
На  основу  члана  96. Закона  о  високом  образовању,  члана  120. Статута  Факултета
ветеринарске  медицине  Универзитета  у  Београду  и   члана  4.-10.и Правилника  о
стручном  усавршавању  ветеринара  ВКС,  Наставно-научно  веће  на  165.  седници  од
17.02. 2016 године доноси 

ПРАВИЛНИК О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ

I
Опште одредбе

Члан 1.

Овим  се  Правилником  прописује  начин  организовања,  поступак,  облици  и
вредновање програма континуиране едукације које организује Факултет ветеринарске
медицине Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултет). 

Члан 2. 

Факултет организује програме за континуирану едукацију свршених студената
ветеринарске  медицине  -  дипломираних  ветеринара,  специјалиста и  доктора
ветеринарске  медицине,  наставника  факултета  и  средњих  пољопривредних  и
ветеринарских  школа  и  осталих  радника  запослених  у  ветеринарској  делатности ван
акредитованих студијских програма. 

Поред програма за континуирану едукацију ветеринара, Факултет организује и
програме  за  едукацију  едукатора  -  наставника  и  сарадника  факултета,  виших  и
средњих  школа,  у  циљу  унапређења  методологије  наставе.  Програме  за  едукацију
едукатора  Факултет  може  да  организује  у  сарадњи  са  ресорним  министарствима,
Универзитетом, Заједницом средњих пољопривредних школа Србије, другим факултетима и
удружењима. 

Факултет може организовати и програме за припрему едукатора који ће у својим
срединама  организовати  и  спроводити  програме  за  едукацију  пољопривредних
произвођача и заједно са њима учествује у едукацији произвођача.

Факултет може да организује и програме за едукацију становништва који немају за
циљ  издавање  уверења  и  стицање  бодова,  уколико  постоји  друштвени  или  стручни
интерес за тим. 

Члан  3.

Програми за  континуирану едукацију могу бити организовани на  Факултету
или изван Факултета, по регионалним центрима,  самостално или  у сарадњи са  другим
организацијама и субјектима укљученим у систем континуиране едукације. 

У реализацији програма континуиране едукације Факултета могу учествовати
предавачи са Факултета,  као и предавачи из других образовних,  научних и стручних
институција у земљи и иностранству. 



Члан  4.

Годишњи  програм  континуираних  едукација  у  организацији  Факултета
припрема Комисија за континуирану едукацију (у даљем тексту: Комисија). Чланове
Комисију именује Наставно-научно веће, на предлог Декана, на период од 3 године, а
сачињава  је  6 наставника са  Факултета  ветеринарске  медицине,  из  сваке  области
ветеринарске  медицине  по  један  (5)  и  продекан  за  последипломске  студије  (1),  по
функцији.  Области  су:  физиологија  и  морфологија  домаћих  животиња;  клиничка
патологија  и  терапија  социјалних  животиња;  узгој,  патологија  и  терапија  фармских
животиња;  превентивна  ветеринарска  медицина;  хигијена  и  технологија  намирница
анималног порекла.  

Комисија  има задатак да: прихвати/одбаци предлоге континуиране едукације које
организује Факултет, а који му се достављају од Центра за развој и међународну сарадњу
(у даљем тексту: Центар); утврди годишњи план  и програм континуираних едукација;
подноси годишњи извештај о свом раду Центру за развој и међународну сарадњу, који
извештај доставља Већу на усвајање. 

II
Врсте програма за континуирану едукацију

Члан  5.

Континуирана  едукација  коју  организује  Факултету  обухвата:  предавање  по
позиву, стручно-тематске едукације и стручно-научне скупове. 

Предавање  по  позиву  је  теоретско  предавање  професора  или  истакнутог
научног радика из друге Научне институције. 

Стручно-тематска  едукација је  теоретско  предавање,  као  и  практична  обука
полазника  едукације  из  уже  стручне  области  коју  изводе наставници и   истакнути
научни радици из других Научних институција (или признати стручњаци из области уз
присуство  професора/истакнутог  научног  радника  из  области).  Ова  категорија
континуиране едукације спроводи се као једнодневна или вишедневна едукација.

Стручно-научни скуп су теоретска предавања, као и радионица за  полазнике
едукација коју изводи већи број наставника и  истакнутих научних радика из других
Научних  институција,  а  из  различитих  области.  Ова  категорија  континуиране
едукације спроводи се као једнодневна или вишедневна едукација. 

III
Процедура пријављивања континуираних едукација

Члан 6.

За  припрему  и  реализацију  програма  континуиране  едукације  на  Факултету
задужени су,  за сваки програм појединачно,  Организатори (Катедра или Организациони
одбор), именовани од стране Декана или Наставно научног већа Факултета, а за евиденцију
одржавања програма задужен је Центар.



Члан  7. 

Сваки наставник Факултета може да предложи стручно-научни скуп (у даљем
тексту:  Скуп)  током  текуће  године  за  наредну  годину.  Предлог  доставља  Центру,
најкасније до 1. децембра за наредну годину. Центар евидентира предлог и прослеђује
га, најкасније у року од 2 дана, Комисији која  прихвата/одбија предлог најкасније у
року од 7 дана од добијања предлога и о томе обавештава Центар. Центар крајем сваке
године (најкасније до 15. децембра),  за наредну годину,  доставља Декану годишњи
предлог  прихваћених  скупова.  Декан  предлаже,  на  првом  Наставно  научном  Већу,
назив  скупа,  чланове  организационог  и  програмског  одбора.  Након  усвајања,
Организациони  одбор  доставља  документа  за  акредитацију  Ветеринарској  комори
Србије  (ВКС)  а  информацију  за  сајт  Факултета  поставља  Центар  након  добијања
писменог одобрења од Наставно-научног већа.   

Центар током године, ван усвојеног годишњег плана скупова, прима и предлоге
за  Предавања по позиву (у дањем тексту: Предавања) и стручно-тематске едукације (у
дањем тексту: Едукције), а достављен од стране наставника Факултета уз сагласност
Шефа  Катедре  која  је  организатор  предавања/едукације.  Предлог  је  потребно
доставити Центру најкасније до 15 дана пре одржавања предавања/едукација уколико
се  не  акредитује  при  ВКС,  односно  најкасније  45  дана  пре  одржавања
предавања/едукација уколико се акредитује при ВКС. 

Центар  евидентира  предлог  и  прослеђује  га,  најкасније  у  року  од  2  дана
Комисији  која прихвата/одбија  предлог  најкасније  у  року  од  2  дана  од  добијања
предлога.  Центар  обавештава  Декана  о  предлогу  Комисије.  Уколико  се
предавање/едукација акредитује, организатор доставља програм Ветеринарској комори
Србије након добијања писменог одобрења од Декана. Информацију за сајт Факултета
поставља Центар након добијања писменог одобрења од Декана.

IV

Вредновање континуираних едукација

Члан 8.

Скупови  који  се  одржавају  у  организацији  Факултета  се  обавезно  акредитују  при
ВКС,  док  Организатори  предавања  и  едукације  могу  да  акредитују  предавања  и
едукације.  

  
Члан  9. 

Организатор је у обавези да за учеснике едукација изда уверења.  Организатор издаје
уверење о обављеној едукацији или одржаном предавању, на српском или енглеском језику.
Уверење о одржаном предавању у оквиру програма континуиране едукације  издаје  се
предавачу  на  основу  евиденције  о  обављеној  едукацији,  Уверења  потписује  Декан
Факултета.



Члан 10.

Организатор је у обавези да Центру достави извештај о одржаном предавању, едукацији и скупу.
Извештај треба да садржи  податке о имену и вредновању континуиране едукације (број бодова),
месту и сатници предавања, именима предавача и броју учесника. Комисија је у обавези да
Центру достави годишњи извештај о раду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11. 

Програми континуиране едукације се третирају као самофинансирајући.  Неопходна
материјална средства за организовање програма континуиране  едукације  Организатор
обезбеђује путем котизација, донација, спонзорства и маркетиншких активности, као
и кроз реализацију уговора о нарученим - програмираним програмима континуиране
едукације  са  Ветеринарском управом,  ВКС,  професионалним удружењиима и другим
организацијама. 

Члан 12. 

Расподела средстава врши се на основу правилника о Расподели о основама и
мерилима за расподелу средстава за зараде запослених на Факултету. У складу са тим,
све  котизације  и  приходи  за  континуиране  едукације  у  организацији  Факултета  се
уплаћују на рачун Факултета са позивом на број Картице организатора (Катедра или
организациони одбор), подкартица едукације. Од добијених средстава 30 % се издваја
за  заједничке  трошкове  Факултета,  20%  за  материјалне  трошкове  организатора
(Катедра односно Организациони одбор) а 50 % за ауторске хонораре учесника.  

Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу на дан усвајања од стране Наставно-научног већа 
факултета. 

Председник Наставно-научног већа 

Декан 
Проф. др Владо Теодорввић 


