
Председник Секције Др вет. мед. Драгутин Смпљанпвић 

   Рпђен је у Бепграду 1975 гпдине. Накпн заврщене V Бепградске гиманазије, уписап је Факултет 

Ветеринарске Медицине Универзитета у Бепграду на кпме је и диплпмирап 2004. гпдине.  

Од 1995. гпдине ушествпвап у псниваоу и раду Југпслпвенскпг удружеоа ветеринара мале праксе ( 

YASAP - Yugoslavian Association of Small Animal Practitioners ). У перипду пд 1999. дп 2005. гпдине 

пбављап је студентску праксу и стажираое на Катедри за ппрпдиљствп, стерилитет и вещташкп 

псемеоаваое на Факултету Ветеринарске Медицине Универзитета у Бепграду. Од 2005. гпдине 

власник је ветеринарске прдинације " ГУТА " у Бепграду. Од 2008. гпдине предаваш је на курсу за 

кинплпщке судије и секретаре кпји је прганизпвала Кинплпщка секција Факултета Ветеринарске 

Медицине. Аутпр је вище десетина струшних и пппуларних текстпва кпји су пбјављени у земљи и 

инпстранству. Активан је ушесник на некпликп аветпваоа и кпнгреса ветеринара мале праксе. 

Члан је Ветеринарске Кпмпре Србије и Српскпг Ветеринарскпг Друщтва. Гпвпри, шита и пище 

енглески и француски језик а служи се мађарским, гршким и арапским језикпм. 

 

Ппдпредседник Секције Др вет. мед. Гпрдана Блитва 

   Рпђена је 1956. гпдине у Паншеву где је заврщила и Паншевашку Гимназију. Заврщила је 

Факултет Ветеринарске Медицине Универзитета у Бепграду и специјализацију из здравствене 

защтите и хирургије меспједа на истпм факултету. 

Присуствпвала и ушествпвала је на кпнгресима, семинарима и радипницама у земљи и 

инпстранству.Један је пд псниваша и активних ушесника у раду Југпслпвенскпг удружеоа 

ветеринара мале праксе ( YASAP - Yugoslavian Association of Small Animal Practitioners ). Дпдатна 

знаоа стицала је на тренинзима кап щтп су 1998 гпдине NCDL Darlington England - дпбрпбит 

живптиоа, кпнтрпла паса , прпграм стерилизације; 2004. гпдине Кастелвплтпранп - Клиника пр 

Анимале Италија Радипница застерилизацију са минимумпм трауме и брзим ппстпперативним 

третманпм; 2005. гпдине EU RFCI Project - Интезивни Курс за Меначера Прпјекта; 2009. гпдине 

Ургентна и интерна медицина Лисабпн - Ппртугалија ( ESAVS прпграм); Офталмплпгија и 

неурплпгија Лисабпн - Ппртугалија ( ESAVS прпграм). 

Прпфесипналнп искуствп заппшела у Ветеринарскпј станици Паншевп - Амбуланта за мале 

живптиое. Две гпдине радила кап представник фабрике лекпва. Радила на АБЦ прпјекту у 

Вищакаптанаму - Индија. Гпдину дана радила у Италији. Један пд псниваша прганизације за 

дпбрпбит живптиоа ДПЗ „ЉУБИМЦИ". Ушествпвала у раду и била представник наще земље при 

светскпј и еврппскпј прганизацији ветеринара мале праксе ( FECAVA и WSAVA). Активнп 

ушествпвала у прганизпваоу кпнтинуиранпг прпфесипналнпг усаврщаваоа ветеринара (CPD) за 

кплеге из Србије и пкплине. Сарађивала у прганизацији и ушествпвала на семинарима са 

међунарпдним предавашима. Аутпр и кпаутпр вище струшних радпва. Одгпвпрни сарадник за 

праксу ђака из средое струшне щкпле у Паншеву. Ппследое шетири гпдине прганизпвала и впдила 

двпнедељну праксу студената пете и щесте гпдине са Факултета из Хпландије-Утрехта и 

http://www.gutavet.com/


Белгије-Гента. 

 

Секретар Секције Др вет. мед  Дуоа Кпвач, Бихејвиприста  

Рпђена је 1981. гпдине у Нпвпм Саду, где је заврщила где је заврщила гимназију „Лаза Кпстић", а 

пптпм уписала и диплпмирала на Ппљппривреднпм Факултету Универзитета у Нпвпм Саду смер 

Ветеринарске Медицине. 

Јпщ у тпку студија, и кап апсплвент, представљала је свпј Факултет и свпју земљу на 

међунарпдним кпнгресима и симппзијумима Међунарпдне прганизације студената ветерине ( 

IVSA) у Јужнпафришкпј Републици, Сингапуру, Великпј Британији и Сједиоеним Америшким 

Државама. Ппстала је шлан Америшкпг удружеоа за спрешаваое насиља над  живптиљама ( 

ASPCA ) где је пбушена и ппстала први пвлащћени ветеринар ван америшкпг ппдрушја за 

спрпвпђеое оихпвих кпмплетних наципналних прпграма из пбласти дпбрпбити живптиоа. При 

ASPCA удружеоу ппстала је сертификпвани ветеринар за спрпвпђеое SAFER прпграма неппхпднпг 

за рад са прпблематишним псима, кап и за спрпвпђеое пбавезне терапије ппнащаоа уз прпцену 

узрпка, степена и ризика агресије кпд паса. Наппран рад и залагаое јпј је дпнелип ппшаснп 

шланствп у HSVMA ( Humane Society of Veterinary Medical Association). Оснпвала је свпј наушнп 

едукативни центар  за власнике кућних љубимаца “Pets & Science”. Аутпр је струшних предаваоа 

и едукација „Деца и пси без уједа", „Псећи бпнтпн", „Психплпгија машака", „Машија ппсла", 

„Ментална дпбрпбит живптиоа", „Психплпгија групе паса у урбаним срединама" и других.       

Развила је јединствени прпграм „Едукација власника и пснпве васпитаоа кућних љубимаца“ пп 

метпдама америшкпг прпграма “Meet Your Match“ кпји кпмбинује психплпгију и ппнащаое 

живптиоа са правилима дресуре, уз пптппрну терапију психпактивним супстанцама и 

медицинскпм хранпм. 

Свпје знаое дугује једнпј пд највећих струшоака из пбласти бихејвипристике Др Спфији Јин (Dr. 

Sophia Yin). 

У сарадои са кплегама из светских прганизација кап щтп су ASPCA, Humane Society International, 

Humane Society USA, усаврщава свпје знаое из пбласти „ Примена ветеринарске медицине у 

прихватилищтима за напущтене живптиое“, и пвлащћени је ветеринар-едукатпр за спрпвпђеое 

предаваоа и пбуке из пве пбласти. Пище струћне текстпве за шаспписе и интернет ппртале „ ЗОВ“, 

„Ветерина.инфп“, „Живптиое.рс“, „Живптиоскп Царствп“, кап и за FRD сајт. 

 

Др вет.мед, МСц Бпјана Видпвић 

Рпђена је у Нпвпм Саду 1984. гпдине. Накпн заврщене гимназије „Лаза Кпстић“ ппщтег смера, 

уписује и заврщава Ппљппривредни Факултет Универзитета у Нпвпм Саду. 

Тпкпм студија бавила се вплпнтерским радпм у пквиру мале праксе, а пп заврщетку истих 



пдрадила је приправнишки стаж у ветеринарскпј прдинацији „ Пан вет“ из Субптице. Пп заврщетку 

приправнишкпг стажа и стицаоа лиценце за сампсталнп пбављаое ветеринарске делатнпсти, бива 

заппслена пп угпвпру п привременп-ппвременим ппслпвима у тадащое Министарствп 

ппљппривреде, тргпвине, щумарства и впдппривреде у јединици Јужнп-Башки пкруг при пдељеоу 

ветеринарске инспекције Управе за ветерину у перипду 2010-2012. гпдине. У перипду 2012-2014. 

гпдине бавила се вплпнтерским радпм у малпј пракси у ветеринарскпј амбуланти „Дајмпнд пет“ у 

Нпвпм Саду. Од 2014. гпдине заппслена је на Ппљппривреднпм Факултету Универзитета у Нпвпм 

Даду, Департману за ветеринарску медицину, у зваоу асистента у пбласти Бплести живптиоа и 

хигијена намирница анималнпг ппрекла где је Асистент на предметима Бплести птица и Бплести 

дивљих живптиоа. Публикпвала је вище десетина наушних радпва, била на прекп тридесет 

кпнгреса и семинара дпмаћег и интернаципналнпг карактера. Члан је СВД-а, Ветеринарске кпмпре 

Србије, кап и удружеоа European Association of Avian Veterinarians. Активнп се кпристи енглеским 

и италијанским језикпм а служи се и щпанским и немашким.   

 

 


