Студентске организације Факултета ветеринарске
медицине у Београду
Од оснивања Факултета ветеринарске медицине у Београду до данас постојале су
разне студентске организације. Неке од њих, попут Риболовачке и Фотографске секције
висе не постоје, неке су имале паузе у раду и поново биле активиране. Кроз историју
факултета, а често и у зависности од политичких прилика у земљи удружење је имало
различита имена. Први назив студентске организације био је Факултетски одбор савеза
студената Ветеринарског факултета – ФОСС ВФ. Студентска организација је
организовала културно забавни живот на факултету кроз књижевне вечери, музичке
манифестације, прославу дана студената, 8. марта, апсолвентских вечери и екскурзија.
Седамдесетих година, назив се мења у Савез социјалистичке омладине Ветеринарског
факултета – ССО ВФ. У овом периоду сваке друге године биле су одржаване
манифестације Ветеринијада или Марш. На њима је поред осталих Ветеринарских
факултета бивше Југославије учествовао и Ветеринарски факултет у Београду, чији
студенти су постизали запажене резултате на такмичењима. Касније студентска
организација добија назив Савез студената Ветеринарског факултета – СП ВФ, а 2006.
године оснива се Студентски парламент Факултета ветеринарске медицине у Београду СП ФВМ. Данас је активно шест студентских организација.

Студентски парламент Факултета ветеринарске
медицине у Београду – СП ФВМ
Студентски парламент представља мост између студената и студентских
организација са једне стране и управе факултета са друге стране. Према Закону о високом
образовању, који је усклађен са принципима Болоњске декларације сваки факултет мора
имати Студентски парламент као главни вид студентског организовања. Студентски
парламент није студентска организација већ представничко тело студената на факултету.
Идеја о стварању оваквог законодавног тела факултета проистекла је из чињенице да
студент продекан и студентске организације нису довољни да заштите права и интересе
студената. Студентски парламент представља орган управе факултета који штити
студентска права и интересе. У складу са тим делегирају се представници студената
Савету факултета где чине шетину чланова и Научно-наставном већу где чине петину, као
и студент продекан који је представник студента у Деканату. Студенти који су делегирани
у ове органе факултета учествују у бирању Декана и Деканата, одређивању висину
школарине, учествују у изради студијских програма, контроли квалитета рада професора
итд. Делегат у Савету факултета је дужан да редовно присуствује седницама Савета,
штити интересе студената и Парламента, спроводи одлуке Парламента да доставља
извештаје са седнице Савета. Студентски парламент функционише по правилнику који је
написан у складу са Статутом факултета, као највишим правним актом. Основни задаци
које обавља су оцена квалитета наставе и ефикасности студија, заштита права студената и
унапређење стандарда, подношење иницијативе за доношење или промену прописа од
интереса за студенте, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, подстицањем научно
истраживачког рада. Једна од најбитнијих функција је управо учешће и управљању и

одлучивању у вези са питањима која су значајна за квалитет наставе. Веома често се не
прилази довољно озбиљно приступању у Студентски парламент, као ни одабиру његових
чланова. Врло је битно разумети важну улогу коју Студентски парламент има у заштити
права и интереса студената, као и унапређењу квалитета наставе. Чланство и рад у
Парламенту су волонтерски, а чланови Студентског парламента морају бити одговорни
људи који су спремни да се заложе и потруде да се факултет усавршава, а однос студената
и запослених на факултету побољшава. Бити члан студентског парламента је више обавеза
него привилегија. Привилегија може бити једино ако Студентски парламент извршава
своје функције како треба и тиме видно побољшава рад факултета и однос запослених
према студентима. Кључ добре организације и успеха јесте тим људи који се заједничким
снагама
залаже
за
добробит
студената.
Студентски парламент има свој буџет који највећим делом обезбеђује факултет у износу
од 5% уплата самофинансирајућих студената. Поред ових извора прихода, финансирање
може бити и од стране разних спонзора и донација, али и организовањем културних,
спортских и других сличних манифестација. Највећи део средстава до сада је коришћен за
финансирање учешћа Спортског удружења на такмичењима у оквиру Медицинијаде, где
се у разним спортовима такмиче студенти факултета медицинских наука. Поред тога
финасира се и учешће наших студената на Конгресу биомедицинских наука, где се
представљају научно-истраживачки радови из области медицине. Рад Студентског
парламента је потпуно јаван, а студенти имају право да се информишу о чему се
расправља на седницама. Уколико се дискутује о неким осетљивим темама, већина
чланова Парламента може донети одлуку да седница буде затворена за јавност. Седнице
се одржавају минимум једном месечно и воде према утврђеном дневном реду који
припрема председник Студентског парламента. Одлуке на седницама се доносе
изгласавањем већином од броја присутних чланова, а изгласане одредбе се даље
прослеђују
другим
органима
факултета.
У циљу остваривања интереса студената Факултета ветеринарске медицине, Парламент
остварује сарадњу са другим органима матичног факултета и Универзитета у Београду, са
надлежним министарствима и органима локалне и градске управе. Такође сарађује са
другим студентским организацијама и одговарајућим удружењима у земљи и
иностранству. Свакако Парламент делегира свог представника у Студентском Парламенту
Универзитета
у
Београду.
Парламент чини двадесет четири члана од којих су по четири члана изабрани
представници сваке године студија. Број чланова се може мењати у зависности од броја
студената на одређеној години и према заступљености проблема на одређеним годинама
студија. У случају недовољног броја кандидата, може их бити мање али минимум
четрнаест чланова. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана уз
могућност
поновног
избора.
У оквиру Студентског парламента ФВМ постоје три одбора. Чланове предлаже
председник одбора и они не морају бити чланови Студентског парламента. Одбор за
заштиту права студента и студентски стандард бави се питањима и проблемима у вези са
наставом, менаџментом и администрацијом. Одбор за међународну сарадњу и
истраживачки рад организује, иницира и прати сва дешавања везана за међународну
размену студената, такође се бави организовањем теренског рада, летњих школа и
кампова. Како Србија није чланица Европске Уније, тако наш факултет не може да
учествује у ЕРАЗМУС програмима студентске размене. За сада је наш факултет члан

ЦЕПУС-а и има индивидуалну сарадњу са многим европским Факултетима ветеринарске
медицине. Највећи део размена студената на нашем факултету тренутно се обавља преко
Међународног удружења студената ветерине у Београду. Одбор за ваншколске активности
и промоцију факултета организује спортске сусрете, такмичења и друге спортске
манифестације на факултету, у оквиру Универзитета и шире. Поред тога организује и
врши послове у вези са издавачком делатношћу и промоцијом факултета, као и оснивањем
нових студентских удружења. У оквиру Парламента функционишу и два студентска
друштава и то Центар за научно-истраживачки рад студената и факултетски часопис
„Хирон“. Ова удружења раде према сопственим правилницима који су написани у складу
са правилником о функционисању Студентског парламента ФВМ Београд.

Извештај о раду СП 2012/2013
У току ове школске године Студентски парламент Факултета ветеринарске
медицине у Београду, одржао је седам седница. Једна од најважнијих ствари које су
постигнуте у договору са Деканом је одређивање услова за упис и висина школарине за
2013/2014 годину. Ранијих година ово је представљало велики проблем, јер студенти чак и
у току октобарског испитног рока нису знали који су тачно критеријуми за услов. Такође
од велике важности је и договор са Научно- наставним већем и Саветом факултета да се
на почетку године морају објавити датуми и распоред полагања испита, како би студенти
што боље могли да се организују и припреме. Договорено је да се поштује одредба
Статута Факултета ветеринарске медицине у Београду по којој практични део испита
након полагања важи целу школску годину. Као и ове, тако и следеће године апсолвентски
стаж се неће наплаћивати. Делегирани су студенти за учешће на радионицама у
организацији Студентског парламента Универзитета у Београду, а у вези са побољшањем
квалитета наставе и студентског стандарда. Донесена је одредба којом право коришћења
читаонице на факултету имају само студенти факултета који припадају медицинским
групацијама. Урађен је постер Студентског парламента како би сви студенти имали увид у
то ко су чланови Парламента, на првом месту са њихових година и како би могли да им се
обрате у случају да имају неки проблем или питање у вези са студијама.

Извештај о раду СП 2012-2013 (II број Хирона)
У току ове школске године Студентски парламент је одржао девет седница.
Предпоследња седница, која је одржана у септембру, била је конститутивна за нови сазив
Парламента. На овој седници је расправљано о изменама и допунама Правилника о раду
Студентског парламента. Једна од најзначајнијих измена је у вези са Одбором за
међународну сарадњу и научни рад који је, ради ефикаснијег рада, подељен на два нова
одбора – Одбор за међународну сарадњу студената и Одбор за науку и истраживачки рад
студената. Изабрано је ново руководство Парламента, представници у Савету факултета,
Научно-Наставном већу, чланови Одбора итд. Једногласно је изгласано да председник
Студентског парламента за 2013/2014 годину буде Небојша Алексић. На последњој
(деветој) седници разматране су пријаве чланова Парламента за место студента продекана
и представника нашег факултета у Парламенту Универзитета у Београду и СКОНУС-у
(Студентска конференција Универзитета Србије). За студента продекана је изабран Дејан

Пртењак, који је испуњавао све услове за ово место прописане Правилником о раду
Студентског парламента. Студентски парламент има 24 члана за 2013/2014 годину,
представнике
свих
година
студија.
У току претходне године урађене су значајне ствари за унапређење студентског стандарда
и студентских питања. Свакако би требало нагласити да је ово било могуће због веома
добре сарадње коју Парламент има са деканом и Деканатом факултета. Све одлуке које
прописује Статут факултета у вези са правима студената, сада се поштују у потпуности.
Када студенти положе део испита, не морају поново да га полажу до краја текуће школске
године. На почетку године објављују се датуми одржавања испита за сваки испитни рок.
Донесена је одлука о висини школарине, која се неће мењати наредне три године. Такође
је утврђена и цена појединачног бода која је међу најнижим на Универзитету у Београду.
Апсолвентски стаж се неће наплаћивати у оквиру предвиђеног времена трајања.
Студентски парламент је остварио добру сарадњу са Парламентом Универзитета у
Београду. Представници Парламента заједно са другим студентима факултета били су
гости на донаторском балу, који је за студенте организовала Краљевска породица
Карађорђевић.
Финансијска средства којима располаже Студентски парламент су била распоређена
углавном за учешће наших студената на различитим студентским манифестацијама. Ове
као и претходних година, велики део средстава је потрошен за учешће чланова Спортског
удружења на Медицинијади, где су постигли значајан успех. Студенти нашег факултета су
и ове године учествовали са својим научним радовима на Конгресу биомедицинских наука
Србије, поред смештаја био им је обезбеђен и превоз до Копаоника. Поред овог научног
скупа, наши студенти су учествовали на Студентском Симпозијуму Рециклажне
технологије и одрживи развој, који је био организован на Борском језеру. Овом приликом
одржан је и састанак представника Парламента са представником Студентског парламента
Техничког факултета у Бору, о могућностима за сарадњу два факултета. У јулу су наши
студенти били на летњој пракси у научном центру на Старој планини, а Студентски
парламент је делом средстава подржао организовање ове праксе. Такође је подржан и рад
других студентских удружења, тако је издвојен део средстава за организовање студентске
размене
са
колегама
из
Румуније
у
организацији
ИВСА-е.
Многобројним молбама и предлозима Управи факултета трудили смо се да побољшамо
услове студирања и изглед факултета. Значајан део је већ урађен, колико су то
финансијске могућности дозвољавале. Покренута је идеја о коришћењу уникатних
мантила са логом факултета и по жељи именом и презименом студената. Ови мантили се
могу
наручити
по
приступачним
ценама.
Ове године, као и претходне биће урађен постер са члановима Студентског парламента.
Сваки студент може пронаћи представнике у Парламенту са своје године студија и
обратити им се у случају било каквог проблема у вези са студијама. Отворене су званична
страница и група Факултета ветеринарске медицине у Београду на сајту
www.facebook.com, како би студенти увек били обавештени о свим значајним дешавањима
у оквиру факултета и мимо њега. Поред тога ове странице можете користити за размену
литературе, искустава са испита итд, како са колегама са исте године, тако и са старијим
колегама које не познајете лично. Придружите нам се на wеб адреси
www.facebook.com/FVMBeograd и www.facebook.com/groups/fvm.beograd/.

