практичну наставу могу да 

изводе сарадници Факултета, као и доктори ветеринарске медицине запослени у 

наставним базама изван Факултета уз услов да имају најмање исти степен образовања 

који специјализант стиче завршетком наставе на Ужој специјализацији, уз надзор 

наставника Факултета.  

 

Члан 7. 

 

 Методологија наставе је прилагођена потребама специјализанта, у складу са 

суштином сваког вида Уже специјализације. Она обухвата теоријску наставу, практичне 

вежбе, показне вежбе, клиничку праксу и друге облике рада у зависности од 

специфичности Уже специјализације.  

 

 

 

 



 

Упис на Ужу специјализацију из различитих области ветеринарске медицине 

 

Члан 8. 

 

 Упис на Уже специјализације из различитих области ветеринарске медицине 

спроводи се на основу конкурса којим је регулисан број студената, услови уписа, мерила 

за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, висина школарине 

итд.  

 Конкурс расписује Факултет, у складу са правилником Факултета. 

 У прву годину Ужих специјализација може да се упише лице које има завршене 

Специјалистичке академске студије (уз услов да су изабрани предмети у другом семестру 

из области Уже специјализације за коју кандидат конкурише). Изузетно за одређене 

видове Ужих специјализација, у прву годину може да се упише лице  које има стручни 

назив дипломираног ветеринара/доктора ветеринарске медицине и поседује радно 

искуство на пословима из области Уже специјализације на чији вид конкурише. Решење о 

обављању послова из одређене области Уже специјализације доноси Управа за ветерину 

на захтев кандидата који је у обавези да Решење приложи уз документацију коју прилаже 

на конкурсу.  

 Рангирање кандидата за упис у прву годину Ужих специјализација, за сваки вид 

посебно, врши се на основу просечне оцене на основним/интегрисаним студијама и 

потреба радне организације кандидата.  

 Страни држављани се уписују на усавршавање под истим као и домаћи држављани, 

уз претходну нострификацију дипломе основних/интегрисаних и/или специјалистичких 

академских студија.   

 

 

Правила извођења наставе 

 

Члан 9. 

 

 Дужина трајања усавршавања одређена је планом и програмом сваког вида Уже 

специјализације. Једна година усавршавања траје 42 радне недеље, при чему активна 

настава траје 30 радних недеља – 15 недеља у семестру, док је преостало време одређено 

за практичан рад, припремање и полагање испита. 

 

Члан 10. 

 

 Рад студената у савлађивању појединих предмета континуирано се прати током 

наставе. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент добија описну 

оцену: задовољио/није задовољио. 

  

Члан 11. 

 

 Студент стиче право полагања завршног специјалистичког испита када испуни све 

предиспитне обавезе у складу са Планом извођења наставе а најкасније 6 месеци након 

испуњења свих обавеза. 



 Студент има право да полаже специјалистички испит највише три пута у истој 

години, у размаку не мањем од три месеца између испита. 

 Испитни рокови, начин пријављивања и полагања испита, као и поступак 

поништавања испита ближе су регулисани Статутом факултета, Правилником о полагању 

испита и оцењивању и другим актима Факултета. Завршни специјалистички испит се 

састоји из три дела: теста, практичног дела и усменог испита. Коначна оцена за 

специјалистички испит формира се на основу три дела испита.  

 Специјализант мора остварити позитивну оцену на сва три дела испита да би био 

оцењен позитивно (оцена најмање 6).  

 На усменом испиту чланови Комисије појединачно оцењују одговоре кандидата на 

свако постављено питање оценама од 5 до 10.  

Након успешно обављеног завршног испита чланови Комисије потписују 

записник и о томе подносе извештај Студентској служби и Наставно-научном већу 

Факултета.  

 

  

Члан 12. 

 

 Специјалистички испит из Уже специјализације полаже се пред испитном 

комисијом.  

 Испитна комисија се састоји од председника (руководиоца Уже специјализације) и 

најмање два члана. Председник и чланови комисија морају бити наставници Факултета. 

   

  

 

Члан 13. 

 

Специјализант је у обавези да заврши усавршавање из одређене области Уже 

специјализације у временском периоду који је највише двоструко дужи од времена 

трајања специјализације.  

 

 

Члан 14. 

 

За координацију свих активности у вези са усавршавањем специјализаната на 

Ужим специјализацијама, задужен је продекан за последипломске студије. 

 

Члан 15. 

 

 Током усавршавања специјализаната на Ужим специјализацијама, Комисија за 

унапређење квалитета наставе, коју именује Наставно-научно веће Факултета, организује 

анкетирање специјализаната у циљу вредновања квалитета наставе и педагошког рада 

наставника. 

 За спровођење евалуације наставе одговоран је продекан за последипломске 

студије 

 



Члан 16. 

 

 Средства остварена од школарина за Уже специјлаизације расподељују се према 

Правилнику о основним мерилима за расподелу средстава за зараде запослених на 

Факултету. 

 Средства за материјалне трошкове (20%) расподељују се по катедрама, сразмерно 

броју часова наставе на појединим катедрама, и користе се за покривање трошкова Ужих 

специјализација.  

 

 

Руководиоци Ужих специјализација  

 

 

Руководиоца одређених видова Ужих специјализација одређује Веће Факултета  

на основу доказа о научним и стручним компетенцијама наставника. Руководиоц може 

бити доцент, ванредни или редовни професор, који је у радном односу на Факултету, ако 

има најмање 5 научних или стручних радова, монографију, књигу или уџбеник из области 

специјализације. 

 

Члан 17. 

 

 Руководиоци су дужни да пре почетка наставе у писаној форми доставе продекану 

за последипломске студије план извођења наставе, који садржи: 

 Распоред предавања и вежби; 

 Називе методских јединица, датум и место одржавања; 

 Имена наставника који ће изводити наставу; 

 Податке о начину вредновања предиспитиних обавеза и испита и терминима 

за полагање колоквијума и испита; 

 Списак литературе за припремање испита и 

 Остале чињенице важне за уредно извођење наставе. 

 План извођења наставе објављује се пре почетка наставе на огласној табли катедре 

и интернет страници Факултета. 

 Промену плана извођења наставе у току школске године, у оправданим 

случајевима, одобрава Наставно-научно веће Факултета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прелазне одредбе 

 

 

 

Члан 18. 

 

 Овај правилник ступа на снагу даном усвајању на седници Наставно-научног већа  

Факултета ветеринарске медицине. 

 

 

Председник Наставнo-научног већа 

Декан 

 

Проф. др Владо Теодоровић, с.р. 

 


