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ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 

С т р у ч н и   о д б о р 

Број: 29/26 

21.05.2015. године 

 

ОРГАНИЗАТОРУ СКУПА 

13. Симпозијум Здравствена заштита, селекција и 

репродукција свиња 

 
Обавештавамо вас да је Стручни одбор ВКС  разматрао пријаву Вашег програма едукације 

ветеринара под називом „13. Симпозијум Здравствена заштита, селекција и репродукција свиња“ 
која се одржава 28. 05. 2015. до 30. 05. 2015. године на Сребрном језеру – Велико Градиште. 

Стручни одбор је прихватио да се ова едукација уврсти у Листу валоризованих програма за 

за обуку ветеринара у 2015. години и учешће на овом скупу вреднује на следећи начин (учешће на 

акредитованим програмима у оквиру националног симпозијума где се 1 час (60 минута) 

акредитованог програма изједначава са једним бодом, сходно Правилнику о стручном 

усавршавању ветеринара ВКС, члан 16, став 1 и 4.):  

 

1. Селекција и економика у свињарству     1 бод 

2. Исхрана – савремена технологија гајења и репродукције свиња 4 бода 

3. Радионица 1 – Решавање проблема колибациозе прасади  5 бодова 

4. Радионица 2 – Улога фарми свиња  

у осигурању биолошке безбедности меса     4 бода 

 

Неопходно је доставити  посебне спискове учесника са потписима колега који су 

присуствовали предавањима и свакој од радионица на едукативном скупу (Укупно 14 бодoва). 

 

Да би се учесницима вредновало учешће на Вашем скупу потребно би било да као 

организатор издате уверење о обављеној едукацији и да Комори у року од 30 дана доставите 

Извештај. 

 

Издавање уверења о обављеној едукацији подлеже одговарајућој контроли и о сваком издатом 

уверењу се води евиденција.  

Сходно томе, молимо вас да: 

 

1. Водите евиденцију учешћа  са потписом сваког учесника; 

2. Устројите регистар издатих уверења 

3. Евиденцију учешћа и Регистар издатих уверења доставите ВКС најкасније 30 дана по 

завршетку програма; 

 

Уверење о учешћу садржи следеће податке: 

Назив 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 ВКС; 

Датум и место одржавања програма; 

Потпис руководиоца програма 

Печат организатора. 
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После реализације програма треба да доставите 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 (у прилогу); 

4. Копију Регистра издатих уверења, према обрасцу 2 (у прилогу); 

 

Напомињемо да 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.  

 

 Председник СО ВКС 

     Проф. др Љубица Спасојевић Косић с.р. 

 
 

 

Прилози: 

 

Образац 1. 

 

ЛИСТА УЧЕСНИКА 

 

Назив програма  

Место и датум 

одржавања 

 

Назив секције  

Име и презиме учесника Потпис 

  

  

  

 

Образац2.  

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА 

 

Ред.број 

уверења 

Име и презиме 

учесника 

Број 

лицен

це 

Назив програма Број 

бодова 

     

     

     

 

 


