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ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 

С т р у ч н и   о д б о р 

Број: 29/87 

17.01. 2017. године 

 

 

ОРГАНИЗАТОРУ СКУПА 

 

XXXVIII СЕМИНАР ЗА ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА 

ВЕТЕРИНАРА 

 
 

На основу одредбе члана 15. Правилника о стручном усавршавању, Стручни одбор Ветеринарске 

коморе Србије, је дана 17.01.2017. године донео следећу 

 

ОДЛУКУ О АКРЕДИТАЦИЈИ И БОДОВАЊУ СТРУЧНОГ СКУПА 

 

1. Усваја се Захтев за акредитацију стручног скупа под називом „XXXVIII Семинар за 

иновације знања ветеринара“ који се одржава 10.02.2017. године у Београду. 

 

2. Прихвата се да се Програм едукације из става 1. ове Одлуке уврсти у Листу валоризованих 

програма за обуку ветеринара у 2017. години и учешће на овом скупу вреднује са 2 бода 

(учешће на националним скуповима (акредитованим), где се један дан предавања бодује са 

два бода, сходно Правилнику о стручном усавршавању ветеринара ВКС, члан 21, став 6). 

 

3. Учешће у свакој од планираних радионицама се вреднује са 2 бода по сату (укупно 8 

бодова по радионици) (учешће у радионици на националном акредитованом скупу вреднује 

се са 2 бода по сату радиоцнице у складу са чланом 21. став 6. Правилника о стручном 

усавршавању ветеринара): 

 

1) Оцена параметара квалитета и безбедности традиционалних производа од меса – 

укупно 8 бодова 
2) Офталмолошка дијагностика код паса: дијагностика предњег сегмента ока са 

посебним освртом на најчешћа обољења, приказом случајева, увод у дијагностику 

задњег сегмента, примена најновијих инструмената и техника – укупно 8 бодова 

3) Како дијагностиковати склоност ка крварењу – укупно 8 бодова 

4) Сензорна оцена меког и полутврдог сира – укупно 8 бодова 

5) Процена енергетског и репродуктивног статуса крава у условима интензивне 

производње млека – укупно 8 бодова 

6) Лабораторијски преглед охлађеног и дубоко замрзнутог семена домаћих животиња – 

укупно 8 бодова 
7) Лапараскопска оваријектомија куја – укупно 8 бодова 

8) Овариохистеректомија / оваријектомија куја и мачака -класичан приступ – укупно 8 

бодова 
 

4. Обавезује се организатор скупа да достави списак учесника са потписима учесника који 

су присуствовали наведеним предавањима, као и посебне спискове учесника сваке 

радионице. 
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5. Обавезује се организатор скупа да изда уверење о обављеној едукацији и да Комори у року 

од 30 дана достави Извештај. Издавање уверења о обављеној едукацији подлеже 

одговарајућој контроли и о сваком издатом уверењу се води евиденција.  

 

6. Обавезује се организатор да: 

1. Води евиденцију учешћа са потписом сваког учесника; 

2. Устроји регистар издатих уверења 

3. Евиденцију учешћа и Регистар издатих уверења достави ВКС најкасније 30 дана по 

завршетку програма. 

 

7. Напомиње се да уверење о учешћу мора садржати следеће податке: 

 Назив организатора програма; 

 Број уверења, према Регистру  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; 

 Број бодова према одлуци ВКС; 

 Датум и место одржавања програма; 

 Потпис руководиоца програма 

 Печат организатора. 

 

8. Напомиње се да извештај из става 5. ове Одлуке мора да садржи: 

 Дефинитивни програм семинара са прецизним подацима о свим насловима предавања, 

ауторима и сатници, као и једним примерком писаног или електронског материјала који 

је подељен учесницима, уколико је такав материјал програмом предвиђен;  

 Кратак извештај о одржаном програму на највише једној страни А4 формата, са 

прецизним подацима о евентуалним одступањима у односу на дефинитивни програм; 

 Копију Списка учесника програма, према обрасцу 1 (у прилогу); 

 Копију Регистра издатих уверења, према обрасцу 2 (у прилогу); 

 Koпију сагласности власника за обављање хируршког захвата за радионице 

''Лапароскопска оваријектомија куја'' и ''Овариохистеремтомија/ 

оваријектомија'' куја и мачака – класичан приступ. 
 

 

9. У свим случајевима када ВКС не добије потпуну документацију или Стручни одбор 

провером установи да организатор није поштовао наведене услове, издата уверења се неће 

признати.  

 

Образложење 

 

Стручни одбор Ветеринарске коморе Србије је разматрао захтев за акредитацију скупа под 

називом „XXXVIII Семинар за иновације знања ветеринара“ који се одржава 10.02.2017. године у 

Београду. 

 

У поступку претходног испитивања уредности захтева утврђено је да је организатор скупа поднео 

уредну документацију а све у смислу члана 14. Правилника о стручном усавршавању. 

 

Дана 16.01.2017. године организатор скупа је доставио Стручном одбору допис у коме је навео да 

ће за две радионице које се одржавају у склопу стручног скупа (''Лапароскопска оваријектомија 

куја'' и ''Овариохистеремтомија/ оваријектомија'' куја и мачака – класичан приступ) бити 

коришћене животиње приватних власника и да ће сагласност за хируршки захват бити потписана 
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пре самих интервенција а да ће документација о томе бити достављена заједно са извештајем о 

одржаним радионицама. 

 

Одредбом члана 14. Правилника о стручном усавршавању прописано је да захтев за акредитацију 

стручних едукативних скупова који се подноси Стручном одбору мора да садржи следеће податке:  

1. правилно попуњен формулар за пријављивање програма обуке (скупа),  

2. изјаву институције о подршци  

3. програм скупа, са тачно дефинисаним обликом едукације (на основу члана 5) и сатницом  

4. место и време одржавања скупа 

5. биографију аутора и реализатора програма. 

 

Одредбом члана 5. став 1. Правилника о стручном усавршавању је прописано да су облици – 

видови стручног усавршавања: предавање, радионица и курс. Предавање је вид програма обуке у 

коме аутор програма усмено излаже садржај на одређену научну и стручну тему, уз могућност 

приказа случајева из праксе. Број учесника је неограничен. Радионица је вид програма обуке који 

подразумева интерактивни рад, активно учешће полазника, мануелни рад и по потреби примену 

средстава за рад и објеката рада. У случају коришћења кадавера, целих лешева животиња или 

живих животиња у показне сврхе неопходно је испоштовати законску регулативу за поменуту 

област рада (Закон о добробити животиња). Број полазника радионице треба да буде примерен 

садржају радионице, броју реализатора и условима објекта у коме се радионица спроводи. Број 

реализатора у оквиру радионице одређује аутор овог вида обуке. 

 

Одредбом члана 15. Правилника о стручном усавршавању прописано је да у поступку 

валоризације скупа, Стручни одбор ВКС утврђује да ли је организатор поднео документацију која 

је дефинисана у члану 14. Стручни одбор доноси одлуку о прихватању едукације у року од 15 дана 

и достављa је подносиоцу у  писаној форми или електронској форми. Едукативни скуп који је 

Стручни одбор прихватио увршћује се у Листу валоризованих програма за обуку ветеринара. 

 

Одредбом члана 16. Правилника о стручном усавршавању прописано је аутор и/или организатор 

акредитованог програма обуке има право и дужност: 

1. да реализује акредитовани програм скупа на начин предвиђен програмом скупа; 

2. да ветеринару који је учествовао на стручном усавршавању изда уверење о учешћу на 

програму, које треба да садржи следеће податке: Назив (име) организатора програма; Број 

уверења, према Регистру 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; Број бодова према одлуци Стручног одбора ВКС; Датум и место одржавања 

програма; Потпис руководиоца програма; Печат организатора (уколико је организатор 

правно лице); 

3. да води евиденцију учешћа  са потписом сваког учесника; 

4. да устроји регистар издатих уверења 

5. да омогући присуство (без надокнаде за котизацију) једном члану Стручног обора ВКС 

током трајања скупа и омогући спровођење контроле реализације програма обуке. 

Председник Стручног одбора је дужан да најмање пет (5) дана пре почетка скупа, обавести 

организатора о присуству члана Стручног обора ВКС током трајања скупа. Трошкови 

организације контроле скупа падају на терет буџета за рад Стручног одбора ВКС. 

 

Одредбом члана 17. Правилника о стручном усавршавању прописано је да после реализације 

програма, организатор треба да достави ВКС извештај који садржи: 

1. дефинитивни програм семинара са прецизним подацима о свим насловима предавања, 

ауторима и сатници, као и једним примерком писаног или електронског материјала који 

је подељен учесницима, уколико је такав материјал програмом предвиђен;  

2. кратак извештај о одржаном програму на највише једној страни А4 формата, са 

прецизним подацима о евентуалним одступањима у односу на дефинитивни програм; 

3. копију Списка учесника програма, према обрасцу 1; 
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4. копију Регистра издатих уверења, према обрасцу 2. 

 

Имајући у виду да је утврђено да су испуњени услови за акредитацију предметног стручно 

едукативног скупа, то је Стручни одбор Ветеринарске коморе Србије, применом одредбе члана 15. 

Правилника о стручном усавршавању донео одлуку као у ставу 1. диспозитива. 

 

Како је је захтев за акредитацију скупа усвојен, то је применом одредбе члана 21. став 6. 

Правилника о стручном усавршавању одлучено као у ставу 2, 3. и 4. диспозитива. 

 

У складу са чланом 16. и 17. Правилника о стручном усавршавању одлучено је као у ставу 5, 6, 7. 

и 8. диспозитива. 

 

У складу са чланом 18. Правилника о стручном усавршавању одлучено је као у ставу 9. 

диспозитива ове Одлуке. 

 

 

     Председник СО ВКС 

     Проф. др Љубица Спасојевић Косић с.р. 

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: 

 

На одлуку о акредитацији и бодовању програма 

подносилац пријаве има право подношења жалбе  

Стручном одбору у року од 15 дана по добијању одлуке.  
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Прилози: 

 

Образац 1. 

 

ЛИСТА УЧЕСНИКА 

 

Назив програма  

Место и датум 

одржавања 

 

Назив секције  

Име и презиме учесника Потпис 

  

  

  

 

Образац2.  

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА 

 

Ред.број 

уверења 

Име и презиме 

учесника 

Број 

лиценце 

Назив програма Број 

бодова 

     

     

     

 

 

 

 

 


