
Извештај секције за развој средњег стручног образовања и обуке 

 Секцију за развој средњег стручног образовања и обуке чине доктори ветеринарске 

медицине запослени у средњим пољопривредним и ветеринарским школама. Тренутно у 

Републици Србији у школској 2016/2017 години образовни профил ''ветеринарски 

техничар'' заступљен је у 27 школа са 33 одељења, у којима ради отприлике 140 доктора 

ветеринарске медицине. Секција је проистекла из жеље да се афирмише и унапреди 

средње стручно образовање, да запослени ветеринари  у школама буду део ветеринарске 

заједнице и да сходно својим знањем и умећем допринесу раду Српског ветеринарског 

друштва.  

 Секција за развој средњег стручног образовања и обуке је у периоду између две 

скупштне радила у отежаним условима јер је дошло до осипања чланства, како због 

смањене заинтересованости чланова секције тако и због неплаћених годишњих чланарина. 

Због тога је председник секције Весна Токић одржала састанак Стручног већа 

ветеринарске медицине у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

21.02.2017. год на Ветеринарском факултету где је информисала све присутне 

представнике средњих школа о неопходности договора како даље. На састанку је 

присуствовао и председник Српског ветринарског друштва Проф. Др. Милорад 

Мириловић који је обавестио присутне о раду СВД, условима за чланство и о будућим 

акивностима СВД.  

 17.03.2017. год на Ветеринарском факултету одржан је састанак Секције за развој 

средњег стручног образовања и обуке на којем је промењено руководство секције, 

остварен је договор о даљем раду секције,пријему нових чланова као и договор око начина 

регулисања плаћања чланарине за 2017 год. Састанку су присуствовали представници 12 

школа. За председника секције изабран је Жарко Угарковић из Пољопривредно хемијске 

школе из Обреновца, заменик је Биљана Миловановић из Пољопривредне школе са домом 

ученика из Футога и за записничара Татјана Мићовић Филиповић из Пољопривредне 

школе Обреновац. Тренутно секцију броји 41 члан који долазе из 13 школа. 

 У овом кратком периоду секција се окупљала од 6-8. априла у Руми где смо 

обавестили чланове о начину акредитације семинара на Златибору као и о осталим 

семинарима  које организује и спроводи СВД. Секција је активно учествовала у 

промовисању дана ''Отворена врата'' на ветеринарском факултету, где су ученици 

завршних разреда средњих школа организовано долазили и обилазили катедре и институте 

на факултету. Одзив је био преко очекивања организатора. 

 Планови за даљи рад секције је да покушамо да акредитујемо  што већи броја 

семинара које се траже за лиценцу наставника, да организујемо и учествујемо у обукама 

ветеринарских техничара и доктора ветеринарске медицине као и да допринесемо раду 

СВД. 

 У Обреновцу       Председник секције: 

   14.06.2017.         Жарко Угарковић 


