
 На основу члана 30. Статута Ветеринарске коморе Србије и члана 9. Правилника 

о стручном усавршавању ветеринара и Одлуке Стручног одбора Ветеринарске коморе 

Србије број: 65/08.11.2017. године расписује се:  

 

КОНКУРС   

ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ 

ВЕТЕРИНАРА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ТОКОМ 2018. И 2019. ГОДИНЕ 

 

 

Право учешћа на конкурсу имају:  

 

- појединци – аутори програма чији програм подржава установа, струковно 

друштво, односно удружење које има у својој делатности искуства у развоју и 

реализацији програма обуке релевантних за област ветеринарске медицине 

 

 

Аутори програма за програмирану едукацију ветеринара у организацији регионалних 

одбора и финансијску подршку Ветеринарске коморе Србије, a који су доктори 

ветеринарске медицине односно дипломирани ветеринари, чији програм подржава 

установа, струковно друштво, односно удружење које има у својој делатности искуства 

у развоју и реализацији програма обуке релевантних за област ветеринарске медицине, 

морају бити чланови Ветеринарске коморе Србије у складу са чланом 37. став 3. у вези 

става 1. Закона о ветеринарству и чланом 5. Статута Ветеринарске коморе Србије. 

 

За период програмиране едукације током  2018. и 2019. године од посебног значаја 

су следеће области ветеринарске медицине: 

 

1. Финансијско пословање, управљање, законска регулатива у раду ветеринарских 

субјеката и одговорност ветеринара у обављању ветеринарске делатности 

 

2. Лабораторијска дијагностика у ветеринаркој пракси (Узорковање материјала за 

различите лабораторијске анализе; Амбулантна лабораторијска дијагностика; 

Тумачење и значај лабораторијских налаза)  

 

3. Мере биосигурности у ветеринарској пракси (ДДД поступци као мере 

биосигурности у ветеринарској пракси; Одговорна примена антибиотика у 

ветеринарској медицини) 

 

4. Исхрана, репродукција и здравствена заштита фармских животиња (Исхрана 

фармских животиња; Маститиси; Проблеми стерилитета; Пуерперални поремећаји; 

Обољења акроподијума) 

 

5. Имиџинг дијагностика у ветеринарској пракси (Рендгенска дијагностика код 

великих животиња; Рендгенска дијагностика код малих животиња; Ултразвучна 

дијагностика код великих животиња; Ултразвучна дијагностика и Ендоскопија код 

малих животиња) 

 

6. Клиничка патологија, терапија и хирургија малих животиња (Анестезија и 

аналгезија малих животиња; Кастрација и стерилизација; Клиничка дерматологија; 



Обољења уринарног тракта; Гојазност; Векторски преносиве болести; Исхрана 

болесних животиња; Терапија течностима и паренетерална ихрана) 

 

7. Клиничка патологија, терапија и хирургија великих животиња (Анестезија и 

аналгезија у теренским условима за коње, говеда, овце, козе свиње; Актуелна 

епизоотолошка ситуација; Неонатална обољења; Исхрана болесних животиња; 

Терапија течностима и паренетерална ихрана). 

  

На Конкурс се могу пријавити сви облици стручног усавршавања: предавања, 

радионица, курс, као и електронски облици едукације.   

 

С обзиром да се Конкурс расписује по новом Правилнику о стручном усавршавању 

ветеринара, потребно је да аутори тема које су биле акредитоване у претходном 

циклусу, поднесу нову пријаву на Конкурс, усаглашену са одредбама Правилника и 

условима овог Конкурса.  

 

Стручни одбор ВКС врши процену програма едукације у складу са чланом 8 

Правилника о стручном усавршавању ветеринара. (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.) 

 

Пријава на конкурс мора да садржи следећа документа: 

1. Попуњен формулар (прилог 1) до највише осам страна куцаног текста А4 

формата, 

2. Резиме програма (прилог 2) до једне стране куцаног текста А4 формата, 

3. Интегрални програм обуке до највише 12 страна куцаног текста А4 формата 

(прилог 5 – пример писања текста), 

4. Изјава установе/организације/удружења (прилог 3) која подржава програм, 

5. Радне биографије аутора програма (прилог 4), 

6. Доказ о уплати по једној пријави програма од 6.000,00 динара (пдв укључен у 

цену) на текући рачун Ветеринарске коморе Србије: 205-206170-50, позив на 

број 60 (Комерцијална банка, на име покрића стручних и административно-

техничких послова), сврха уплате „учешће на конкурсу“ 

 

Конкурсну документацију је неопходно попунити ћириличним писмом, користећи фонт 

Тimes New Roman, величине 12, Microsoft Word, нормалног прореда (Single space), 

поравњање текста са обе стране, маргине Нормал (2,5 горе, доле, лево, десно), наслов и 

поднаслови Bold, имена аутора Regular, тест Regular стране речи писати латиницом 

Italik (видети пример). Сви прилози који су потребни за подношење пријаве налазе се 

на интернет страници Ветеринарске коморе Србије: www.vetks.org.rs (линк „Стручни 

одбор“ - Конкурс за 2018/19. годину). Учесник конкурса је одговоран за тачност 

података у пријави. 

 

Пријаве на конкурс се могу поднети најкасније до 15.12.2017. године, препорученом 

пошиљком на адресу: Ветеринарска комора Србије, Булевар ослобођења 18, 11000 

Београд, уз назнаку „за конкурс“ и на Е-маил: vetks@eunet.rs. Сва документа се 

достављају у писаној и електронској форми.   

 

mailto:vetks@eunet.rs


НАПОМЕНЕ:  

Програми који имају комерцијалне садржаје неће бити разматрани.  

Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено достављене пријаве неће бити 

разматране. 


