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ПРАВИЛНИК
О РАДУ
Међународна организација студената ветеринарске медицине – ИВСА Србија
Факултета ветеринарске медицине

Члан 1.

Назив
•

Назив удружења је „Међународна организација студената ветеринарске медицине –
ИВСА Србија Факултета ветеринарске медицине” , скраћено на српском језику
„И.В.С.А. Србија”, на енглеском језику “International Veterinary Students’
Association – IVSA Serbia”, скраћено на енглеском језику “I.V.S.A. Serbia”. (У
даљем тексту: ИВСА).

•

Међународнa организација студената ветерине (International Veterinary Students’
Association – IVSA Serbia) је организација студената факултета ветеринарске
медицине Универзитета у Београду за међународну сарадњу студената
ветеринарске медицине у оквиру Студентског парламента.

Члан 2.
Сврха ИВСА-е
•

Сврха ИВСА-е је добробит животиња и људи у целом свету, што се остварује кроз
стручну и научну сарадњу студената ветеринарске медицине на међународном
нивоу.

•

ИВСА доприноси изједначавању ставова о ветеринарском образовању и струци,
као и бољем оспособљавању будућих ветеринара за рад по међународним
стандардима.

2

Члан 3.

Просторије ИВСА-е
•

Просторије ИВСА-е налазе се у Београду; Булевар ослобођења 18.
(Факултет ветеринарске медицине), 11000 Београд - Србија

•

Тел.: +381 11 3615 436 ( локал 343.)

•

Е-маил: ivsa_serbia@vet.bg.ac.rs

Члан 4.

“Веб” презентација ИВСА-е
•

ИВСА има своју “Веб” презентацију на интернету.

•

За одржавање и унапређење страница, као и њихово присуство на претраживачима
задужен је Администратор за мрежу.

•

Странице садрже: информације о раду ИВСА-е, правилник, информације о
спонзорима, линкове за важније адресе са стручним садржајем, линкове за
спонзоре, линкове за личне странице чланова ИВСА-е, и остало према избору
Администратора за мрежу, односно “Веб” тима.
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Члан 5.
Печат
•

ИВСА има свој печат пречника 40мм.

•

У спољашњем делу је: „Међународна организација студената ветеринарске медицине –
ИВСА-Србија Факултета ветеринарске медицине Београд”

•

У унутрашњем кругу је логотип ИВСА-е састављен од обрнутог троугла у који су
уписани јеленски рогови, авион, две руке које се рукују и натпис IVSA SERBIA:

•

Печат користи Председник или овлашћено лице од стране председника.

Члан 6.
Логотип
•

ИВСА има свој логотип који је :

•

Логотип користе чланови ИВСА-е уз одобрење Председника.
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Члан 7.
Активности
•

Своје циљеве и програме ИВСА остварује организовањем научних скупова,
међународном разменом студената, сарадњом с организацијама и удружењима у
земљи и иностранству, публиковањем стручних радова и другим активностима у
складу са циљевима и програмима из Члана 2.

•

ИВСА може организовати акције, примедбе и манифестације за добробит
животиња и људи, као и све остале делатности које унапређују квалитет студирања.

•

ИВСА је јавна и непрофитна организација.

Члан 8.
Јавност рада ИВСА-е
•

Рад ИВСА-е је јаван.

•

ИВСА остварује јавност рада издавањем властитих “Веб” страница и обавештења у
просторијама Факултета ветеринарске медицине, факултетским новинама и путем
осталих медија.

Члан 9.
Органи
•
Органи ИВСА-е су: Председник, Секретар, Администратор за размене (Exchange
Officer), Администратор за мрежу.
•

Носиоци функција у свим органима су чланови ИВСА-е.

•

Једна особа може обављати само једну функцију.

•
Сва додатна тела за којима се укаже потреба биће именована од стране
Студентског парламента Факултета ветеринарске медицине Београд.
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Члан 10.
Кандидатура за чланове руководства ИВСА-е
•

Кандидовати се могу сви чланови ИВСА-е, који имају пребивалиште на територији
Републике Србије и држављанство Републике Србије. За правоснажну кандидатуру
је неопходно изнети кратак садржај разлога кандидатуре и планова које кандидат
намерава остварити.

•

Кандидатуру мора бити предата у писменом облику студентском парламенту
Факултета ветеринарске медицине Београд.

•

Уколико кандидат не поступи по предходној тачки овог члана сматраће се да није
довољно озбиљно схватио рад ИВСА-е, и зато ће таква кандидатура бити
поништена.

•

По завршетку мандата Председник у писменом облику мора приложити извештај о
раду ИВСА-е као и о раду сваког појединог члана руководства Студентском
парламенту.

Члан 11.
Председник
•

Председник представља ИВСА-у у земљи и иностранству, председава седницама
ИВСА-е.

•

Посебни задатак Председника је да осигура успостављање и одржање контаката с
другим удружењима у Србији и иностранству као и да одржава контакте са
Студенским парламентом Факултета Ветеринарске медицине универзитета у
Београду и руководством факултета.

•

Председник располаже средствима ИВСА-е на темељу финансијског плана и
програма рада.

•

Председник је одговоран за осигуравање финансијских средстава за рад ИВСА-е.
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•

Председника бира и разрешава дужности Председник Студентског парламента
Факултета ветеринарске медицине Београд на предлог чланова студентског
парламента .

•

О свом раду Председник редовно извештава председника Студентског парламента
Факултета ветеринарске медицине Београд о свом раду.

•

Председник ИВСА-е одговара за законитост рада ИВСА-е.

•

Мандат Председника траје годину дана, а на исту функцију може бити реизабран

Члан 12.

Секретар
•

Секретар је задужен за координацију свих активности везаних за рад
ИВСА-е.

•

Функцију секретара обавља члан ИВСА-е који је студент Факултета ветеринарске
медицине Универзитета у Београду.

•

Секретара именује Председник ИВСА-е и разрешава дужности услед неадекватног
обављања посла.

•

Секретар може именовати чланове секретаријата који су му одговорни за свој рад.

•

Секретар у сарадњи с Председником припрема финансијски план, план рада и
друге правне акте и документе.

•

О свом раду Секретар редовно извештава Председника ИВСА-е којем је
одговоран за свој рад.

•

Мандат Секретара траје годину дана, а на исту функцију може бити реизабран.
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Члан 13.
Администратор за размене (Exchange Officer)
•

Администратор за размене организује и води појединачне и групне размене
чланова ИВСА-е, те појединачне и групне размене студената из света, чланова
међународне ИВСА-е.

•

Администратор за размену предлаже Председник ИВСА-е, а именује Председник
Студентског парламента Факултета ветеринарске медицине Београд.

•

Администратор за размене је у сталном контакту са Инфо Оффицер-ом.

•

Препоручљиво је да Администратор за размене присуствује тзв. (Exchange Officers
Meeting), који се одржава у организацији међународне ИВСА-е чије је
седиште www.ivsa.org

•

Администратор за размене је задужен за сарадњу са медијима, писање извештаја о
раду ИВСА-е, израду пропагандног материјала.

•

О својим активностима Администратор за размене редовно извештава Председника
ИВСА-е.

•

Администратор за размене може именовати чланове тима за размене који су му
одговорни за свој рад.

•

Мандат Администратора за размене траје годину дана, а на исту функцију може
бити реизабран.

Члан 14.
Администратор за мрежу
•

Администратор за мрежу је задужен за одржавање и унапређење “Веб” странице
ИВСА-е и сарадњу при изради стручних мрежних страница на нашем факултету,
као и пропагирање информатичког образовања студената ветеринарске медицине и
употребе информатике у ветеринарској науци уопште.

•

Администратора за мрежу бира и разрешава дужности Председник ИВСА-а.
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•

Администратор за мрежу може именовати чланове “Веб” тима који су му
одговорни за свој рад.

•

За свој рад Администратор за мрежу је одговоран Председнику ИВСА-е.

•

Мандат Администратора за мрежу траје годину дана, а на исту функцију може бити
реизабран.

Члан 15.
Језик
•

Службени језик ИВСА-е је српски језик.

•

У међународним активностима службени језик ИВСА-е је енглески језик.

Члан 16.
Начин финансирања
•

Средства за рад ИВСА-е обезбеђује Студентски парламент Факултет ветеринарске
медицине у Београду према годишњем плану, а према својим могућностима. Такође,
послови ИВСА-е се могу финансирати средствим добијеним донацијама и спонзорима..

•

Финансијско пословање води се на темељу важећих законских прописа и текућег
финансијског плана Студентског парламента факултета ветеринарске медицине
Београд.

Члан 17.
Правилник
•
Сва унутрашња питања ИВСА-е која нису уређена правилником, а изискују
детаљну разраду, биће уређена изменама правилника или одлукама које доноси
Студентски парламент Факултета ветеринарске медицине Београд.
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Члан 18.
Престанак постојања ИВСА-е
•

О престанку постојања ИВСА-е одлучује Студентски парламент Факултета
ветеринарске медицине Београд.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Овај правилник објављен је на огласниј табли ИВСА-е у њеним просторијама
Достављено:






Архиви факултета
Председнику Студентског парламента
Председнику ИВСА-е
Секретару ИВСА-е
Администратору за размене

Београд,
09.02.2017. године
Председник Студентског парламента
Факултета ветеринарске медицине Београд
Небојша Алексић
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