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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 
 
 
 
 

На основу 55.Закона о високом образовању (Службени гласник РС,  бр. 76/05, 
97/2008,  44/2010 и 93/2012),), Статута Универзитета у Београду (Гласник 
Универзитета у Београду, бр. 131/06), 67. Статута Факултета ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду,  Правилника о стандардима за самовредновање и 
оцењивање квалитета високошколских установа, и на основу Одлуке о изменама и 
допунама Правилника о интегрисаним основним и мастер академским студијама 
бр.01-             од 26.03.2014 године , Наставно-научно веће Факултета на  145. 
седници одржаној дана 26. 03. 2014. године доноси 

 
 
 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИНТЕГРИСАНИМ ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ 
СТУДИЈАМА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

( ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) 
 

 
 
 

I 

Опште одредбе 
 
 

Члан 1. 
 
 

Овим Правилником се ближе уређују услови, начин и поступак уписа, циљеви 
и исходи студија, затим наставни план, организација студијског програма и правила 
интегрисаних основних мастер и академских студија ветеринарске медицине (у 
даљем тексту интегрисане студије) на Факултету ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултет). 

 
 

Члан 2. 
 
 

Интегрисане студије ветеринарске медицине су  интегрисане  студије  првог  и  
другог  степена  високог  образовања.  Студијски програм интегрисаних основних 
академских и дипломских студија ветеринарске медицине  заснован  је  на  
Европском  систему  преноса  бодова  (у  даљем  тексту ЕСПБ). 

 
 

Члан 3. 
 
 

Факултет организује интегрисане студије ветеринарске  медицине  у  оквиру  
јединственог  студијског  програма  који  траје  6 година или 12 семестара и вреднује 
се са укупно 360 ЕСПБ. 

Завршетком интегрисаних основних академских и дипломских студија 
ветеринарске медицине свршени студенти добијају звање Доктор ветеринарске 
медицине (др вет.). 
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II 

Наставни план 
 
 

Члан 4. 
 
 

План наставе обухвата 50  обавезних и  27  изборних предмета, 4  изборнa 
пакета (предмета) и стручну праксу, која се делом изводи као обавезна, а делом као 
изборна. 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита из обавезних 
предмета студенти стичу 276 ЕСПБ. Испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита из изборних предмета студенти стичу 84 ЕСПБ, при чему 59 
ЕСПБ стичу слушањем и полагањем изборних предмета у оквиру изборних модула 
на петој и шестој години. 

Израдом и одбраном дипломског рада студенти стичу 10 ЕСПБ, који улазе у 
збир бодова остварених у склопу изборне наставе. 

 
 

Члан 5. 
 
 

Обавезни и изборни предмети су  класификовани као општеобразовни, 
теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. 

Сви општеобразовни, теоријско-методолошки и научно-стручни предмети су 
сврстани у предклиничке предмете, на којима је практична настава организована у 
групама од по 10 студената. 

Стручно-апликативни предмети се по правилу сврставају у клиничке предмете 
на којима је практична настава организована у групама од по 5 студената. 

 
 

III 

Циљеви и исходи  студија 
 
 

Члан 6. 
 
 

Циљ студијског програма интегрисаних студија ветеринарске медицине је 
образовање и обука доктора ветеринарске медицине у складу са националним и 
европским прописима и стандардима: 

a)  оспособљених за пружање свих услуга у области ветеринарске делатности 
– препознавање и збрињавање болесних животиња, спречавање појаве и 
ширења обољења, заштиту здравља и добробити животиња и обезбеђење 
здравственe безбедности хране; 

б)  свесних да  својим  примером и  саветима  могу  да  допринесу подизању 
свести власника и одгајивача животиња о потреби заштите здравља и 
добробити животиња, производњи здравствено безбедних намирница 
животињског порекла и очувању животне средине и 

в) спремних на непрекидно професионално усавршавање и учење током 
читаве радне каријере. 
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Члан 7.  

 

 
 

Сходно националним стандардима који су регулисани Законом о 
ветеринарству  Републике  Србије  и  европским  стандардима  обухваћеним 
Директивом 2005/36 ЕУ, дипломирани студенти интегрисаних студија су 
омникомпетентни у главним пољима ветеринарске струке, па су према томе 
прецизирани и исходи за сваки предмет посебно. 

Компетенције доктора ветеринарске медицине се могу поделити у три поља: 
општа знања, теоријски заснована знања и предметно специфична знања. 

 
 

Члан 8. 
 
 

Општа знања 

Дипломирани студенти ветеринарске медицине током студирања развијају 
способност: 

- Анализе, синтезе, предвиђања последица и изналажења различитих 
проблема из области ветеринарске медицине; 

- Критичког и самокритичког мишљења у приступу решавању различитих 
проблема из области ветеринарске делатности и стичу неопходна општа 
знања и искуство које им омогућава да: 

- Комуницирају са странкама, колегама, јавношћу и надлежним управним и 
струковним органима; 

- Пишу извештаје и воде евиденцију о раду; 

- Поштују етичка  начела,  принципе  и  стандарде  квалитета  на  којима  се 
базира ветеринарска струка; 

- Познају националне и европске прописе којима су регулисани поједини 
сегменти ветеринарске делатности; 

- Знају  принципе  организације  и  управљања  ветеринарском  праксом  и 
анималном производњом. 

 
 

Члан 9. 
 
 

Теоријски заснована  знања 

Дипломирани студенти интегрисаних основних академских и дипломских 
студија ветеринарске медицине треба да знају научне дисциплине на којима се 
заснивају сви аспекти ветеринарске професије: 

- Грађу и функције здравих животиња; 

- Етиологију, патогенезу, клиничке знаке, дијагнозу, лечење, превенирање и 
контролу најважнијих болести које се јављају код уобичајених врста домаћих 
животиња у Европи; 

- Здравствене аспекте гајења животиња и анималне производње; 

- Прописе који се односе на здравствену заштиту и добробит животиња и 
ветеринарско јавно здравство; 

- Принципе добијања и производње намирница анималног порекла, услове за  
производњу  намирница  анималног  порекла,  састав  и  особине намирница 
и савремене системе за обезбеђење исправности намирница анималног 
порекла. 
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Члан 10.  

 

 
 

Предметно специфична знања 

Дипломирани студенти ветеринарске медицине током студирања стичу 
неопходна специфична знања и практично искуство које им омогућава темељно 
познавање  и  разумевање  специфичних  дисциплина  на  којима  се  базира 
ветеринарска струка, повезивање појединих дисциплина ветеринарске медицине и 
решавање конкретних проблема из области различитих дисциплина ветеринарске 
медицине, праћење и примену савремених научних достигнућа и поступка у 
ветеринарској медицини и употребу информационо-комуникационих технологија у 
овладавању знањима из области ветеринарске медицине, затим развој практичних 
вештина неопходних у обављању ветеринарске делатности, како би могли 
самостално да: 

- Приме пацијента; 

- Сачине прецизну и релевантну историју болести; 

- Фиксирају животињу на хуман и безбедан начин; 

- Упуте друге особе укључене у рад и фиксирање животиња у све аспекте 
безбедности и добробити животиња; 

- Препознају симптоме обољења животиња и предузму одговарајућа 
клиничка испитивања; 

- Ураде комплетан клинички преглед; 

- У хитним случајевима пруже основну прву помоћ; 

- Ураде основне лабораторијске анализе и протумаче добијене резултате; 

- Рукују радиографском, ултрасонографском и другом дијагностичком 
опремом; 

- Примене основне принципе хируршког и медикаментозног лечења 
најважнијих болести животиња; 

- Спроведу неопходне процедуре у случају сумње и/или дијагностиковања 
заразних болести и зооноза; 

- Схвате важност и поштују економске факторе у здравственој заштити 
економски вредних животиња не нерушавајући основне норме добробити; 

- Испланирају, саветују и спроведу превентивне и профилактичке програме 
који одговарају врсти и усвојеним стандардима здравља и добробити 
животиња и јавног здравља; 

- Ураде постмортални преглед; 

- Узоркују, сачувају, спакују и пошаљу узорке ткива на одговарајућа 
испитивања и о свему воде неопходну евиденцију; 

- Изврше преморталну и постморталну инспекцију меса; 

- Познају методе испитивања намирница и могу самостално да тумаче 
резултате испитивања намирница анималног порекла у складу са законским 
прописима и сазнањима ветеринарске струке. 

 
 

Члан 11. 
 
 

Настава на интегрисаним студијама изводи се на српском језику. 
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Студент за време трајања студија има обавезу да одслуша и положи одређени 
број обавезних и изборних предмета, проведе одређено време у наставним базама 
Факултета ради стицања предвиђених вештина и одбрани дипломски рад. 

 
 

Члан 12. 
 
 

Интегрисане  студије  ветеринарске  медицине  могу  бити  финансиране  из 
буџета Републике Србије или самофинансирајуће. 

Одлуку  о броју  студената који ће се финансирати из  буџета доноси 
Министарство просвете на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

Висину школарине за самофинансирајуће студенте одређује Савет Факултета, 
на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

Уплата школарине за сваки семестар може се обавити у две једнаке рате, при 
чему се прва рата плаћа приликом уписа, а друга најкасније приликом овере 
семестра. Школарина се уплаћује на жиро рачун Факултета. 

Висина школарине за стране студенте и студенте српске националности који 
имају пребивалиште у другим државама одређује Савет факултета на предлог 
Наставно-научног већа факулета, у складу са општим условима конкурса 
дефинисаним одлукама Министарства просвете и Универзитета. 

 
 

Члан 13. 
 
 

Настава на интегрисаним студијама изводи се на Факултету и у наставним 
базама изван Факултета, са којима Факултет има потписан уговор о сарадњи. 

Наставне базе изван Факултета морају да испуне све услове за квалитетно 
одвијање наставног процеса из одређеног предмета или модула, у складу са 
Студијским програмом интегрисаних студија ветеринарске медицине. 

 
 

Члан 14. 
 
 

Методологија извођења наставе је прилагођена потребама студената, у 
складу са суштином  сваког  појединачног  предмета  или  модула.  Она  обухвата  
теоријску наставу, практичне вежбе, показне вежбе, клиничку праксу и друге 
облике рада у зависности од специфичности сваког предмета, под непосредним 
надзором наставника, без обзира да ли се одвија на Факултету или у 
ванфакултетским наставним базама са којима Факултет има уговорену сарадњу. 

 

 
 
 

IV 
Упис у прву годину  интегрисаних основних академских и дипломских 

студија ветеринарске медицине 
 
 

Члан 15. 
 
 

Упис у прву годину интегрисаних основних академских и дипломских студија 
спроводи се на основу конкурса којим су регулисани број студената, услови уписа, 
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, висина 
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школарине итд.  Конкурс расписује Универзитет или  Факултет, у складу са  овим 
Правилником, Правилником Универзитета и Законом о високом образовању. 

У прву годину студија може да се упише лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању и то: гимназију општег, природног или друштвеног смера, 
средњу ветеринарску школу, средњу пољопривредно-техничку школу, средњу 
хемијско-техничку школу, средњу медицинску школу, средњу зуботехничку школу и 
средњу фармацеутску школу. 

Сви кандидати полажу пријемни испит из хемије и биологије. 

Кандидати који у средњој школи нису слушали латински језик, пре изласка на 
пријемни испит полажу допунски испит из латинског језика. 

 
 

Члан 16. 
 
 

Изузетно, у прву годину студија може се уписати без пријемног испита: 

Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог 
степена; 

Студент друге године медицинских, стоматолошких и фармацеутских 
факултета који је положио све испите на првој години студија и остварио 60 
ЕСПБ; 

Лице коме је престао статус студента због исписивања са студија у смислу 
чл. 89. став 6 Статута Универзитета, ако је претходно положило све испите 
из прве године и остварило 60 ЕСПБ; 

Овакво лице може се уписати само као самофинасирајући студент и не убраја 
се у одобрени број студената за одређени студијски програм. 

Лице из става 1 овог члана подноси захтев за упис најкасније до истека другог 
конкурсног рока за упис у наредну годину, захтев за признавање испита, студијски 
програм, уверење о положеним испитима и потврду о уплати накнаде за признавање 
испита. Наставно-научно веће Факултета разматра достављене податке и одлучује о 
признавању положених испита, односно ЕСПБ. 

Студент из става 1 овог члана може остварити право на упис ако Факултет 
има просторне и други услове. 

 
 

Члан 17. 
 
 

Страни држављани се уписују на студијски програм под истим условима као и 
домаћи држављани, уз претходну нострификацију дипломе из средње школе. 

Страни држављанин се може уписати на студијски програм из става 1. овог 
члана ако влада српским језиком, што се потврђује одговарајућим уверењем. 

Страни држављани могу се уписати на студије ако су здравствено осигурани. 

Страни држављани плаћају школарину, осим ако међународним споразумом 
није другачије одређено. 

 
 

Члан 18. 
 
 

Рангирање   кандидата   за   упис   у   прву   годину   интегрисаних   основних 
академских и дипломских студија врши се на основу укупног броја поена који чине 
поени остварени на основу успеха у средњој школи и поени остварени полагањем 
пријемног испита. 
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Од максималних 100 поена, на основу општег успеха у средњој школи 
кандидати за упис у прву годину могу остварити највише 40, а на основу полагања 
пријемног испита највише 60 поена и то 30 из хемије и 30 из биологије. 

 
 

Члан 19. 
 
 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у 
сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи 
најмање 16, а највише 40 поена. Општи успех у средњој школи рачуна се 
заокруживањем на две децимале. 

 
 

Члан 20. 
 
 

Ученицима који су у трећем и четвртом разреду средње школе освојили једно 
од прва три појединачна места на републичком такмичењу из хемије и биологије које 
организује Министарство просвете и спорта, или на међународном такмичењу из 
хемије и биологије, признаје се максимални број бодова из тог предмета на 
пријемном испиту. 

 
 

Члан 21. 
 
 

Поступак пријављивања на  конкурс и  полагање пријемног испита  надзире 
Комисија за упис у прву годину студија (у даљем тексту Комисија) коју именује Декан. 

Комисију  чини  5  наставника  Факултета.  Један  од  чланова  Комисије  је 
продекан за основне студије. 

 
 

Члан 22. 
 
 

Након званичног објављивања конкурса за упис у прву годину Факултет на 
огласној табли и интернет страници Факултета објављује детаљно обавештење о 
свим условима за пријављивање и роковима за полагање допунског и пријемног 
испита, истицању јединствене и коначне ранг листе и упису у прву годину. 

Део овог обавештења су и подаци о начину и роковима за улагање жалби и 
одговору на жалбе. 

 
 

Члан 23. 
 
 

Кандидати приликом пријављивања предају потребна документа предвиђена 
конкурсом. 

Најкасније 24 часа по завршеном пријављивању на конкурс, Факултет на 
огласној табли и интернет страници објављује листу пријављених кандидата са 
укупним бројем бодова стечених на основу општег успеха у средњој школи, затим 
листу кандидата који полажу допунски испит из латинског језика и термине за 
полагање овог испита. 
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Члан 24. 
 
 

Пријемни испит из хемије и биологије одржава се у просторијама Факултета, 
према распореду који се истиче на огласној табли Факултета најмање један сат пре 
полагања пријемног испита. 

За време полагања пријемног испита у салама дежурају наставници и 
сарадници именовани решењем Декана Факултета, при чему цео поступак полагања 
надгледа Комисија. 

 
 

Члан 25. 
 
 

Тестове за пријемни испит припрема Комисија, извлачењем потребног броја 
питања из унапред припремљене базе питања. 

Комисија припрема два теста за полагање пријемног испита: тест А и тест Б. 
Сваки тест садржи по 30 питања из хемије и 30 питања из биологије, при чему се 
тачан одговор на свако питање оцењује са једним бодом. 

За тајност тестова одговара Комисија. 
 
 

Члан 26. 
 
 

У зависности од броја пријављених кандидата, пријемни испит се одржава у 
више сала, према распореду који је истакнут на огласној табли Факултета. 

Дежурни наставници и сарадници на улазу у салу врше прозивку кандидата 
према добијеној листи кандидата и након идентификације помоћу личне карте или 
пасоша размештају их тако да између кандидата у истом и суседним редовима 
остане најмање по једно празно место. 

У случају кашњења, дежурни наставници могу да пусте кандидата у салу и 
уруче му тест уколико претходно није дат знак за почетак решавања тестова. 
Кандидати који се после овог рока појаве у некој од сала за полагање пријемног 
испита, упућују се Комисији, која у оправданим случајевима може да одобри 
полагање пријемног испита. 

За време пријемног испита кандидати испред себе могу да оставе само картон 
са својим уписним бројем. 

Тест се попуњава хемијском оловком. За евентуална решавања задатака 
користи се празна бела страница на полеђини теста, уз уписивање резултата на 
одговарајуће место у тесту. 

Кандидати не смеју на странице теста да напишу своје име, коментар или 
било који други знак који може да послужи за њихову идентификацију. 

Време предвиђено за решавање теста износи 4 сата, при чему дежурни 
наставник гласно објављује моменат од када почиње да тече предвиђено време. 

Пре објављивања почетка решавања теста дежурни наставник је дужан да све 
кандидате  упозна   са   правилима  полагања  пријемног  испита  и   предвиђеним 
временом за решавање тестова. 

По завршетку кандидати предају попуњен тест, за који се након провере 
исправности од стране дежурног наставника (одсуство било каквих података или 
коментара који се могу искористити за идентификацију) причврсти претходно 
затворена коверта са идентификационим картоном студента. 

Ни један кандидат не може да преда тест и напусти салу најмање 60 минута 
од почетка пријемног испита. 
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За време полагања пријемног испита забрањено је коришћење било каквих 
помагала  (књиге,  свеске,  дигитрони  са  меморијом,  мобилни  телефони  итд.). 
Кандидат који користи недозвољена средства или преписује од другог кандидата 
биће удаљен са испита уз одузимање теста и регистровање неправилности у 
записник који потписују сви дежурни наставници. 

Изузетно, Комисија може одобрити коришћење дигитрона без  меморије, о 
чему се правовремено, преко огласне табле и интернет странице Факултета 
обавештавају сви кандидати. 

 
 

Члан 27. 
 
 

Након истека 4 сата од почетка времена предвиђеног за полагање пријемног 
испита дежурни наставници прикупљају тестове од кандидата који нису до тада 
предали тестове, попуњавају и потписују записник према обрасцу који су добили од 
Комисије и све тестове заједно са записником предају Комисији. 

Комисија организује преглед тестова и за прегледаче може ангажовати 
потребан број дежурних наставника. 

Тестови се оцењују помоћу кључа који је направљен пре почетка испита. 

Број освојених поена из хемије и биологије уписује се у за то предвиђену 
рубрику на крају теста и потписује од стране прегледача који је први прегледао тест. 
Након најмање још једне провере и потписивања од стране другог прегледача, 
тестови се одлажу док се не оцени и последњи тест. 

По завршеном оцењивању приступа се отварању коверти са уписним 
бројевима и резултати уписују у припремљену табелу за формирање Јединствене 
ранг листе кандидата. 

 
 

Члан 28. 
 
 

Јединствена ранг листа кандидата за упис у прву годину студија објављује се 
на  огласној  табли  и  интернет  страници  Факултета  најкасније  24  часа  након 
завршетка пријемног испита. 

На објављену Јединствену ранг листу, након увида у свој тест, кандидати могу 
да уложе жалбу у року предвиђеном општим условима конкурса, уколико сматрају да 
је направљена грешка у оцењивању или сабирању поена, или је на други начин 
повређена процедура полагања пријемног испита. 

Жалба се улаже Декану, који је дужан да је размотри у року предвиђеном 
општим условима конкурса и о томе извести кандидата и Комисију. 

Сваки кандидат има право увида у свој тест, на основу захтева који подноси 
Комисији. 

 
 

Члан 29. 
 
 

По истеку рока за решавање жалби и евентуалних корекција, Комисија 
објављује на огласној табли и интернет страници Факултета Коначну ранг листу за 
упис у прву годину студија, уз јасно навођење рокова и услова за упис у прву годину. 
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Члан 30.  

 

 
 

Кандидати се уписују у оквиру квоте за финасирање из буџета Републике 
Србије или квоте за самофинансирање на основу Коначне ранг листе за упис у прву 
годину студија. 

У оквиру квоте за финансирање из буџета Републике Србије могу се уписати 
само кандидати који су на основу општег успеха у средњој школи и резултата 
полагања пријемног испита стекли више од 50 бодова и у исто време обезбедили 
место на ранг листи кандидата за финансирање из буџета, коју одобрава 
Министарство просвете и спорта Републике Србије. 

У случају да се неко од кандидата који је стекао право да се упише у оквиру 
квоте за финансирање из буџета не упише у предвиђеном року, ова места ће бити 
попуњена следећим кандидатима са Коначне ранг листе. 

 
 

Члан 31. 
 
 

У случају да се до краја рока предвиђеног за упис не упишу сви кандидати који 
су стекли право да се упишу полагањем пријемног испита на Факултету, на слободна 
места   могу   бити   уписани   кандидати   који   су   положили   пријемни   испит   на 
Медицинском или Стоматолошком факултету Универзитета у Београду, према 
посебној  ранг  листи  која  се  формира  након  накнадног  пријема  докумената  у 
роковима који су претходно утврђени и јавно истакнути на огласној табли и интернет 
страници Факултета. 

У случају да по завршеном првом уписном року остане још слободних места, 
расписује се конкурс за пријем кандидата у другом уписном року. 

Кандидати који конкуришу за упис у другом уписном року подносе иста 
документа и полажу пријемни испит као у првом уписном року. 

Кандидати који су у првом уписном року положили пријемни испит на 
Медицинском или Стоматолошком факултету, не морају да полажу пријемни испит 
већ се рангирају према броју поена освојених на већ положеном пријемном испиту. 

 
 

Члан 32. 
 
 

Приликом уписа у прву годину студија кандидати добијају информатор са свим 
потребним подацима о правилима студирања. 

 

 
 
 

VI 

Правила студирања 
 
 

Члан 33. 
 
 

Настава на интегрисаним студијама траје 6 година или 12 семестара. Једна 
школска година траје 42 радне недеље, при чему на активну наставу отпада 30 
радних недеља – 15 недеља у семестру, док је преостало време одређено за 
припремање и полагање испита. 

Настава по правилу почиње 1. октобра. 
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Члан 34.  

 

 
 

Студије се изводе према плану извођења наставе који усваја Веће факултета 
пре почетка наставе. 

Предметни наставници дужни су да пре почетка школске године у писаној 
форми доставе продекану за основне 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 предиспитних 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 семестра на огласној табли 
катедре и интернет страници Факултета. 

Промену плана извођења наставе у току школске године, у оправданим 
случајевима, одобрава Веће факултета. 

 
 

Члан 35. 
 
 

На основу достављених планова за извођење наставе и евентуалних 
консултација  са  предметним  наставницима,  на  предлог  продекана  за  основне 
студије Декан потписом оверава Распоред предавања и вежби за све предмете и 
све године студија. 

Распоред предавања и вежби објављује се на огласним таблама катедара и 
интернет страници Факултета најмање 7 дана пре почетка наставе у семестру. 

 
 

Члан 36. 
 
 

Студент  уписује  и  слуша  обавезне предмете  предвиђене студијским 
програмом и одређени број изборних предмета. 

Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, при чему полагањем свих 
испита у једном семестру студент може да оствари 30 бодова, у једној школској 
години 60 и током комплетних студија 360. 

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета 
колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ. 

Студент који се сам финансира опредељује се за онолико предмета колико је 
потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ и плаћа сразмерни део школарине 
обрачунат према предметима за које се определио. 

Уколико оствари 37 ЕСПБ студент приликом уписа у наредну годину уписује 
преостале обавезне и изборне предмете из претходне године које није одслушао и 
положио. 

Студент који се сам финансира може да упише предмете за које има услов у 
наредној години уколико оствари најмање 37 ЕСПБ из предмета позиционираних у 
текућој години. У  збир бодова неопходних за  упис у наредну годину не улазе 
бодови остварени слушањем и полагањем испита из предмета пренетих из ранијих 
година (студент уписује трећу годину са 37 ЕСПБ из друге године и очишћеном 
првом годином). 
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Члан 37. 
 
 

Студент  који  се  финансира  из  буџета  Републике  Србије  уписује  наредну 
годину у истом статусу ако оствари 60 ЕСПБ. 

Буџетски студент који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ може 
наставити студије у статусу самофинансирајућег студента. 

Самофинасирајући студент може уписати наредну годину на рачун буџета 
уколико оствари 60 ЕСПБ, или као самофинансирајући ако је остварио мање од 60 а 
више од 37 ЕСПБ. 

Изузетно, у прелазном периоду Министарство просвете, које одлучује о броју 
студената који се финансирају из буџета, може донети одлуку о задржавању статуса 
буџетског студирања или преласку самофинансирајућих студената на буџет и са 
мање од 60 ЕСПБ. 

Студент који није остварио 37 ЕСПБ поново уписује исту годину студијског 
програма. 

 
 

Члан 38. 
 
 

ЕСПБ се додељују предмету на основу процене укупног утрошеног радног 
времена које је потребно просечном студенту за стицање знања и вештина 
предвиђених исходима предмета. Један бод представља укупно оптерећење од 25- 
30 сати, које студент утроши у свим облицима наставе и индивидуалног учења 
неопходног за праћење наставе, као за припремање и полагање испита. ЕСПБ се 
стичу испуњењем свих предиспитних обавеза и полагањем испита. 

Укупно оптерећење студента састоји се од: 

Активне наставе; Стручне праксе; Самосталног рада студента; 

Колоквијума; Испита и Израде завршног рада. 

 
 
 
 

 
Члан 39. 

 
 

Активна настава остварује се кроз следеће облике: предавања, вежбе 
(програмске вежбе у учионици и практичан рад у лабораторијама и на клиникама), 
консултације, стручну праксу и менторски рад. Ова настава се остварује кроз стални 
контакт студента са наставницима или сарадницима. 

Предавања, вежбе и консултације се одржавају по недељном распореду који 
се објављује пре почетка наставе. 
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Члан 40. 
 
 

Самостални рад студента обухвата учење ван утврђеног распореда активне 
наставе, коришћење уџбеника и помоћне литературе за припремање колоквијума и 
испита,  као  и  добровољно  стажирање  на  клиникама  и  у  наставним  базама 
Факултета. 

Самостални рад обухвата израду семинарских радова, припрему вежби и 
израду домаћих задатака. 

 
 

Члан 41. 
 
 

Студент  приликом  уписивања  семестра  уз  обавезне  предмете  обавезно 
уписује и изборне предмете, са списка понуђених предмета за одређени семестар. 

Пре почетка уписа и опредељења за изборне предмете руководиоци изборних 
предмета су дужни да јавно истакну све информације о изборном предмету или 
организују презентацију изборног предмета уз претходно јавно обевештавање о 
термину заказане презентације. 

Број  студената  на  изборном  предмету  може  бити  ограничен,  о  чему  се 
студенти на време обавештавају преко информатора који се објављује пре почетка 
семестра. У случају већег интересовања за такав предмет, рангирање кандидата 
врши се на основу просечне оцене на претходним испитима. 

У случају када је студентима понуђено више од два изборна предмета у 
семестру, настава на поједином изборном предмету се одржава уколико се за њега 
определи више од 10 студената. 

Када  је  број  студената  на  појединим  изборним  предметима  ограничен, 
студенти пре уписа семестра попуњавају листић са понуђеним предметима (образац 
1) наводећи редослед предмета за које желе да се пријаве, као и своју просечну 
оцену, после чега продекан за наставу доноси одлуку о разврставању студената на 
поједине предмете. 

Приликом уписа у пету годину студенти попуњавају пријавни лист са 
редоследом изборних области за које желе да се пријаве (образац 2), уз навођење 
просечне оцене, после чега продекан за наставу доноси одлуку о разврставању на 
поједине изборне области. 

У случајевима када је број студената на појединим изборним предметима или 
изборним областима ограничен, пријављивање за изборне предмете се обавља пре 
почетка уписа семестра. 

Семестар се уписује након утврђивања изборног предмета или изборне 
области. 

 
 

Члан 42. 
 
 

Рад студената у савлађивању појединих предмета континуирано се прати 
током наставе и изражава у поенима. Испуњењем предиспитних обавеза и 
полагањем, испита студент може да оствари највише 100 поена. 

Сразмера поена у склопу предиспитних и испитних обавеза одређује се 
студијским програмом за сваки предмет посебно. 

Од укупног броја поена, најмање 30 а највише 70 мора бити предвиђено за 
предиспитне обавезе. 
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Оцена се утврђује по скали за исказивање оцене, на основу Правилника о 
полагању испита и оцењивању и изражава бројевима од 6 до 10. 

Оцена практичних вештина у склопу модула праксе исказује се описно, на 
основу потписа наставника за сваку савладану вештину, са »положио« и »није 
положио«. 

 
 

Члан 43. 
 
 

Настава је обавезна. За активности у току наставе студент остварује одређени 
број поена који улазе у збир поена за континуирано оцењивање. 

Програмом предмета прецизно се одређује начин вредновања активности у 
току наставе и услов за добијање потписа којим се потврђује да су предиспитне 
обавезе испуњене. 

 
 

Члан 44. 
 
 

Студент има право да у склопу редовних предиспитних обавеза надокнади 
две пропуштене вежбе. 

Термини за редовне надокнаде вежби се објављују на огласној табли катедре 
пре почетка наставе и део су распореда предавања и вежби на одређеној катедри. 

За редовну надокнаду вежби из става 1 овог члана студент не плаћа надокнаду. 
 
 

Члан 45. 
 
 

У   случају   да   студент   из   оправданих  разлога   изгуби   више   вежби   од 
предвиђених за  надокнаду,  може  поднети  молбу  продекану  за  наставу,  који  на 
основу процене разлога за неиспуњење предиспитних обавеза, по договору са 
предметним наставником може одобрити надокнаду пропуштене наставе. 

Висина трошкова надонаде из става 1. овог члана одређује се ценовником 
Факултета. 

 
 

Члан 46. 
 
 

На основу доказа о испуњеним предиспитним обавезама предметни наставник 
својим потписом у индекс студента потврђује да су све предиспитне обавезе 
испуњене. 

Потписом наставника студент стиче право на полагање испита и оверу 
семестра. 

Члан 47. 
 
 

Студент који не испуни све предиспитне обавезе у јесењем или пролећном 
семестру, у наредној школској години поново уписује исти предмет. 

 
 

Члан 48. 
 
 

Предметни наставник води прецизну евиденцију о предиспитним и испитним 
обавезама и континуираном оцењивању за сваког студента посебно (образац 3). 
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Студент може добити исти образац или радну свеску за сопствену евиденцију, са 
додатним информацијама о начину, плану и програму извођења наставе, испитним 
питањима, вредновању појединих предиспитних обавеза и начину полагања испита, 
списку неопходне литературе итд. 

У радну свеску или образац уписују се подаци о степену савладавања 
појединих вештина према списку вештина који је дефинисан програмом предмета и 
оверавају потписом наставника. 

Студент обавезно доноси на испит радну свеску или образац са детаљним 
подацима о предиспитним обавезама. 

 
 

Члан 49. 
 
 

Испит се полаже писмено, практично и/или усмено. Начин полагања испита 
ближе је регулисан програмом за сваки предмет посебно. 

Студент стиче право полагања испита када испуни све предиспитне обавезе у 
складу са Планом извођења наставе. 

Студент има право да исти предмет полаже три пута у истој години. Изузетно, 
студент може изаћи на испит у накнадном четвртом року, уколико му је из текуће 
године остао само један неположен испит. 

Испитни рокови су јануарско-фебруарски, априлски, јунски, септембарски и 
октобарски. Јануарско-фебруарски, априлски и јунски рок предвиђени су за предмете 
из јесењег семестра, а јунски, септебарски и октобарски за предмете пролећног 
семестра. 

Сви испитни рокови се организују ван редовног извођења наставе. 

Октобарски испитни рок и накнадни октобарски испитни рок за студене којима 
је преостао само један испит из текуће године, одржавају се пре почетка школске 
године. 

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. 

 
 

Члан 50. 
 
 

Студент има право приговора на оцену добијену на испиту, ако сматра да 
испит није обављен у складу са законом и Статутом Факултета, у року од 36 часова 
од добијања оцене. 

Приговор  из  става  1.  овог  члана  подноси  се  Декану  Факултета  преко 
студентске службе. 

Декан Факултета, уз консултацију са шефом катедре одговарајућег предмета и 
предметним наставником, разматра приговор и доноси одлуку по приговору у року од 
24 часа од добијања приговора. 

Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од 
три дана од пријема одлуке из става 3. овог члана. 
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Члан 51.  

 

 
 

Студент који у току школске године не испуни своје испитне обавезе и не 
стекне услов за упис у наредну годину студија, односно не оствари најмање 37 ЕСПБ, 
обнавља исту годину. 

Студент који обнови годину дужан је да поново упише предмете које није 
положио. 

Студент из става 2 овог члана поново слуша наставу и полаже колоквијуме, 
односно поново осваја предиспитне и испитне поене из свих предмета које није 
положио. 

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне 
школске године уписује и поново слуша исти предмет. 

Студент који не положи изборни предмет може поново да упише исти или да 
се определи за други изборни предмет. 

 
 

Члан 52. 
 
 

У складу са својим просторним и кадровским могућностима, катедре могу 
организовати наставу за поновце ван редовног распореда предавања и вежби. 

Распоред извођења наставе за поновце је саставни део распореда предавања 
и вежби који се објављује пре почетка наставе. 

Студент из члана 48. за поновно похађање предмета плаћа надокнаду по 
важећем ценовнику Факултета. 

 
 

Члан 53. 
 
 

Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској 
установи  у  складу  са  уговором  између  високошколских установа  о  признавању 
ЕСПБ. 

Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на другој 
високошколској установи ван састава Универзитета, не може бити краћи од једног, 
нити дужи од два семестра. 

Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на 
другом Факултету Универзитета може обухватити један или више предмета. 

Права и обавезе студента из става 1. овог члана, начин покривања трошкова 
његовог  студирања  и  друга  питања  у  вези  са  остваривањем  дела  студијског 
програма на другој високошколској установи уређују се уговором из става 1. овог 
члана. 

Похађање наставе и положени испити студената из става 1. овог члана 
доказују се индексом, односно одговарајућом потврдом. 

 
 

Члан 54. 
 
 

Након испуњења свих предиспитних обавеза и полагања свих испита 
предвиђених Студијским програмом, студент пријављује дипломски рад. 

Пријава и одбрана дипломског рада регулисани су Правилником о поступку 
пријаве и одбране дипломског рада. 
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Члан 55.  

 

 
 

На крају сваког семестра Комисија за унапређење квалитета наставе, коју 
именује Веће Факултета, организује анкетирање студената у циљу вредновања 
квалитета наставе и педагошког рада наставника. 

За спровођење евалуације наставе одговоран је продекан за основне студије. 
 
 

Члан 56. 
 
 

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају: 

теже болести; 

упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци; 

одслужења и дослужења војног рока; 

неге детета до годину дана живота; 

одржавања трудноће; 

припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – када има 
статус врхунског спортисте и 

у другим случајевима предвиђеним општим актом Факултета. 

Студенту се одобрава мировање права у случају болести ако се из лекарског 
уверења може видети да је био спречен да долази на Факултет најмање током целог 
семестра. 

Студент у току школовања има право само једном на одобравање мировања 

права. 
 

 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због 

стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у 
првом наредном року, у складу са општим актом факултета. 

 
 

Члан 57. 
 
 

Студенту престаје статус у случају: 

1. Исписивања са студија; 

2. Завршетка студија; 

3. Неуписивања школске године; 

4. Ако не заврши студије у року од 12 школских година; 

5. Изрицања дисциплинске мере искључења са студија на Факултету. 

Ако је студијски програм започео у јесењем семестру рок из става 1. тачка 4. 
овог члана рачуна се од почетка тог семестра. 

У рок из става 1. и 2. овог члана не рачуна се време мировања права и 
обавеза, одобреног студенту у складу са статутом. 

Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из става 1. и 2. овог 
члана може продужити рок за завшетак студија за један семестар: 

1.  Ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и 
обавеза,  а то право није користио, односно није га искористио у трајању 
које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено; 

2.  Ако му на дан истека рока из става 1. и 2. овог члана остаје неостварених 
највише 15 ЕСПБ потребних за завршетак студија; 
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3.  Ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно 
акредитовани студијски програм, на истом или вишем степену, на 
Универзитету, у земљи или у иностранству. 

Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија 
констатује Декан, решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока из 
става 1. 2. и 4. овог члана. 

Студент који из оправданог разлога пропусти да упише семестар или годину у 
предвиђеним роковима за упис, подноси молбу декану Факултета, који након 
утврђивања разлога може одобрити обнову статуса и упис године за коју има услов 
уз измирење евентуалних дуговања. 

У случају дужег прекида статуса који доводи у питање могућност завршетка 
студија у предвиђеном року из става 1. тачка 4. овог члана, студент се упућује на 
поновни упис у прву годину (члан 16) и одлучивање о признавању положених испита 
и остварених ЕСПБ. 

 
 

Члан 58. 
 
 

Овај правилник ступа на  снагу даном усвајања на  145.  седници Наставно- 
научног већа, одржаној  26. 03. 2014. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Декан Факултета ветеринарске медицине 
 
 
 
 Проф. др Владо Теодоровић 
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Образац 1. 
 
 
 

ПРИЈАВА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ЗА   СЕМЕСТАР 
 

 

Име и презиме студента  

Број индекса  

Семестар  

Средња оцена на претходно 
положеним испитима* 

 

Потребан број ЕСПБ  

Потребан број изборних 
предмета 

 

Назив предмета **Редослед 
жеља 

ЕСП 

   

   

   

   

   

   

*Студенти прве године се рангирају на основу позиције на коначној ранг листи за упис у прву 
годину студија 

**Уколико је број студената на појединим изборним предметима ограничен, поред назива 
предмета означити редослед по коме желите да слушате одређени предмет. 
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Образац 2. 
 

 

ПРИЈАВА ИЗБОРНЕ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Име и презиме студента  

Број индекса  

Средња оцена на претходно 
положеним испитима 

 

Назив изборне области *Редослед 
жеља 

Клиничка патологија и терапија социјалних животиња  

Узгој, патологија и терапија фармских животиња  

Превентивна ветеринарска медицина  

Хигијена и технологија намирница анималног порека  

*Уколико  је  број  студената  на  појединим  изборним  областима  ограничен,  поред  назива 
изборне области означити редослед по коме желите да слушате одређену област. 



 

 

Оцењене вежбе/вештине дефинисане исходима предмета 

Назив вежбе  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

ЗБИР ПОЕНА 

Предиспитне обавезе  Испит  
Предавања  Тест  
Вежбе  Практични испит  
Колоквијуми  Усмени испит  
Семинари  ОЦЕНА  

 

Предмет  

Семестар  

Школска година  

Име и презиме 
студента 

 

Број индекса  Група за вежбе  

Одговорни 
наставник 

 

Остали 
наставници 

 

Сарадници  
 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

Колоквијуми 

Датум  Оцена/број поена  

Датум  Оцена/број поена  

Семинарски рад 

Назив  

Датум 
одбране/оцене 

 Оцена/број поена  

Оцена активности на предавањима* 

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

Датум  Број поена  

Потпис наставника  

 

 

 
ПРОТОКОЛ ЗА КОНТИНУИРАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Образац 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Конкретан садржај зависи од обима предмета – да ли је предмет 
једносеместралан и двосеместралан. 
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ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА НА ПРЕДАВАЊИМА 

 
Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

Датум и 
потпис 

               

               

               

Укупан број поена: 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА НА ВЕЖБАМА 

 
Ред. 
број 

Назив вежбе Датум и потпис Оцена Број 
поена 

Потпис наставника 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

*Конкретан изглад обрасца зависи од обима и садржаја самог предмета и може обухватити и друге облике контроле и оцењивања. 
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