Покровитељ:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Програмски и научни одбор:
Предсједник: Драго Н. Недић
Чланови: Родољуб Тркуља, Драган Касагић, Ђорђе Савић, Миливоје
Надаждин, Жељко Сладојевић, Весна Калаба, Рајко Латиновић,
Виолета Сантрач, Горан Параш, Владо Теодоровић, Миленко
Стеванчевић, Синиша Гатарић, Славен Грбић, Зоран Ђерић,
Новалина Митровић, Негослав Лукић, Нико Миљас.

Заинтересоване фармацеутске куће, веледрогерије, излагачи из области
лабораторијске и друге опреме и остали субјекти који желе да се представљају
на Савјетовању могу пријавити своје учешће организатору, Ветеринарској
Комори Републике Српске до 10.5.2017. године.
Простор за излагање у хотелу ”Кардиал” и промотивне презентације посебно
се договарају са организатором.

Организатори:
ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
и
ДРУШТВО ВЕТЕРИНАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

22. ГОДИШЊЕ САВЈЕТОВАЊЕ
ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Суорганизатори:
ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо Бутозан”
Ветеринарски завод ”Теолаб”
Ветеринарски завод ”Славен”
Организациони одбор:
Предсједник: Саша Бошковић
Чланови: Радмила Чојо, Љиљана Гојић, Љубомир Калаба, Драго
Сандо, Огњен Вујиновић, Мирко Алаша, Велибор Тодоровић,
Велибор Кесић, Александар Брадић, Радан Томић, Драган Малиш,
Славиша Спасојевић, Небојша Каришик, Стеван Радић, Данијел
Ковачевић, Бранислав Галић, Богослав Готовац, Зоран Дамјанац
Секретаријат: Бранко Стевановић,Миленко Шарић,Бранко Бјелајац
Технички секретар: Тијана Тимарац

Мјесто oдржавања:
Теслић, Бања Врућица, Хотел ”Кардиал”
7-10. јуна 2017.
СТРУЧНЕ, ТЕМАТСКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛАСТИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теслић, Бања Врућица
7 - 10. јуна 2017.

УПУТСТВО АУТОРИМА
Аутори који желе да својим радовима учествују на 22. Савјетовању доктора
ветеринарске медицине Републике Српске треба да:
1.
Доставе кратак садржај рада, у електронској форми на српском (или
језицима народа у БиХ) на А4 страници који садржи 250-300 ријечи.
Прије кратког садржаја пише се наслов великим словима, а испод
наслова пуна имена и презимена аутора и коаутора са навођењем
титуле, назива институција у којима раде. Текст кратких садржаја треба
да обухвата дијелове рада (1. увод, 2. циљ рада, 3. методе и материјал
рада, 4. резултати и дискусија, 5. закључци), али не треба писати ове
поднаслове и правити посебне пасусе. Текст кратког садржаја је без
прилога. Испод текста навести три до пет кључних ријечи. Кратак
садржај са насловом, ауторима, институцијама и кључним ријечима
доставити и на енглеском језику. Користити Тајмс њу роман фонт 12,
проред 1, маргине 2-2-2-2.
2.
Рад у цјелости се доставља у електронској форми према упутству
ауторима у Ветеринарском журналу Републике Српске на језику по
избору аутора (српски, енглески).
3.
Аутори могу да пријаве радове и за постер засиједања из области
предвиђених за Савјетовање.
4.
Наслове пленарних реферата, кратких садржаја радова и радова
пријављених за постере треба написати великим словима (болд). Испод
наслова навести пуна имена и презимена аутора (мала слова, болд), а у
фус ноти поред пуног имена и презимена аутора (мала слова, болд),
навести академски степен, назив установе у којој аутор ради, мјесто и
адресу (мала слова, италик).
5.
Радови ће бити груписани према тематици, по одлуци Програмског и
научног одбора.
6.
Кратки садржаји ће бити штампани у Зборнику кратких садржаја, а
радови у цјелости у часопису ”Ветеринарски журнал Републике Српске”.
7.
Рок за достављање радова је 1.5.2017. године.
8.
Радове доставити на: drago.nedic@virsvb.com (Проф.др Драго Н.
Недић, предсједник програмског и научног одбора)

9.

Ветеринарско епидемиолошка ситуација
Хармонизација прописа РС/БиХ са прописима ЕУ
Безбједност хране
Ветеринарски лијекови и контрола резидуа
Антимикробна резистенција
Организација и менаџмент у ветеринарској пракси
Идентификација и контрола кретања животиња
Актуелности из разних области ветеринарске медицине,
технологије и сточарства
Искуства у ветеринарској пракси

Програмски и научни одбор ће уважити и приједлоге за друге теме
уколико процијени да су од интереса за дјеловање и рад
ветеринарске професије и развоја пољопривреде и прехрамбене
индустрије.

УПУТСТВО ИЗЛАГАЧИМА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

КОТИЗАЦИЈА
Појединачна котизација износи 100 КМ.
Колективне котизације: 2 учесника = 80 КМ по особи; 3 и више учесника = 60
КМ по особи (уплата искључиво на жиро рачун Ветеринарске коморе
Републике Српске: 562-099-80356015-50). Доказ о уплати котизације предати
приликом регистрације.
Котизације се ослобађају: први аутори реферата по позиву, пензионисани
ветеринари и студенти ветеринарске медицине, почасни чланови Друштва
ветеринара РС и посебно позвани гости Савјетовања.

РЕЗЕРВАЦИЈА СМЈЕШТАЈА
Учесници могу извршити резервацију смјештаја у хотелу ”Кардиал” по
цијенама (пун пансион): 1/1=130 КМ, 1/2=110 КМ и хотел ”Посавина”: 1/1=81
КМ, 1/2=66 КМ.
Организатор резервише смјештај за позване госте и прве ауторе реферата по
позиву.

СПОНЗОРСТВО И ДОНАТОРСТВО
Активности проводи организатор према утврђеним критеријумима
Организационог одбора. Свим потенцијалним спонзорима и донаторима
организатори се унапријед захваљују.

Адреса организатора:
- Ветеринарска комора Републике Српске:
Бања Лука, Царице Милице 46; Тел/факс: 051/466-321
E-mail: vetkomrs@teol.net; веб сајт: www.vetkom.rs.ba
- Програмски и научни одбор, предсједник: Проф.др Драго Н.
Недић; имејл: drago.nedic@virsvb.com; тел: +38751229210; 229231

