
СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО 

 

 

 
 

 

 

28. САВЕТОВАЊЕ 

ВЕТЕРИНАРА СРБИЈЕ 
 
 

 

- Друго обавештење - 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Хотел "Палисад" - Златибор 

07 - 10. септембар 2017. године 

 

 

 

28.
. 



ОРГАНИЗАТОР: 

СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО 

 

СУОРГАНИЗАТОР: 
ФАКУЛТЕТ ВЕТEРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, БЕОГРАД 

 

 

ПОКРОВИТЕЉ: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНР СРЕДИНЕ 

 

АДРЕСА ОРГАНИЗАТОРА: 

Српско ветеринарско друштво 

Булевар Ослобођења бр. 18, Београд  

тел/фаx: 011/2685-187 

www.svd.rs  

svd1890@gmail.com  

 

Председник СВД-а: 

Проф. др Милорад Мириловић 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: 

 

Предсeдник: Милорад Мириловић 

Потпредседници: Владимир Нешић и Миодраг Рајковић 

Секретар: Десанка Ћетковић 
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Вера Катић, Данијела Кировски, Бојан Тохољ, Слободанка Вакањац, Тамаш Петровић, Радмила 
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Брана Раденковић-Дамњановић, Маријана Вучинић, Зора Мијачевић, Милутин Симовић, Зоран 

Рашић, Милан Ђорђевић, Предраг Масловарић, Зоран Јевтић, Зоран Кнежевић, Војислав 

Арсенијевић, Љубинко Штерић, Драгутин Смољановић, Весна Ђорђевић, Добрила Јакић-Димић, 

Мишо Коларевић, Милица Лазић, Дарко Бошњак, Љубомир Милић, Петар Миловић, Миодраг 

Николић, Божидар Топаловић, Владо Ђуровић, Милош Петровић, Гордана Жугић, Драго Недић, 
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ПРОГРАМ 
 
 

Четвртак 07. септембар 2017. год. 
 
15.00 – 16.30    Регистрација учесника 

 
17.00 - 18.00   Конгресни центар "Србија" 

 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 28. САВЕТОВАЊА ВЕТЕРИНАРА СРБИЈЕ И КОКТЕЛ 

ДОБРОДОШЛИЦЕ 

 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ I 

18.00 - 20.00 Конгресни центар "Србија" 

 

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ СЛУЖБЕ СРБИЈЕ 

Модератор: Проф. др Милорад Мириловић 

 

1. Ветеринарска професија данас - Управа за ветерину, Емина Милакара 

2. Образовање - кључ успеха ветеринарске професије - Данијела Кировски 

3. Животни циклус ветеринарске праксе - Милорад Мириловић 

4. Будућност хране - Милан Балтић 

 

 
Петак 08. септембар 2017. год. 
 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ II 
9.00 - 13.30 Сала А 
 

АКТУЕЛНА ЕПИЗООТИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Модератор: др Тамаш Петровић 

 

1. Епизоотиолошка ситуација у Републици Србији – Управа за ветерину 

2. Значај епизоотиолошке службе у ветеринарској медицини, јавном здравству и 

одрживости и унапређењу сточарске производње – Мирослав Валчић 

3. Афричка куга свиња – тренутна епизоотиолошка ситуација у Европи – Весна 

Милићевић и сар. 

4. Епизоотиолошка ситуација болести квргаве коже и прелиминарни резултати 

спроведених истраживања у Србији – Тамаш Петровић и сар. 

5. Богиње оваца и коза – епизоотиолошка ситуација - Драган Бацић 

6. Актуелна епизоотиолошка ситуација куге малих преживара - Соња Радојичић 

7. Епизоотиолошка ситуација авијарне инфлуенце и предлог Програма надзора – 

Миланко Шеклер и сар. 

8. Кју-грозница у Србији – актуелни проблем јавног здравља – Дејан Бугарски и сар. 

9. Крпељски енцефалитис у Србији – Милена Живојиновић и сар. 



13.00 - 15.00  Пауза за ручак 
 
 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ III 

15.00 - 18.00 Сала А 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И РЕПРОДУКЦИЈА ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА 

Модератор: Проф. др Данијела Кировски 

 

1. Кристализовани блокови за лизање: утицај на производни, здравствени и 

репродуктивни статус крава - Николас Паноусис и сар. 

2. Хипокалцемија млечних крава: нови биомаркери у дијагностици - Иван Вујанац и 

сар. 

3. Утицај хипокалцемије на репродуктивне поремећаје крава у пуерперијуму - 

Милоје Ђурић и сар. 

4. Имунопрофилакса у интензивној производњи свиња - Божидар Савић и сар.  

5. Могућности примене асистираних репродуктивних технологија у развоју 

посебно интересантних раса оваца у Р. Србији - Александар Миловановић и сар. 

6. Значај лабораторијске дијагностике у праћењу здравственог стања оваца: 

искуства из Македоније - Ирена Целеска и сар. 

 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ IV 

18.00 - 19.30 Сала А 

 

"АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ У ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХРАНЕ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ" 

Модератор: Проф. др Радмила Марковић 

 

1. Нове нутритивне стратегије у употреби адитива у храни за животиње - Радмила 

Марковић, Стамен Радуловић, Драган Шефер; 

2. Алтернативна нутритивна решења у превенцији кокцидиозе - Стамен Радуловић, 

Радмила Марковић, Драган Шефер; 

3. Практични проблеми у примени актуелних прописа у индустријској производњи 

хране за животиње - Јасмина Којичић, Радмила Марковић, Стамен Радуловић, Д. Шефер. 

 

21.00 
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА Хотел "Палисад" 
Субота 09. септембар 2017. год. 
 

РАДИОНИЦЕ 

09.00 - 14.00 

 

РАДИОНИЦА I  
Проф. др Петар Милосављевић 

Кастрација пастува 



РАДИОНИЦА II 

Проф. др Слободанка Вакањац 

Вештачко осемењавање паса 

 

РАДИОНИЦА III 

Доц. др Милан Малетић 

Улога ветеринара у управљању репродуктивним здравственим статусом на фарми 

млечних крава 

 

РАДИОНИЦА IV 

Проф. др Вера Катић 

Примена Правилника о мониторингу хране животињског порекла 

 

 

14.00- 16.00 Пауза за ручак 
 
 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ V 

16.00 – 19.00 Сала А 

 

ПРИЛОЗИ ИЗ ПРАКСЕ И СЛОБОДНЕ ТЕМЕ 

Модератор: Проф. др Владимир Нешић 

 

1. Вене зида и органа карличне дупље код текунице (Citellus citellus) – Милош 

Блегојевић 

2. Приказ случаја руминотомије и пнеумоторакса код краве – Бојан Тохољ, В. 

Куљача; 

3. Репродукција паса, Драгутин Смољановић и сарадници 

4. Фактори који утичу на стварање ентеротоксина стафилокока у производима од 

млека - Радослава Савић Радовановић, Вера Катић 

5. Значај ултразвучног прегледа у дијагностици хромости код коња – Бојан Тохољ, 

Озрен Смолец, Ника Бркљача Ботегаро, Јосип Кос, Марко Пећин 

6. Хируршке болести свиња – Бојан Тохољ, Joван Спасојевић, Миленко Стеванчевић, 

A Ачански; 

 

 

16.00 – 19.00 Сала Б 
 

ОКРУГЛИ СТО: Средњeшколско образовање 

Модератор: Проф. др Драгиша Траиловић 

 

Интензивна терапија и нега болесних животиња: одговорност ветеринара и техничара 
 
 
Недеља 10. септембар 2017. год. 
 
10.00 Састанак Програмског одбора и доношење закључака 



 
УПУТСТВО УЧЕСНИЦИМА 

 
Саветовање ће се одржати на Златибору, у хотелу „Палисад“ од 07. до 10. 

септембра 2017. год. 
Сертификат о учешћу на Саветовању биће бодован према Правилнику о 

стручном усавшавању ВКС.  
Сертификати о учешћу на 28. Саветовању ветеринара Србије се могу подићи на 

регистрационом пулту у фоајеу хотела, а учесници који то не ураде на Златибору, 

Сертификат могу преузети у просторијама СВД-а након завршетка Саветовања.  
Уједно обавештавамо колеге који нису подигли Сертификат са 27. Саветовања, да 

исти могу преузети на регистрационом пулту у фоајеу хотела на Златибору. 
 

ЦЕНЕ КОТИЗАЦИЈА 
 

Котизација по особи износи 4.000 дин.  

Повлашћена котизација важи за чланове СВД-а који су измирили обавезе по 

питању чланарине за 2017. годину и износи 3.000 дин. 

Групна котизација за ветеринарске станице за три учесника износи 10.000 дин., с 

тим што сваки наредни учесник из станице плаћа котизацију 3.000 дин. 

Учешће на РАДИОНИЦИ се доплаћује 1.000 дин, а број учесника по радионици ће 

бити накнадно објављен. Сваки учесник може да присуствује само једној радионици. 

Котизацију не плаћају пензионери и студенти. 
Уплате котизација извршити на жиро рачун Српског ветеринарског друштва Banca 

Intesa 160-17814-81; сврха уплате: котизација за 28. Саветовање ветеринара Србије. 
За све додатне информације јавити се на тел. 062 80 366 97, контакт особа др вет. 

мед. Катарина Вуловић, технички секретар СВД-а. 
 

СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА САВЕТОВАЊА 
 

Смештај учесника Саветовања по гарантованим ценама обезбеђен је у хотелу 
“Палисад” на Златибору за све учеснике који резервишу смештај и уплате одговарајући 
износ за жељени број пансиона унапред, а најкасније до 1. септембра 2017. године.  

Уговором са организатором ХТТ А.Д. “Палисад” обезбеђује СМЕШТАЈ ПО 
ПОВЛАШЋЕНИМ ЦЕНАМА. 

Цена пуног пансиона за боравак од 07. (ручак) до 10. септембра (доручак) 2017. 
године (три пуна пансиона) са свим трошковима (пун пансион, боравишна такса, 
осигурање, свечана вечера) уз плаћену котизацију организатору, по особи дневно износи: 

 
1. „А“ блок: 1/1 – 9.930 дин.; 1/2 – 5.990 дин.; 1/3 – 5.430 дин.  

2. „Б“ блок: 1/1 – 7.930 дин.; 1/2 – 5.230 дин.; 1/Ав 2 – 7.930 дин.; 1/Ав 

3,4 – 5.130 дин. 

Цена полупансиона је нижа за 400 дин., а цена ноћење/доручак је нижа за 800 дин. 

у односу на цену пуног пансиона.  

Доплата за свечану вечеру за госте хотела износи 1.200 дин., а доплата за свечану 

вечеру за ванхотелске госте износи 1.600 динара. 



УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА  

 

Моле се аутори да форму текста радова прилагоде захтевима из овог упутства. У 

обзир ће се узети само они радови који се доставе у предвиђеном року и по упутству за 

писање радова. 

 

Општи захтеви који се односе на величину, изглед и облик радовa, који се 

достављају организатору Конгреса, су следећи:  

 

Формат странице је А4.  

Свe маргине текста поставити на вредност 2,5 cm.  

Радове треба писати на српском језику, ћириличним писмом.  

Основни фонт за писање треба да је стандардни Times New Roman, величине 12 pt 

(serbian - cyrillic).  

Текст треба да је са једноструким проредом (single-spaced) и са поравнатом 

левом и десном ивицом (Justify).  

Странице не нумерисати.  

 

Пленарне реферате (по позиву) треба писати у форми комплетног рада, при чему 

укупна дужина рада не треба да пређе десет страница. Ови радови треба да имају 

следеће делове: наслов, кратак садржај са кључним речима, увод, материјал и методе, 

резултате, дискусију, закључак и списак литературе.  

 

Остали радoви, који нису пленарни реферати, већ су резултат сопствених 

истраживања, треба да буду написани у обиму до пет страна. Ови радови, поред назива 

рада и кратког садржаја са кључним речима, треба да садрже следеће делове: увод, 

материјал и методе, резултате, дискусију, закључак и списак литературе. Достављени 

радови ће након рецензије, а у зависности од одлуке модератора тематске целине, бити 

презентовани усмено или у виду постера, о чему ће аутори бити благовремено 

обавештени.  

 

Делови рада: 

Наслов треба да буде писан великим словима, на српском и енглеском језику. 

Испод наслова потребно је великим словима навести пуно презиме и име свих аутора, а 

малим словима називе њихових институција. Први аутори треба да наведу своју e-mail 

адресу ради кореспонденције.  

Кратак садржај се пише на српском језику, у највише 250 речи. Кратак садржај 

треба да садржи циљ рада, битне елементе методологије, концизно изнете резултате из 

којих произилази закључак. Испод кратког садржаја навести 3-5 кључних речи.  

Увод - Увод треба да садржи литературне податке о проблему који се у раду 

обрађује. Преглед познатих чињеница не сме да буде предуг али мора јасно да оправда 

зашто је предузето истраживање које се радом представља. Такође се наводе основне 

хипотезе и циљ рада.  

Материјал и методе - У овом делу рада треба детаљно и прецизно описати 

спроведено посматрање или експеримент. Навести имена и описати методе које су 

употребљаване у току рада као и тачан назив апарата (модел, произвођач). Код навођења 



имена лекова, користити генерички назив, а у загради навести регистровано име лека. 

Описати статистичке методе коришћене током обраде резултата. Користити мерне 

јединице SI система.  

Резултати - Резултате треба јасно представити у виду текста и прилога (табела, 

графикона или слика), при чему у тексту не треба наводити све податке приказане у 

табелама. Табеле треба нумерисати римским бројевима (Табела I, Табела II), а графиконе 

и слике арапским бројевима (Слика 1, Графикон 1). Табеле треба да буду јасне и 

прегледне, са обавезном легендом у којој је дато објашњење скраћеница и симбола. 

Сваки прилог треба да има наслов (изнад табела, односно испод графикона и слика) у 

коме треба бити јасно назначено шта прилог приказује. Све прилоге (табеле, графиконе, 

фотографије) израдити на посебним листовима, а у тексту означити места за прилоге. 

Графикони и слике треба да буду урађени тако да се могу уклопити у колону ширине 17,5 

cm. 

Дискусија - Дискусија је сачињена од анализе добијених резултата у поређењу са 

већ објављеним, познатим резултатима.  

Закључак - Закључак може да буде у виду посебног поглавља или се износи у 

последњем пасусу дискусије.  

Цитирање радова у тексту - Приликом цитирања радова није потребно наводити 

име аутора и годину, већ треба у загради навести само број и то оним редоследом како се 

референце наводе у тексту, а не по азбучном реду реду. 

Пример:  

Вакцина против Staphylococcus aureus садржи инактивисане ћелије S. aureus (1, 2), 

као и инактивисане ћелије Str. agalactiae (3). Велики број радова указује да се у циљу 

побољшања вредности вакцине инактивисаним бактеријама S. aureus, додају алфа и бета 

токсоиди, као и делови капсуле овог узрочника (4, 5, 6, 7). Кескин и сарадници (8) у свом 

раду описују... 

Литература - У списку литературе радови се наводе у оригиналу, редоследом 

како се појављују у тексту, и треба да садрже презимена првих аутора, почетно слово 

имена, година објављивања рада, наслов рада, назив часописа (међународна скраћеница, 

нпр. JAVMA), волумен, број, странице (од - до). Код назива књига потребно је навести 

још и име издавача и место издавања (видети пример). Списак литературе треба да буде 

ограничен само на новије радове и књиге и треба да садржи највише 20 кључних 

референци.  

Пример:  

1. Giraudo A, Calzolari A, Rampone H, 2007, Field Trial of a Vaccine Against Bovine Mastitis, 

J. Dairy Sci. 80, 845-53. 2. Weiss DJ, Ramaiah SK, Walcheck B, 2008, Neutrophil distribution 

and function, In: Weiss DJ, Wardrop KY, editors, Schalm’s Veterinary Hematology, Ames, IA: 

Wiley-Blackwell. 268-74. 3. Bettera S, Raspanti C, Hernandez J, 1988, Summer mastitis-the 

current position. In Practis 10 (2), 131-7. 4 Anredson KL, 1989, Therapy for acute colifoems 

mastitis. Copm.cont.educ. 11, 1125-33. 5. Scott DW, Miller WH, Griffin CE, 2001, Small 

Animal Dermatology, 6thEdition. WB Saunders, Philadelphia, 1058-64. 

 

 

Радове написане у складу са упутством и уз напомену којој тематској целини 

припадају слати у електронској форми најкасније до 01. августа 2017. године на e-mail: 

svd1890@gmail.com 

mailto:svd1890@gmail.com


Прихваћени пленарни реферати, радови и кратки садржаји постера биће штамани 

у тематском зборнику посвећеном овом 28. Саветовању ветеринара Србије.  

 

Позивамо Вас да се прикључите 28. Саветовању ветеринара Србије и да се у 

радној и другарској атмосфери видимо са колегама и разменино искуства и мишљења.  

 

За све информације можете се обратити: 

 

Председник Организационог одбора: проф. др Милорад Мириловић 

тел. 063 77 04 186, mail: mija@vet.bg.ac.rs 

 

Потпредседник Организационог одбора: проф. др Владимир Нешић 

тел. 063 83 08 309, mail: nesic@vet.bg.ac.rs 

 

Технички секретар Саветовања: др вет. мед. Катарина Вуловић 

тел. 011 26 85 187, 062 80 366 97; mail: svd1890@gmail.com 
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