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Поштоване колегинице и колеге, 

 

Ове године заједно прослављамо наш велики јубилеј – 130 година постојања и 

непрекидног функционисања Српског ветеринарског друштва. Традиционално, 

организоваћемо 31. Саветовање ветеринара Србије, од 10 до 13 септембра 2020. године. Први 

пут, целокупан стручни програм биће презентован у виду онлине семинара (Wебинар-а). Одлуку 

смо донели након економско-финансијских анализа пословања ветеринарске службе и процене 

ризика тренутне сложене епидемиолошке ситуације у нашој земљи. Уз консултовање свих чланова 

извршног одбора СВД-а донели смо заједничку одлуку да у потпуности искључимо ризик од 

преноса вируса Covid-19 током боравка и социјалних контаката на Златибору. Додатно смо били 

мотивисани високом друштвеном и здравственом одговорношћу која се очекује од ветеринарске 

струке, можда и највише у односу на друге професије. Саветовање ветеринара има у основи 

стручан и едукативни карактер, али социјални аспект (успостављање личних контаката, дружење, 

размена информација и мишљења) и такође представља важан сегмент који ћемо, посебно 

припремљеним програмом, надокнадити следеће године. Како би се олакшало праћење online 

програма, свим колегама путем email-а биће достављено Обавештење како да једноставним путем 

(за неколико секунди) могу приступити предавањима. Теме ће бити прилагођене актуелним 

дешавањима, улози ветеринара у току пандемије, њиховом значају у очувању јавног здравља, док 

ће посебан акценат бити стављен на практичан рад. Кроз квалитетне видео записе предавачи ће 

детаљно, корак по корак, објаснити поступке током најчешћих интервенција у обављању теренског 

рада ветеринара и указати на грешке које се том приликом могу направити. Као и до сада, на 

Саветовању ће еминентни предавачи, у оквиру тематских заседања, представити најновија сазнања 

и достигнућа из области којима се баве.  

Целокупан програм биће бодован према Правилнику о стручном усавршавању 

Ветеринарске коморе Србије. С обзиром на нови (online) облик одржавања Саветовања, сва 

детаљна упутства око регистрације и евидентице добићете благовремено. Приступ стручном 

програму биће омогућен свим ветеринарима, без обзира на то да ли су уплатили котизацију или не, 

док ће сертификати (са бодовима) и писани материал (Зборник радова), бити послати само 

колегама са плаћеном котизацијом.  

Заинтересованим спонзорима биће пружена прилика да online путем представе своје 

компаније и производе, да се обрате својим клијентима и непосредно представе своје нове 

производе. Детаљи о броју бодова, начину уплате котизација и спонзорства, online приступу и 

стручном програму Саветовања биће достављени у Другом обавештењу.  

Током трајања ванредног стања на територији Републике Србије ветеринари су активно 

обављали све своје дужности, учествовали у спречавању ширења вируса Covid-19, док су 

ветеринарски институти захваљујући вишегодишњем искуству у раду са инфективним агенсима, 

потпуно обучени и спремни обавили тестирање великог броја узорака на присуство овог вируса. 

Стога, поред медицинских радника, ветеринари представљају хероје у борби против пандемије 

изазване вирусом Covid-19. Уз заслужени аплауз подршке свим колегама за показану одговорност 

и савесност у раду, очекујемо поново Ваше традиционално велико интересовање и присуство на 

31. (online) Саветовању ветеринара Србије.  

За све информације обратите се на на емаил адресу СВД-а: svd1890@gmail.com, или тел.: 

062 80 36 697 Катарина Вуловић, 063 77 04 186 Милрад Мириловић. 

 

Сдачан поздрав за успешно Саветовање. 

 

Будимо одогворни!    
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   Председник Српског ветринарског друштва 

                  Проф. др Милорад Мириловић 

 


