Број:
Датум: 12.10.2021.
ЗАПИСНИК
са седнице Извршног одбора Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског
друштва, одржаној 12.10.2021. са почетком у 11 сати, у сали за седнице Факултета
ветеринарске медицине у Београду.
Седници су присуствовали чланови ИО АВМ:
Др Зоран Рашић, Проф др Радмила Марковић, Проф др Милан Балтић, Проф др Милорад
Мириловић, Др Миодраг Рајковић, Др Мирослав Благојевић, Др Љубинко Штерић,
Др Миленко Перић.
Своје одсуство из оправданаих разлога најавио је Проф др Драгиша Траиловић.
Седници је присуствовало 8 од 11 чланова ИО АВМ СВД .
Седници је присуствовао и председник Надзорног одбора Др Тамаш Петровић.
Записник на седници водила је технички секретар СВД Др Катарина Вуловић.
Чланови ИО АВМ СВД једногласно су усвојили предлог председника Ио да се седница
тонски снима у циљу формирања записника.
Председник АВМ СВД, Др Зоран Рашић је утврдио да постоји кворум и да се може
одржати седница.
Предложен је следећи дневни ред:
1. Усвајање Пословника о раду АВМ СВД.
2. Усвајање записника са претходне седнице ИО АВМ СВД;
3. Извештај о активностима АВМ СВД у предходном периоду;
4. План рада АВМ СВД до краја 2021.
5. Разно.
Предлог дневног реда једногласно је усвојен.
Тачка 1. Др Зоран Рашић је образложио потребу за усвајањем Пословника о раду ИО АВМ и
прокоментарисао Предлог Пословника.
Других предлога није било.
Предлог Пословника о раду ИО АВМ СВД једногласно је усвојен.
Тачка 2. Записник са седнице ИО АВМ СВД од 03.6.2021. једногласно је усвојен.
Тачка 3. Др Зоран Рашић је поднео извештај о активностима АВМ од 03.6.2021. до
12.10.2021.
У јуну 2021. АВМ је у сарадњи са ВКС учествовала у организацији јавне расправе у вези
Нацрта Закона о изменама Закона о ветеринарству. Чланови АВМ су активно учествовали у
расправи а после завршетка расправе достављен је зајенички ствав ВКС и АВМ о Нацрту
Закона који је у предвиђеном року достављен Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Нацрт Закона је повучен из процедуре за усвајање.

На свечаном отварању 32.Саветовања ветеринара Србије, на Златибору 09.9.2021. чланови
АВМ су имали запажена излагања. Др Миланко Шеклер, редовни члан АВМ СВД, имао је
излагање на тему „Улога и значај ветеринарске службе у условима актуелне пандемије“ а Др
Зоран Рашић је говорио на тему „АВМ СВД – част и понос ветеринарске професије“.
У дискусији су учествовали Др Миодраг Рајковић, Др Љубинко Штерић и Проф др Милорад
Мириловић.Истакнут је значај заједничког наступа ВКС и АВМ приликом јавне расправе о
Нацрту Закона о изменама Закона о ветеринарству као и важност медијске промоције АВМ.
Општи утисак учесника 32.Саветовања ветринара Србије је да се АВМ представила на
афирмативан начин као и да су улога и значај ветеринарске професије за привреду, државу,
становништво и друштво у целини представљени правилно и свеобухватно.
Извештај о активностима АВМ једногласно је усвојен.
Тачка 4. Др Зоран Рашић је предложио да ИО АВМ усвоји краткорочни план активности до
31.12.2021. који би као најважније активности имао:
- Организовање стручног скупа;
- Организовање одржавања приступних беседа чланова АВМ који су примљени у
Академију у претходном периоду;
- Пријем нових чланова у АВМ СВМ.
После дискусије у којој су учествовали Др Зоран Рашић, Др Миодраг Рајковић, Др Мирослав
Благојевић и Проф др Милан Балтић ИО је донео следеће одлуке:
1. Стручно предавање на тему Авиарна инфлуенца, одржати у новембру 2021.
2. Процедуру за пријем нових члано АВМ почети одмах а пријаве доставити до
30.11.2021. Свечани пријем нових чланова организовати 22.12.2021.
3. Чланови АВМ СВД који су примљени у Академију у претходном периоду одржаће
приступне беседе на дан уручења сертификата новим члановима АВМ 22.12.2021.
Сви рокови су зависни од епидемијске ситуације.
Предлози су једногласно усвојени.
Тачка 5. Др Зоран Рашић је предложио да се са циљем афирмисања и промоције АВМ
реализују активности на истицању визуелног идентитета АВМ СВД, израдом роковника,
фасцикли, оловака и значака са логом АВМ СВД.
Др Миодраг Рајковић је потенцирао централизовано формирање архиве АВМ СВД.
Предлози су једногласно усвојени.
Седница је закључена у 12.15.
Записничарка
Др Катарина Вуловић

Председник АВМ СВД
Др Зоран Рашић

