
На основу члана 15. тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске 

коморе Србије на седници одржаној  25.априла. 2015. године донела je 

 

 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се: облици, поступак акредитације, организације, евалуације, 

контроле извођења, као и начин вредновања (бодовања) појединих програма сталног стручног 

усавршавања ветеринара који обављају ветеринарску делатност. 

Похађање програма сталног стручног усавршавања је обавеза, односно услов за 

продужење лиценце.  

Лиценца, у смислу овог Правилника, је документ којим Ветеринарска комора Србије (у 

даљем тексту ВКС) потврђује доктору ветеринарске медицине односно дипломираном ветеринару 
да се може бавити ветеринарском делатношћу.  

 

 

Члан 2. 

 

Под сталним стручним усавршавањем ветеринара, у смислу овог Правилника, подразумева 

се праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради побољшања 

квалитета услуга и развоја нових услуга у ветеринарској делатности.   

 

 

Члан 3. 

 

Стручни одбор је тело ВКС које даје препоруке за унапређење стручности и континуиране 

едукације ради побољшања ветеринарских услуга и унапређења ветеринарске делатности у 

Републици Србији. Стручни одбор има 7 (седам) чланова. Стручни одбор обавља послове 

акредитације и врши процењивање програма обуке. 

 

 

II НАЧИНИ И ОБЛИЦИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

 

Члан 4. 

 

Стално стручно усавршавање чине: 

 

 

1. Акредитовани програми обуке, који представљају програмирану едукацију ветеринара, 

прихваћени су на расписаном Конкурсу за акредитацију програма стручног усавршавања 

ветеринара за тачно дефинисан период, у оквиру „Перманентне едукације ветеринара“ у 

организацији ВКС. Перманентно усавршавање ветеринара се реализује у оквиру ВКС и листа 

прихваћених тема се објављује на сајту ВКС у Каталогу акредитованих програма за програмирану 

едукацију ветеринара. Ови програми се континуарно одржавају у трајању до две године, са 

могућношћу реакредитације или губљења акредитације пре истека акредитационог периода.  

2. Стручни едукативни скупови, који се организују од стране високошколских установа и 

високошколских јединица које се баве образовањем ветеринара, министарства – управе за 



ветерину, струковних удружења и/или организација-институција у ветеринарској делатности, 

односно из интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних области и 

појединаца који за овакву иницијативу добију подршку одговарајуће истинтуције.  
3. Постдипломске студије, школовање на специјалистичким, мастер, магистарским, докторским 

студијама, као и постдокторским студијама, као и стицање других диплома,односно усвајањем 

знања и стицањем звања у струци и/или науци, у земљи и иностранству.  

4. Студијски боравци у ветеринарским лабораторијама и клиникама, односно кућама која се баве 

биолошким, медицинским и биотехничким испитивањима, као и у научно-истраживачким и 

образовним институцијама, у земљи и иностранству.  

5. Учење и оцењивање на даљину, „Оn-line“ вид едукације и тестирања, где је едукативни 

материјал са пуним садржајем, укључујући видео материјал, слике и презентације доступан преко 

интернета. Током рада и припреме за тестирање, корисници се упознају са материјом кроз 

интерактиван рад на конкретним примерима и добијају детаљна стручна објашњења, што 

омогућава полагање акредитационих тестова и освајање бодова када то њима одговара и према 

личном избору. 

6. Учешће на међународним и националним научним и стручним скуповима, у земљи и 

иностранству. 

7. Сваки вид објављивања - публикација  научноистраживачких резултата: монографије, радови у 

часописима, у зборницима научних скупова, тематским зборницима, техничка и развојна решења, 

патенти, научно-лексикографске и енциклопедијеке публикације, научно картографске и 

библиографске публикације, магистарске тезе и докторске дисертације, и др. 

8. Објављивање приручника, књига и уџбеника из области ветеринарске медицине и 

биотехнологије, као аутор или коаутор. 

 

Члан 5. 

 

Облици – видови стручног усавршавања су: предавање, радионица и курс.  

1. 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.  

2. 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.  

3. Курс је вид програма обуке који подразумева уређен и организован начин стицања посебних 

знања и вештина, јачања способности потребних за успешно обављање послова са одређеног 

радног места, као и активности које се предузимају са циљем континуираног унапређења 

стручности запослених у трајању од најмање шест сати. Број полазника курса треба да буде 

примерен садржају курса, броју реализатора и условима објекта у коме се курс спроводи. Број 

реализатора курса одређује аутор овог вида обуке.  

 

 

 

 

 

 

 



III ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА, ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ, 

ЕВАЛУАЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Право пријављивања програма стручног усавршавања имају установе, струковна друштва, 

односно удружења и други правни субјекти које има у својој делатности искуства у развоју и 

реализацији програма обука релевантних за област ветеринарске медицине, као и самостално 

аутори чији програм подржавају наведене инстутуције.  

 

 

Члан 7. 

 

Основни услов за акредитацију програма је испуњеност следећих стандарда:  

1. Научно-теоријска заснованост и савременост програма обуке 

2. Програм обуке доприноси развоју и унапређењу ветеринарске делатности 

3. Програм је заснован на савременим приступима учењу.  

  

 

Члан 8. 

 

Процену програма обавља Стручни одбор ВКС, који по потреби, може обавити разговор са 

ауторима програма едукације, упознати се са начином презентације, као и ангажовати релевантне 

стручњаке за поједине области (рецезенте). Трошкови ангажовања рецензента падају на терет 

буџета за рад СО ВКС.  

Процењивање програма обуке врши се тако што се применом прописаних индикатора 

утврђује испуњеност стандарда за акредитацију програма обуке (Прилог 1.).  

У поступку процењивања, Стручни одбор Коморе утврђује који програми обуке 

испуњавају стандарде за акредитацију и доноси одлуку о акредитацији са образложењем. 

Одлука о акредитацији програма обуке је донете ако је за одлуку гласало најмање четири 

(4) члана Стручног одбора Коморе. 

Члан Стручног одбора ВКС не може да учествује у одлучивању уколико се ради о 

акредитацији програма у коме лично учествује. 

 

 

Програмирана едукација ветеринара  

 

Члан 9. 

 

Пријављивање програма програмиране едукације ветеринаре се обавља према Конкурсу 

објављеном од стране ВКС, а реализација програма се спроводи у организацији ВКС. 

Одлука о акредитацији се доноси у року од 60 дана од крајњег рока за подношење пријава 

по расписаном конкурсу и доставља се подносиоцу пријаве.  

На одлуку о акредитацији програма подносилац пријаве има право подношења жалбе 

Стручном одбору у року од 15 дана по добијању одлуке.  

На поднету жалбу Стручни одбор ВКС доноси одлуку у року од 15 дана. Подносилац 

жалбе, уколико није задовољан одлуком, има право да поднесе жалбу Надзорном одбору ВКС у 

року од 15 дана по добијању одлуке. Одлука Надзорног одбора је коначна, без могућности 

подношења жалбе.   

 

 



Члан 10. 

 

Аутор и/или организатор акредитованог програма обуке има право и дужност: 

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

2. да обавести ВКС о месту и времену реализације програма најмање 7 дана пре одржавања 

обуке; 

3. да ВКС достави списак лица која су учествовала на обуци и извештај о реализованој обуци на 

за то предвиђеном обрасцу (Прилог 5.), у року од 30 дана од дана одржавања едукације; 

4. да обезбеди присуство једном члану Стручног обора ВКС током трајања обуке и омогући 

спровођење контроле квалитета реализације програма обуке. Председник Сручног одбора је 

дужан да најмање пет (5) дана пре почетка обуке, обавести реализатора акредитованог 

програма обуке о присуству члана Стручног обора ВКС током трајања обуке. Трошкови 

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

 

Члан 11. 

 

Програми програмиране едукације ветеринара се у потпуности финансирају од стране ВКС 

и бесплатни су за све чланове ВКС који редовно плаћају чланарину и лиценцу.  

 

Члан 12. 

 

Реализација акредитованог програма обуке подлеже контроли квалитета током трајања 

акредитације од стране Стручног одбора ВКС.  

Реализатор програма је дужан да након окончања програма достави резултате евалуације 

програма Стручном одбору Коморе. Један вид евалуације су анкетни листићи (Прилог 7) које 

попуњавају учесници програма, као и број успешно одржаних програма, током периода 

акредитације, који говори о актуелности теме.   

Ако су резултати вредновања програма незадовољавајући, Комора одузима акредитацију у 

току његове примене.  

Одлуку о опозивању акредитације програма обуке доноси Стручни одбор. Програм обуке 

чија је акредитација опозвана због неиспуњавања стандарда квалитета брише се из Регистра и 

Каталога акредитованих програма обуке.  

 

 

Стручни едукативни скупови 

 

Члан 13. 

 

Пријављивање стручних едукативних скупова за акредитацију од стране Стручног одбора 

је континуирано током године.  Пријаве се подносе у писаној или електронској форми.   

 

Члан 14. 

 

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) (Прилог 2. и 3.), изјаву 

институције о подршци (опционално, Прилог 4.) 

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

3. место и време одржавања скупа 

4. биографију аутора и реализатора програма (Прилог 8) 

 



Члан 15. 

 

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.  

Ако захтев из става 1. овог члана није потпун Стручни одбор писмено или електронским 

путем обавештава предлагача да захтев допуни траженим подацима у року од 15 дана од дана 

пријема обавештења.  

Рок из става 1. овог члана не тече од дана када Стручни одбор од предлагача затражи 

додатне податке и наставља да тече од дана достављања затражених података. 

На одлуку о акредитацији и бодовању програма подносилац пријаве има право подношења 

жалбе Стручном одбору у року од 15 дана по добијању одлуке.  

На поднету жалбу Стручни одбор Коморе доноси одлуку у року од 30 дана. Подносилац 

жалбе, уколико није задовољан одлуком, има право да поднесе жалбу Надзорном одбору Коморе у 

року од 15 дана по добијању одлуке. Одлука Надзорног одбора је коначна, без могућности 

подношења жалбе.  

 

 

Члан 16. 

 

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. 

 

Члан 17.  

 

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 (Прилог 5.); 

4. копију Регистра издатих уверења, према обрасцу 2 (Прилог 6.); 

 

 



Члан 18. 

 

Да би се учесницима вредновало учешће на скупу потребно је да организатор изда уверење 

о обављеној едукацији и да ВКС у року од 30 дана достави Извештај. 

Издавање уверења о обављеној едукацији подлеже одговарајућој контроли и о сваком 

издатом уверењу се води евиденција. 

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.  

 

 

Члан 19.  

 

Аутор или организатор радионице, у обавези је да приликом пријаве радионице или 

едукативног скупа у оквиру кога је предвиђена радионица, Стручном одбору ВКС достави све 

податке у вези са том радионицом (место, време, време трајања, предвиђена средстава за рад и 

предмети рада, број учесника, да ли је предвиђена провера знања).   

Аутор (организатор) радионице у којој се у показне сврхе користе делови кадавера, лешеви 

животиња или живе животиње у обавези је да Стручном одбору ВКС са пријавом скупа достави и 

одобрење надлежне институције и /или сагласност власника животиње.  

 

 

Члан 20.  

 

Аутор или организатор курса у обавези је да, приликом пријаве курса, Стручном одбору 

ВКС достави све податке у вези са тим курсом, као и у случају радионице.  

Аутор (организатор) курса у којем се у показне сврхе користе делови кадавера, лешеви 

животиња или живе животиње у обавези је да Стручном одбору ВКС са пријавом курса достави и 

одобрење надлежне институције и /или сагласност власника животиње.   

Курс мора да садржи штампани материјал курса, проверу знања и евалуацију задовољства 

учесника курсом. Полазници курса, након савладане провере знања, добијају сертификат о 

завршеном курсу. Курс са доказом о стеченом знању, које има трајну вредност, признату у домаћој 

и међународној стручној јавности, на основу овог Правилника биће вреднован на адекватан начин.  

 

 

 

IV НАЧИН ВРЕДНОВАЊА - БОДОВАЊА РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА СТАЛНОГ 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
 

Члан 21. 

 

 

Начин вредновања програма едукација и остваривање бодова стручног усавршавања 

ветеринара:  

 

 
СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊe ПОТВРДА - ДОКАЗ БР. БОДОВА 

21.1. Програмирана едукација ветеринара 

Учесник (Предавања) 

Потврда са Листе учесника 
коју доставља организатор 

2 бода / 1 сат 

Учесник (Радионица) 4 бода / 1 сат 

Реализатор програмираног усавршавања 
X 2  бода у односу на 

учесника по сату 



Учење и оцењивање на даљину, „Оn-line“ едукација  
Појединачно по 

програму 

21.2. Стручни едукативни скупови (акредитовани) 

Учесник (Предавања) 
Уверење које издаје 
организатор (фотокопија 
или скенирани документ) 

1 бод / 1 сат 

Учесник (Радионица) 2 бода / 1 сат 

Реализатор стручног едукативног скупа  
X 2  бода у односу на 

учесника по сату   

21.3.Постдипломске студије, радни стаж – искуство*  

Доктор наука  
Диплома 

(фотокопија или скенирани 
документ) 

10 

Магистар наука 7 

Специјализација Oд 2 дo 5 

Међународни сертификат за обављање одређених послова 3 

Друга знања (курсеви) 
Програм или сертификат о 

полагању испита 
Појединачно 
разматрање 

Радни стаж – искуство ( у струци) 
Радна књижица (фотокопија 

или скенирани документ) 

0,2 бода по години 
(од године стицања 
дипломе: дипл. вет. 

или др вет. ) 

21.4. Студијски боравци 

Од 5- 14 дана Потврда инстутуције у којој 
је студијски боравак 

обављен (фотокопија или 
скенирани документ) 

5 

Од 14 до 30 дана 10 

Више од 30 дана 15 

21.5. ''On line'' едукације                                                                                        Сертификат о учешћу 
појединачно 
разматрање 

21.6.Учешће на међународним и националним скуповима ** (акредитованим)  

Учесник на националним скуповима (Предавања) 

Сертификат о учешћу 
(фотокопија или скенирани 

документ)  
или програм предавања 

2 бода по дану 

Учесник на међународним скуповима (Предавања) 4 бода по дану 

Реализатор на националном скупу 1 бод / сату 

Реализатор на међународном скупу 2 бода / сату 

Учесник (национални скуп, радионица)  2 бода / сату 

Учесник (међународни скуп, радионица)  4 бода / сату 

21.7. Учешће на међународним и националним скуповима (неакредитованим) 

У земљи 

Сертификат о учешћу или 
програм скупа 

1 бод/ дану 

У иностранству  2 бода / дану 

Реализатор на националном скупу 0,5 бодова / сату 

Реализатор на међународном скупу 1 бод / сату 

Учесник (национални скуп, радионица)  1 бод / сату 

Учесник (међународни скуп, радионица)  2 бода / сату 

21.8. Публикације (књиге, приручници и уџбеник са рецензијом и каталогизацијом) 

Аутор  

Референца 
(приручник, књига и сл.) 

10 бодова 

Коаутор  

Вредност бодова се 
добија када се 10 
подели са бројем 

коаутора 

21.9. Публикације (научни и стручни радови)   

У међународном часопису (SCI lista) 

Референца 
(фотокопија или скенирани 

рад) 

8 

У међународним часописима који су индексирани 
(AGRIS,SCOPUS,Medline i dr), 6 

У водећем националном часопису 4 

У националном часопису 2 

У осталим стручним публикацијама Најмање 1 бод 

Рецензија радова  Рецензентски лист 
2-5 по раду 

(***категорија 
часописа) 

Уредништво часописа  Копија часописа 
5-10 годишње 
(***категорија 

часописа) 

21.10. Публикације ( зборници предавања) на међународним 
скуповима у иностранству 

 
 

Коаутор саопштења у целости 

Копија или скениран рад 

7/ бројем коаутора 

Аутор кратког саопштења или постера  5 

Коаутор кратког саопштења или постера 5/ број коаутора 

21.11. Рад у телима и органима ВКС 
Подаци из 

административне службе 
ВКС 1 бод по години 



* Број бодова предвиђен за поједнe степенe завршених последипломских студија (VII1 и VIII) као и радно искуство, вреднује се и 

признаје као трајна вредност за сваки петогодишњи циклус. Научно и стручно последипломско образовање се рачуна само по једном 
основу с тим да се узима највиши степен завршених студија.  Дипломе о завршеним основним и последипломским студијама која су 

стечена у иностранству морају да се нострификују.  

** Међународни скуп је скуп који има најмање пет учесника из иностранства са радовима. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за 
скупове у иностранству. Националним скуп је скуп чији организациони и програмски одбор мора у свом саставу да има еминентне 

стручњаке из области којој је скуп посвећен. Број учесника националног скупа, односно на њему поднетих саопштења, не може бити 

мањи од десет. 
 

*** Категорије међународних часописа су доступни на kobson.nb.rs ,док се часописи националног значаја вреднују на основу Одлуке 

Матичног одбора за биотехнологију и пољопривреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја и важе понаособ за сваку 

годину доношења одлуке.  

Предвиђени број бодова стручног усавршавања ветеринара се остварује у години учешћа 

на програму или скупу, студијског боравка, односно објављивања референци и нема трајну 

вредност, изузев диплома са постдипломских студија и година радног искуства. 

Члан 22. 

Учење на даљину, „Оn-line“ скупови, студије, звања стечена у иностраним институцијама и 

други облици неакредитованих едукација, Стручни одбор ВКС вредноваће појединачно, на основу 

достављене документације, у складу са постављеним стандардима.  

 

 

V ОБАВЕЗЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

Члан 23. 

 

У циљу обезбеђења и унапређења квалитета стручног рада у складу са дефинисаним 

стандардима за сваку област ветеринарске делатности и остваривања основе за стицање и 

продужавање лиценце, ветеринари су обавезни да се за време обављања ветеринарске делатности 

стручно усавршавају.  

У периоду од пет година ветеринар је у обавези да оствари најмање 40 бодова.  

Стручно-административна служба ВКС води евиденцију о оствареним бодовима и 

објављује се на сајту ВКС (са могућношћу личног увида носиоца лиценце), води регистар издатих, 

продужених, привремено и трајно одузетих лиценци, као и лиценци којима је истекао рок 

важности.  

 

 

Члан 24. 

 

Стручно - административна служба ВКС води регистре програма обуке, стара се о 

спровођењу и извршењу одлука Стручног одбора, издаје обавештења о акредитованим 

програмима обуке, објављује каталог акредитованих програма обуке и друге публикације, обавља 

стручне и техничке послове за потребе Стручног одбора.  

У Комори се, у писаној форми воде следећи регистри:  

• Регистар акредитованих програма обуке;  

• Регистар аутора и реализатора програма; 

• Регистар о реализованим програмима обуке.  

Подаци из наведених регистара објављују се на интернет страници Коморе и доступни су 

свим заистересованим лицима. 

 

 

 



VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 25. 

 

Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о стручном 

усавршавању ветеринара од 16.04.2011. године. 

 

Члан 26. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се наредног дана од дана 

давања сагласности од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.  

 

 

 

Председник Скупштине Ветеринарске коморе Србије 



Прилог 1. 

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ВЕТЕРИНАРЕ 

 
Aкредитација програма обуке за ветеринаре, која представља основни корак ка успостављању 

система професионалног развоја кадрова и предуслов је за продужење лиценце, може да се одвија само 
према унапред дефинисаним стандардима.  

Акредитација треба да обезбеди увођење система квалитета у програме стручног усавршавања и 
усагласи понуду и потражњу у областима стручног усавршавања и професионалног развоја ветеринара.  

Дакле, систем акредитације подразумева стандардизован начин провере квалитета програма који се 
нуде и уједно чини базу за процену потребних, а недостајућих програма обука.  

Стандарди су дефинисани као скуп индикатора на основу којих се процењује испуњеност 
дефинисаних услова. Процена се заснива на анализи испуњености јасно дефинисаних стандарда у актуелном 
моменту, преко понуђених индикатора.  

За сваки овде утврђени стандард постоје минимални услови које би понуђени програм обуке требало 
да испуни да би био акредитован.  

Сваки дефинисани стандард има кључ за процењивање који се налази у напомени испод стандарда.  
Дакле, објективност у процени испуњености одређених стандарда се постиже дефинисањем 

индикатора преко којих је могуће проценити степен испуњености стандарда. С друге стране, индикатори 
којима се мери испуњеност одређених стандарда дају јасне смернице ауторима програма на који начин могу 
повећати квалитет својих програма.  

Основни стандарди за процену квалитета програма обука су:  
1. Научно - теоријска заснованост и савременост програма обуке;  
2. Програм обуке доприноси развоју и унапређењу ветеринарске делатности  
3. Програм обуке је заснован на савременим приступима учењу  
 

СТАНДАРДИ И ИНДИКАТОРИ  
СТАНДАРД 1  
 

Научно-теоријска заснованост и савременост програма обуке  
 

Испуњеност овог стандарда се процењује анализом приложеног програма.  
Програм обуке садржи два јасно дефинисана и структурирана дела.  
Први део се односи на теоријске оквире програма, научна сазнања или практична искуства на којима 

се програм заснива, тематске области (садржај програма), опште и специфичне циљеве (знања и вештине 
које програм развија) и очекиване исходе, као и начине на које ће се евалуирати развој компетенција у 
појединим сегментима или програму у целини.  

Други део програма садржи јасну структуру обуке: сегменте обуке/методске целине/радионице и 
временску динамику. Сваки сегмент обуке/методска целина/ радионица треба да има дефинисан циљ који се 
жели остварити, садржај, активности, методе, технике и процедуре кроз које ће се то реализовати.  
 
Индикатори:  

 
1. Програм обуке је заснован на јасним и савременим теоријским поставкама.  

Програм је у складу са савременим приступима у научним областима релевантним за ветеринарску 
медицину, прати стање развоја струке, науке и истраживања у одговарајућим областима; упоредив је у 
међународним и регионалним оквирима, усаглашен са европским стандардима.  
2. Јасно је дефинисана повезаност понуђеног програма и образложеног теоријског концепта.  

Теоријски оквир програма и изведене методске целине програма обуке су у јасној вези и/ или адекватно 
образложене.  
3. Потреба за програмом обуке је релевантно утврђена.  

Постоје јасни показатељи на основу којих је утврђена потреба за обуком, коју аутор предлаже. Показатељи 
могу бити различити извори информација - подаци, налази, истраживања, мишљења, документи итд.  
 
Напомена: За даљу процену програма потребна је позитивна оцена за сва три индикатора.  

 
СТАНДАРД 2  
 
Програм обуке доприноси развоју и унапређењу ветеринарске делатности 

 
Квалитет програма чини повезаност свих његових елемената у функционалну целину. Испуњеност овог 
стандарда се утврђује анализом оба дела програма обуке (теоријски оквир и структура).  



 
Индикатори: 
 
 4. Програм обуке развија компетенције које доприносе побољшању квалитета услуга у ветеринарској 
делатности.  

Циљеви и садржај обуке треба да одговарају потребама у пракси и допринесу стицању знања и развијању 
умећа неопходних за унапређење ветеринарских услуга. Програм обуке подржава развој општих и/или 
посебних компетенција којима ће се унапредити ветеринарске услуге у одређеној области, а циљне групе 
којима је програм намењен су јасно наведене.  
 
5. Циљеви програма обуке су јасно дефинисани.  

Циљ одређује знања, вештине и ставове који се кроз програм обуке развијају. 
 
6. Садржај програма је усклађен с циљем.  

Код садржаја програма се процењује колико је усклађен с циљем и да ли предложени садржај обезбеђује 
остваривање циљева обуке тј. развој планираних компетенција.  
 
7. Ефекти програма су дефинисани и усаглашени с циљевима програма.  

Процењује се допринос унапређивању квалитета услуга (крајња добит за кориснике) и ниво унапређивања 
компетенција запослених.  
 
8. Постоје утврђени поступци праћења и вредновања реализације програма и квалитета обуке.  

Аутор програма има развијен поступак за праћење и вредновање обуке. Аутор има развијену процедуру којом 
мери успешност савладаног програма и постоје јасни критеријуми за доделу сертификата о успешно 
савладаној обуци. 
 
9. Постоје резултати евалуације програма и гарантују успешност програма.  

Аутор чији је програм реализован наводи основне резултате евалуације, и то:  
□ резултати евалуације који се односе на сам програм обуке и његову реализацију (евалуација од стране 
учесника и/или евалуација од стране аутора),  
□ резултати евалуације примене програма у пракси (евалуација од стране учесника, аутора програма или 
спољњих процењивача).  
 
Напомена: Потребна је позитивна оцена за индикаторе 4, 5, 6, 7 и 8. за програме који први пут конкуришу. За 

програме који су били акредитовани потребна је позитивна оцена и за индикатор 9.  
 
СТАНДАРД 3  

 
Програм је заснован је на савременим приступима учењу.  

 
Индикатори:  

 
10. Методе, технике и облици рада у реализацији програма обуке обезбеђују развој планираних 
компетенција.  

Изабране методе су примерене и сагласне садржају обуке, а одабрани облици рада обезбеђују успешну 
примену предложених метода и техника и доприносе остваривању циљева обуке и обезбеђују развој 
компетенција.  
11. Број учесника у групи омогућава остваривање циљева обуке.  

Број учесника у групи је економичан и ефикасан, такав да омогућава партиципацију и активно учешће 
полазника.  
 
12. Временска организација програма је примерена принципима ефективног рада.  

Усклађени су обим садржаја програма и временски оквир реализације обуке. Трајање обуке је прецизно 
утврђено и предвиђени број сати/дана обуке је примерен форми образовања уз рад, односно на радном 
месту. 
 
13. Постоји развијен радни и пратећи материјал за реализацију програма.  

Материјал за обуку је у складу са постављеним циљевима, садржајима и очекиваним исходима.  
 
Напомена: Потребна је позитивна оцена за индикаторе 10, 11, 12. и 13.  

 
ЛИСТА ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 



 
Компетенције су комплет који се састоји од знања, вештина и ставова и манифестује се као 

могућност да се изврши одређена функција или одређена активност.  
Програм треба да буде усмерен на развој компетенција којима ће се кроз пружање услуга унапредити 

ветеринарска делатност.  
За процену релевантности компетенција могу послужити листа општих и листа посебних 

компетенција потребних за поједине области ветеринарске делатности.  
 

Опште компетенције се односе на знања, вештине и ставове који су потребни ветеринарима, без обзира на 

област у којој обављају своју делатност; предуслов су за достизање стандарда квалитета рада.  
 
Посебне компетенције се односе на знања и вештине које су релевантне за посебне области/делатности и 

претпоставка су за унапређивање и развој услуга у појединим областима/делатностима.  
 
Напомена: Израда листе је у току тј. листa је стално отворена, наводимо као илустрацију неке компетенције: 
• Интеграција научних сазнања ветеринарске медицине у постојећу праксу.  
• Успешна комуникација (писана и усмена) са клијентима, јавношћу, колегама и надлежним институцијама.  
• Знања и вештине тимског рада.  
• Знања о организацији и менаџменту у ветеринарској пракси.  
• Примена безбедних и делотворних процедура и терапија.  
• Вештине и знања о превенцији и ослобађању животиња од патње.  
• Примена знања и вештина у осигурању добробити животиња.  
• Примена знања и вештина у промоцији и заштити јавног здравља.  
• Демонстрирање свести о сопственим ограничењима и потреби тражења професионалног савета и подршке. 
• Знања о потреби еутаназије и вештина извођења еутаназије адекватном методом, уз уважавање осећања 
власника. 

 

 

 

 

 

 



Прилог 2. 

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

(максимум 8 страна) 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Назив програма 
 

 
 

2. Област на коју се програм односи 
(заокружити или дописати) 
 
 
 

1. Здравствена заштита животиња 
2. Добробит животиња 
3. Безбедност хране животињског порекла 
4. Законодавство у ветерини 
5. Менаџмент у ветеринарским организацијама 
6. Едукација и обавештавање 
7. _____________________________________ 
 

3. Датум и време одржавања 
едукација. 

 

4. Институција / организација која 
подржава  програм 

 

Адреса  

Име и презиме координатора  

Е-маил   

Број телефона/факса  

5. Аутор/и програма  

Контакт (телефон и е-маил)   

Реализатор/и  

Контакт (телефон и е-маил)  
 

 

Елементи програма 
Кратак опис програма према 
наведеним питањима: 

Научно теоријска заснованост и савременост 
програма обуке 

На којим се теоријским основама 
програм заснива? 

 

У чему се огледа савременост 
програма? 

 

На који је начин утврђена потреба за 
обуком? Наведите показатеље 
потребе за понуђеним програмом 
обуке. 

 

На које важне потребе у пракси 
програм одговара? 

 

 

НАПОМЕНА: Програм обуке аутор прилаже као посебан прилог 

 



Елементи програма 
Кратак опис програма према 
наведеним питањима: 

Допринос програма унапређењу услуга у 
ветеринарској делатности 

Који су општи циљеви програма? 
Који су специфични циљеви 
програма? 

 

Којој циљној групи/групама је програм 
намењен? (заокружите или упишите) 

а. ветеринари практичари 

□ мала пракса 
□ велике животиње 
□ општи 
□ живина 

б. ветеринари у инспекцији и управи 

в. произвођачи и дистрибутери хране 

г. кланичари и технолози 

д. ветеринари у лабораторијама 

ђ. остали 

□ ______________________ 
 

Који су садржаји предвиђени?  

Наведите очекиване ефекте 
програма и допринос унапређењу 
квалитета услуге (крајњу добит за 
кориснике). 

 

Који су поступци праћења и 
вредновања  квалитета обуке 
предвиђени (ко, на који начин и 
када)? 

 

Који су критеријуми за добијање 
сертификата о успешно завршеној 
обуци? 

 

Како су процењени досадашњи 
резултати програма, на основу 
вредновања учесника и вашег 
вредновања? 
(наведите конкретне податке за 
програме који су до сада 
реализовани) 

 

 

 



Елементи програма 
Кратак опис програма према доле 
наведеним питањима: 

Програм је заснован на савременим 
приступима учењу 

Које методе, облици и технике учења 
ће се користити на обуци? 

 

Наведите укупно трајање програма 
обуке (дана/сати). 

 

Приказати динамику реализације 
програма по данима и сатима. 

 

Који је оптималан број учесника 
предвиђен у групи за обуку? 

 

Наведите предвиђене потребне 
техничке услове за  реализацију 
програма 

 

Који радни и пратећи материјал је 
предвиђен за реализацију програма 
обуке? 

 

 

Додатне информације  

Финансирање програма: 

Потпуно покривено                                            □ 

(спонзорство, донација, ВКС,...) 

Делимично покривено                                       □ 
(спонзорство, донација, ВКС...) 

Није обезбеђено                                                □  

(учесник плаћа сам или установа која га шаље)  

 

Цена по учеснику или за групу и шта је у цену 
урачунато (надокнада предавачима, путни 
трошкови, радни материјал, освежење...) 

 

 

 



Прилог 3. 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
(форма која ће бити објављена у Каталогу акредитованих програма) 

 

Назив програма: 
(укупан број карактера у називу до 100 укључујући и размаке) 
 

Област на коју се програм односи и крајњи корисници: 
 

Назив и адреса институције која подржава програм (опционално): 
 

Контакт особа (име и презиме, адреса, број телефона, факс, Е-маил): 

Аутори/аутор програма: 

Реализатори програма: 
 

Циљеви програма: 
(укупан број карактера до 500 укључујући и размаке) 

Теме које се обрађују: 

Циљна група: 
 

Трајање програма у сатима и данима: 
 

Број учесника у групи: 
 

Цена програма  и шта је у цену урачунато: 

 
 
 



  
Прилог 4. 
 

ИЗЈАВА УСТАНОВЕ/ ОРГАНИЗАЦИЈЕ / УДРУЖЕЊА КОЈА 
ПОДРЖАВА ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 
 

Назив програма за који се даје 
подршка 

 

Име и презиме аутора програма  

Назив установе/ организације/ 
удружења 

 

Контакт (адреса, мејл, телефон )  

Укратко описати искуства установе/ организације/ удружења у развоју и реализацији 
програма обуке релевантних за област ветеринарске медицине: 
 
 

 
 
Датум 
 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потпис руководиоца 
М.П. 



 

ПРИЛОГ  5. 

Образац 1. 

ЛИСТА УЧЕСНИКА 

Назив програма  

Место и датум 

одржавања 
 

Назив секције  

Име и презиме учесника Потпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ПРИЛОГ  6. 

Образац 2. 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА 

Ред.број 

уверења 
Име и презиме учесника 

Број 

лиценце 
Назив програма 

Број 

бодова 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ПРИЛОГ 7.  

Анкетни листић 

 

Назив семинара/скупа/oбуке: ____________________________________________ 

Датум и место одржавања ______________________________________________ 

(овај део је пдштампан у наслову заглавља анкетног листића од стране организатора) 

 

ОПШТИ УТИСАК 

 

 ДA НE 

Да ли сте задовољни избором теме / 

тема 

  

Да ли сте задовоњни избором 

предавача 

  

Да ли сте задовоњни начином 

презентације 

  

Да ли сте задовоњни организацијом    

 

ОЦЕНА ПРЕДАВАЧА 

 

- Име предавача – 

 

 не 

задовољава 

задовољава  добро врло 

добро 

одлично 

Изабрана тема      

Актуелност теме      

Разумљивост 

излагања 

     

 

 

ПРИМЕДБЕ И ЗАПАЖАЊА: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА НАРЕДНА ПРЕДАВАЊА: 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ПОТПИС УЧЕСНИКА 

 

 _____________________ 

 



ПРИЛОГ 8.  

 

Биографија аутора/ реализатора 

 

Име и презиме: 

Број лиценце: 

Образовање: 

Радно искуство: 

Запослен: 

Адреса: 

Телефон/факс 

е-мејл 

Област рада: 

 

Остали важнији подаци:  

(чланства у удружењима, признања, публиковани радови (максимум 10), пројекти, обуке  

и сл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис                                                                                              

 _______________________ 


