
 

 На основу члана 30. Статута Ветеринарске коморе Србије и члана 4. Правилника о 

стручном усавршавању ветеринара и Одлуке Стручног одбора Ветеринарске коморе Србије 

број: 571 од 25.10.2013. године расписује се:  

 

 

КОНКУРС  

ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА ВЕТЕРИНАРА У 

ПРОЦЕСУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ТОКОМ 2014 И 2015. ГОДИНЕ 

 

 

Право учешћа на конкурсу имају:  

� појединци–аутори програма чији програм подржава ветеринарска организација, струковно 

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

програма обуке релевантних за област ветеринарске медицине и  

� ветеринарска организација, струковно друштво, 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, чији програм подржава, ветеринарска 

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

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

морају имати важећу лиценцу издату од Ветеринарске коморе Србије.  

 

Пријава на конкурс мора да сдржи 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 куцаноg текста А4 формата, 

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

5. Радне биографије аутора програма и 

6. Доказ о уплати по једној пријави програма од 5.000,00 динара на текући рачун 

Ветеринарске коморе Србије: 205-2982-66, позив на број 50 (Комерцијална банка, на 

име покрића стручних и административно-техничких послова), сврха уплате „учешће на 

конкурсу“ 

 

Сва документа се достављају у писаној и електронској форми.   

Конкурсну документацију је неопходно попунити ћириличним писмом, користећи фонт Аrial, 

величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000-2007). 

Сви прилози који су потребни за подношење пријаве налазе се на интернет страници 

Ветеринарске коморе Србије: www.vetks,org,rs. Учесник конкурса је одговоран за тачност 

података у пријави. 

Пријаве на конкурс се могу поднети најкасније до 01.12.2013. године, препорученом пошиљком 

на адресу: Ветеринарска комора Србије, Булевар ослобођења 18, 11000 Београд, уз назнаку „за 

конкурс“ и на Е-mail: vetks@eunet.rs. 

 

НАПОМЕНЕ:  

Програми који имају комерцијалне садржаје неће бити разматрани. 

Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено достављене пријаве НЕЋЕ БИТИ 

РАЗМАТРАНЕ!!!   


