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XXXVIII Семинар за иновације знања ветеринара  
 

Поштоване колеге,  

У организацији Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 10. 

фебруара 2017. године, биће одржан XXXVIII Семинар за иновације знања ветеринара. 

Овај семинар ће се, традиционално, одржати у просторијама нашег Факултета. Програм 

Семинара вам шаљемо у прилогу.  

Пријава је могућа искључиво преко интернета тако што се на интернет страници 

Факултета отвори апликација ПРИЈАВА и попуне отворене кућице. Линк за апликацију 

ПРИЈАВА је http://form.vet.bg.ac.rs . Сви они који се пријављују за Семинар и унапред плате 

котизацију дужни су да доказ о уплати (скенирана копија уплатнице у JPG или PDF 

формату или електронски извод) доставе на е-маил адресу inovacije@vet.bg.ac.rs, или да га 

предају приликом регистрације на семинару. За све недоумице и питања око пријаве, 

телефон 062/80-39-684 Вам стоји на располагању. 

Напомињемо да према новом Правилнику о стручном усавршавању Ветеринарске 

коморе Србије, свака радионица предвиђа и практичан рад и да је број учесника на истим 

лимитиран па најљубазније молимо заинтересоване колеге да благовремено изврше 

регистрацију и уплате котизацију јер се попуњавање радионица врши по принципу 

првенства времена пријаве односно уплате. 

Котизација износи 4800,00 РСД (ПДВ је урачунат) уколико се уплати до 03. 

фебруара 2017. године. Уплату извршити на жиро рачун Факултета ветеринарске медицине 

840-1825666-41, позив на број 38. Уколико се уплата изврши од 04. фебруара 2017. године 

или на Факултету на дан одржавања семинара, котизација износи 9600,00 РСД (ПДВ је 

урачунат). 

Према Правилнику о стручном усавршавању ветеринара Ветеринарске коморе 

Србије присуство на предавањима се бодује са два а присуство на радионицама (свака од 

планираних радионица) са по осам бодова (укупно ДЕСЕТ БОДОВА). 

 

С’ поштовањем, 
 
 

  Председник  
Организационог одбора 

Проф. др Данијела Кировски, ср. 
У Београду, 

18.01.2017. године  
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