
На основу члана 15, тачка 11. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина 
Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној ....................... године донела je 

 
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА 

 
Основне одредбе 

 
Члан 1 

 
Овим Правилником утврђују се: програми, облик, начин организовања  и поступак вредновања 
(акредитације–бодовања) појединих облика сталног стручног усавршавања ветеринара који 
обављају ветеринарску делатност. 
Похађање програма сталног стручног усавршавања је услов за продужење лиценце.  
Лиценца, у смислу овог Правилника, је документ којим Ветеринарска комора Србије (у даљем 
тексту Комора) потврђује доктору ветеринарске медицине 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 

 
Стручно усавршавање остварује се активностима:  

1. учешћем на акредитованим програмима обуке/усавршавања; 
2. које самоиницијативно предузима ветеринар ради унапређивања свог професионалног 

развоја, (студијски боравци у земљи и иностранству, учешћем у „on-line“ едукацији и тестирању и 
другим облицима усавршавања); 

3. које организује надлежно Министарство–Управа за ветерину, факултети ветеринарске 
медицине или струковна удружења и/или организације;  

4. учешћем на научно-стручним скуповима; 
5. стицањем звања у струци специјалисте ветеринарске медицине, а у науци магистара 

ветеринарских наука и доктора ветеринарских наука; 
6. објављивањем радова у часописима; 
7. ауторством и коауторством приручника и књига из области ветеринарске медицине. 

 
Програми сталног стручног усавршавања и поступак акредитације 

 
Члан 4 

 
Стручни одбор Коморе акредитује пријављене програме едукације у складу са условима из члана 
5. овог Правилника.  
Пријављивање програма едукације може се обављати према Конкурсу објављеном од стране 
Коморе, који се односе на програмирану едукацију ветеринара, а реализација програма се 
спроводи у организацији Коморе. 
Право пријављивања програма едукације имају: 

1. аутор програма чији програм подржава установа, струковно друштво, односно 
удружење које има у својој делатности искуства у развоју и реализацији програма 
обука релевантних за област ветеринарске медицине 



2. установа, струковно друштво, удружење и други правни субјекти који имају у својој 
делатности искуства у развоју и реализацији програма обука релевантних за област 
ветеринарске медицине.  

 
Члан 5 

 
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.  

Процену програма обавља Стручни одбор Коморе, који по потреби, може ангажовати релевантне 
стручњаке за поједине области (рецезенте). 
 

Члан 6 
 

Процењивање програма обуке врши се тако што се применом прописаних индикатора утврђује 
испуњеност стандарда за акредитацију програма обуке.  
У поступку процењивања, Стручни одбор Коморе утврђује који програми обуке испуњавају 
стандарде за акредитацију и доноси одлуку о акредитацији у року од 15 дана од подношења 
пријаве за акредитацију програма и доставља је подносиоцу пријаве.  
На одлуку о акредитацији програма подносилац пријаве има право подношења жалбе Стручном 
одбору у року од 5 дана по добијању одлуке.  
На поднету жалбу Стручни одбор Коморе доноси одлуку у року од 8 дана. Подносиоц жалбе, 
уколико није задовољан одлуком, има право да поднесе жалбу Надзорном одбору Коморе у року 
од 5 дана по добијању одлуке.   

 
Члан 7 

 
Одлука о акредитацији програма обуке је донете ако је за одлуку гласало најмање четири (4) члана 
Стручног одбора Коморе. 
  

Члан 8 
 

Члан Стручног одбора Коморе не може да учествује у одлучивању уколико се ради о акредитацији 
програма у коме лично учествује.  
 

Члан 9 
 

Програми за програмирану едукацију ветеринара, који су акредитовани према расписаном 
Конкурсу, се акредитују за примену у трајању до две године и објављују се на интернет страници 
Коморе у Каталогу акредитованих програма за програмирану едукацију ветеринара.  
 

Члан 10 
 
Аутор и/или организатор акредитованог програма обуке има право и дужност: 

• да реализује акредитовани програм обуке на начин предвиђен програмом обуке; 
• да обавести Комору о месту и времену реализације програма најмање 7 дана пре 

одржавања обуке; 
• да Комори достави списак лица која су успешно завршила обуку и извештај о 

реализованој обуци на за то предвиђеним обрасцима; 



• да обезбеди присуство једном члану Стручног обора Коморе 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 Коморе током 
трајања обуке.  
 

Члан 11 
 

Стручни одбор Коморе обавља послове акредитације и врши процењивање програма обуке, а ВКС 
води регистре, надзире и вреднује квалитет остваривања 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 и/или електронској 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.  
 

Члан 12 
 
Ветеринару који је савладао програм стручног усавршавања из члана 4. овог правилника 
организатор издаје уверење о савладаном програму, осим прогремиране едукације у организацији 
Коморе. 
 

Члан 13 
 

Реализација акредитованог програма обуке подлеже контроли квалитета током трајања 
акредитације од стране Стручног одбора Коморе.  
Реализатор програма је дужан да након окончања програма достави резултате евалуације програма 
Стручном одбору Коморе.  
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. 
 

Члан 14 
 

Управни одбор Коморе одлучује који ће програми обуке и у ком износу бити финансирани из 
средстава Коморе, на основу образложеног предлога Стручног одбора, имајући у виду квалитет 
акредитованог програма обуке и његов допринос развоју ветеринарске делатности.  
Обуке/едукацију ветеринара које у потпуности финансира ВКС, а за које није предвиђена новчана 
надокнада за учеснике, бесплатне су за све чланове ВКС који редовно плаћају чланарину и 
лиценцу.  

 
 
 
 
 



 
 

Члан 15 
 

Начин вредновања програма едукација и остваривање бодова стручног усавршавања 
ветеринара:  
 
15.1 Конгреси, симпозијуми, саветовања, курсеви и сминари 

15.1.1 Активно* учешће на конгресима, симпозијумима, саветовањима, курсевима и 
сминарима по дану у којем је активно учествовао 4 

15.1.2 
Пасивно учешће на конгресима, симпозијумима, саветовањима, курсевима и  
семинарима за сваки дан (минимално 4 часа програма) пасивног учешћа  
према званичном програму 

2 

15.2 Учешће у раду специјализованих стручних едукативних скупова** 
15.2.1 Један сат, са провером знања (по сату)   3 
15.2.2 Један сат, без провере знања (по сату) 1 
15.2.3 Реализатор стручног едукативног скупа по сату 4 
15.3 Програмирано усавршавање 
15.3.1 Један  сат, са провером знања (по сату) 2 
15.3.2 Један сат, без провере знања (по сату) 1  
15.3.3 Реализатор програмираног усавршавања (по сату)  2 

15.4 Активно* и пасивно учешће у раду националних симпозијума, саветовања и других 
скупова који нису акредитовани од стране СО ВКС: 

15.4.1 Домаће саветовање активно* по дану у којем је активно учествовао  2 
15.4.2 Домаће саветовање пасивно (по дану)  1 
15.5 Активно и пасивно учешће на међународним скуповима који нису  

акредитовани од стране СО ВКС  
15.5.1 Аутор саопштења у целости 7 
15.5.2. Коаутор саопштења у целости 5 
15.5.3 Аутор кратког саопштење или постера 4 
15.5.4 Коаутор кратког саопштење или постера 3 
15.5.5  Пасивно учешће (за сваки дан) 2 
15.6 Студијски боравак 
15.6.1 Од 5 до 14       5 
15.6.2 Од 15 до 30 дана 10 
15.6.3 Више од 30 дана 15 
15.7 Објављивање научних и стручних радова 
15.7.1 У међународном часопису са SCI listе 8 
15.7.2 У водећим националним часописима  4 
15.7.3  У националним часописима  2 
15.7.4  У осталим неиндексираним стручним публикацијама  

(Стручни одбор ВКС доноси одлуку о вредновању појединих часописа .) 
Најмање 

1 
15.8 Ауторство и коауторство приручника и књига из области ветеринарске медицине, са 

рецензијом и каталогизацијом: 
15.8.1. Аутор, у години објављивања и важи за ту годину 10 
15.8.2.  Коаутор, у години објављивања и важи за ту годину 5 
(Предвиђени број бодова из тачака 15.7. и 15.8. овог члана се остварује у години објављивања и нема трајну 

вредност.) 
 



 

15.9. Вредновање научног и стручног рада: 
15.9.1 Докторат наука (по години, од године стицања звања) 0,8  
15.9.2  Магистеријум (по години, од године стицања звања) 0,7  
15.9.3  Специјализација (по години, од године стицања звања) 0,6  
15.9.4  Радни стаж (по години стажа) 0,5  

(Број бодова предвиђен за поједина звања вреднује се и признаје као трајна вредност сваки пут за 
сваки петогодишњи период после стицања звања  

15.10. Учење и оцењивање на даљину 2 – 15 
15.11. Активно учешће у раду органа и тела ВКС (годишње)  1 
 
* Активно учешће подразумева усмену презентацију рада, односно реферата на конгресима, 
симпозијумима, саветовањима, конференцијама, курсевима и слично.   
** Под специјализованим стручним едукативним скуповима се подразумевају скупови који у свом 
програму имају мануелан рад, интерактиван и креативан рад између предавача и учесника са којим 
се сви учесници морају да упознају и да савладају. То су скупови на којима се обнављају и стичу 
вештине и знање.  
 
Студијски боравци, учење на даљину, „он лине“ конференције и други облици неакредитованих 
едукација, Стручни одбор Коморе вредноваће појединачно, на основу достављене документације, 
у складу са постављеним стандардима.  
 

Обавеза сталног стручног усавршавања 
 

Члан 16 
 

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.  
ВКС води евиденцију о оствареним бодовима и јавно је објављује на сајту ВКС.   
 

Завршне одредбе 
 

Члан 17 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се наредног дана од дана дава 
ња сагласности од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.  


