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У В Е Р Е  ЊЕ  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са
седиштем у ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 56, ШАБАЦ, ПИБ: 100086217, Матични број: 
07120222, испунио је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник 
РС“ број 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14), за акредитацију 
студијског програма основне струковне студије -  СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА у 
оквиру поља медицинских наука и то за упис 20 (двадесет) студената у прву годину у 
седишту Установе.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 
45/15,68/
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На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08, 70/11, 101/12 - 1 - 25, 101/12 - 1 - 
26, 13/14), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној
24.03.2017. године, донела је

Утврђује се да ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА са седиштем у ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 56, ШАБАЦ, ПИБ: 100086217, 
Матични број: 07120222, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског 
програма: основне струковне студије -  СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА у оквиру поља 
медицинских наука и то за упис 20 (двадесет) студената у прву годину у седишту

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

Високошколска установа ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 56, ШАБАЦ, је дана
30.11.2016. године поднела захтев за акредитацију студијског програма основне 
струковне студије -  СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА под бројем 612-00-03423/2016-06.

Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана 
чланом 4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08, 70/11, 
101/12 - 1 - 25, 101/12 - 1 - 26, 13/14).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма 

основних струковних студија

Установе.

О б р а з л о ж е  ње



Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са 
оценом, извештај поткомисије који садржи оцену и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета

Студијски програм СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА припада пољу медицинских 
наука и области ветеринарска медицина што је у складу са законом и листом области 
којује утврдио Национални савет за високообразовање. Назив дипломе СТРУКОВНИ 
ВЕТЕРИНАР је  у складу са Листом звања, а дужина студија 3 године (180 ЕСПБ) је у 
складу са Законом. У прву годину уписаће се 20 студената.

Сврха и циљеви студијског програма су у складу са основним задацима 
установе, јасно су дефинисани и предвиђају стицање компетенција које су друштвено 
оправдане и корисне. Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању 
функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне послове које 
обавља струковни ветеринар.

Структура курикулума студијског програма обухвата на одговарајући начин 
приказан распоред предмета по семестрима (укупно 28 предмета, од чега су 23 обавезна 
и 5 изборна (30 ЕСПБ), уз стручну праксу у шестом семестру и завршни рад), фонд 
часова и број ЕСПБ. Сви предмети су једносеместрални са недељним фондом часова 
3+3, 3+2, 2+3 или 2+2, изузев предмета Амбулантна клиника који је двосеместралан са 
недељним фондом часова 0+3 (у трећем и четвртом семестру). Стручна пракса се 
реализује током шестог семестра у трајању од 150 часова и то радна пракса у трајању 
од 80 часова и производна пракса у трајању од 70 часова. Фактор изборности према 
позицијама где студент бира предмете износи 20% (30 ЕСПБ из изборних предмета, 
16,67%, а из завршног рада 6 ЕСПБ, што укупно износи 36 ЕСПБ, 20%).

Школа има уговоре о пословно-техничкој сарадњи са већим бројем 
ветеринарских установа и организација, као и са великим фармама у околини, што је 
документовано уговорима.

На извођењу студијског програма Струковна ветерина ангажовано је 17 
наставника. Када се посматрају према изборним звањима, 11 наставника су професори 
струковних студија, један наставник је редовни професор, један наставник је ванредни 
професор, три наставника имају звања предавача и један наставник има звање 
наставника страног језика. Од укупног броја наставника, са пуним радним временом на 
студијском програму је  10, један наставник је ангажован са 90% радног времена и 
један наставник је са 50% радног времена. Са 30% радног времена ангажовано је пет 
наставника. Укупан број наставника довољан је да покрије укупан број часова наставе 
на студијским програмима које установа реализује, тако да наставник остварује 
просечно 180 часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад и 
теренски рад) годишње, односно 6 часова недељно, а да при томе ангажовање по 
појединачном наставнику није веће од 12 часова активне наставе недељно.

Проценат часова предавања који изводе наставници са 100% радног времена 
износи 58,82% чиме није испуњен захтев из стандарда. У скорије време потребно је 
запошљавање још два наставника да би се настава реализовала на одговарајући начин.

На студијском програму је ангажовано 7 сарадника, од којих су 3 сарадника 
ангажована на заједничким предметима. Од преостла 4 сарадника , 3 сарадника су 
доктори ветеринарске медицине запослени у ветеринарским станицама, у који се 
вероватно одвија практична анстава, али нису наведене, нити има уговора са овим 
станицама. Просечно оптерећење сарадника на студијском програму је 6.5 часова 
недељно, а у Установи 8.06 часова недељно.

Према акредитационој документацији школа располаже са 1961,81 м2 за укупно 
904 студента на нивоу школе, што износи 2,17 м2 по уписаном студенту. чиме је



обезбеђен одговарајући простор за извођење наставе, односно 2 м2 по студенту за 
извођење наставе по сменама.

Установа је обезбедила амфитеатар, учионице, лабораторије односно друге 
просторије за извођење наставе, као и библиотечки простор и читаоницу, делимично у 
складу са потребама образовног процеса медицинског поља. Према распореду 
предавања и вежбе из стручних предмета из области ветеринарске медицине се 
одржавају у сточарско ветеринарска лабораторији, која има 15 места и 36,91м2, што 
представља извесно ограничење.

Установа је обезбедила укупно девет кабинета (у сваком 12,6м2, 4 места) за 
укупно 32 наставника и 17 сарадника у школи што је делимично одговарајући радни 
простор узимајући у обзир све наставнике и сараднике.

Према подацима из табела 10.4. и 10.5. школа је обезбедила покривеност свих 
предмета одговарајућом уџбеничком литературом (укупно 143) која се налази у 
библиотеци (књиге збирке, практикуми), училима и помоћним наставним средствима 
на начин да су они расположиви на време и у броју довољном да се обезбеди нормално 
одвијање наставног процеса на студијском програму.

Поткомисија је на основу увида у документацију установе и извештаја 
рецензената, утврдила да високошколска установа ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЈ1А СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 56, за 
студијски програм основне струковне студије -  СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА 
испуњава стандарде у погледу квалитета, прописане Правилником о стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма, те 
предлаже Комисији да донесе Решење о акредитацији.

Имајући у виду предлог поткомисије, заснован на испуњености стандарда за 
акредитацију студијског програма прописаних Правилником о стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је 
као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог упозорења није допуштена 
посебна жалба.
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Координатор поткомисије:

Проф. др Јован Поповић, с.р.

Члан поткомисије:

Члан поткомисије (известилац):

Проф. др Весна Кунтић, с.р.

Проф. др Зорана Јелић-Ивановић, с.р.


