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Предмет: Позив за учешће на 29. САВЕТОВАЊУ ДЕЗИНФЕКЦИЈА,  ДЕЗИНСЕКЦИЈА  И  

ДЕРАТИЗАЦИЈА - Један свет једно здравље. 
 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

 И ове године Секција за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију Српског 

ветеринарског друштва и Катедра за зоохигијену Факултeта ветеринарске медицине Београд 

организују 29. САВЕТОВАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

- Један свет једно здравље. Саветовање ће се одржати у традиционалном терминиу, последња 

недеља маја ( 24-27 мај 2018.). О месту одржавања Саветовања бићете обавештени до 10. 

03.2018. године. 

Ценећи нашу дугогодишњу сарадњу и Ваш велики допринос у раду Секције за ДДД и 

организацији дасадашњих Саветовања, желимо да Вам пружимо прилику да се и на овом 

Саветовању представите учесницима нашег скупа. Ваше представљање може бити вишеструко 

и то: 

- учешће на Саветовању,  

- учешће на Саветовању са изложбеним простором, 

- учешће на Саветовању са рекламним паноом, 

- учешће на Саветовању са презентацијом, 

- учешће на Саветовању са посебним предавањем, 

- учешће на Саветовању са радионицом и презентацијом примене производа или опреме 

- учешће на Саветовању са рекламом у Зборнику радова, 

- учешће на Саветовању као генерални спонзор 

- учешће на Саветовању као спонзор 

- учешће на Саветовању као донатор  

- или неки други начин који предложите. 

 

Надамо се да ћете наћи неки од предложених начина да се представите и очекујемо да нам се 

јавите ради договора. Не заборавите да је ово НАШЕ Саветовање, а ми смо само организатори 

и одговорни да свима омогућимо да боравак на Саветовању буде користан за све. Приликом 

састављања овог дописа и пре, код прихватања организације овог скупа, поставили смо себи, а 

и Вама питања: Да ли је поштено према свима? Да ли ће довести до добре воље и бољих 

пријатељстава? Као и: Да ли је корисно свима? Ако позитивно одговорите на ова питања, ми 

очекујемо да се јавите (rajkovic@vsikv.com i svd@gmail.com ) да заједно успешно завршимо 

започето.  

У нади да ће те узети активно учешће поздрављамо Вас  

 

 

 

Шеф Катедре за Зоохигијену Председник Секције за ДДД СВД 

 

Проф. др Радислава Теодоровић мр Миодраг Рајковић вет.спец. 
 

 

 

Председник СВД 

 

Проф. др Милорад Мириловић 
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