СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕ НОВИ САД
Департман за ветеринарску медицину

29. САВЕТОВАЊЕ
ВЕТЕРИНАРА СРБИЈЕ
- Прво обавештење -

29.

.
Хотел "Палисад" - Златибор
13 - 16. септембар 2018. године

ОРГАНИЗАТОР:
СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО
СУОРГАНИЗАТОРИ:
ФАКУЛТЕТ ВЕТEРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, БЕОГРАД
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД,
ДЕПАРТМАН ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ МЕДИЦИНУ

ПОКРОВИТЕЉ:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА ВЕТРИНУ
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
Технички секретар: Катарина Вуловић
ПРОГРАМСКИ ОДБОР:
Радмила Марковић, Данијела Кировски, Бојан Тохољ, Слободанка Вакањац, Тамаш Петровић,
Саша Траиловић, Милан Малетић, Владимир Нешић.
ПОЧАСНИ ОДБОР:
Бранислав Недимовић, Владо Теодоровић, Емина Милакара, Иван Бошњак, Марко Цинцовић,
Давор Шашић, Саша Бошковић, Ненад Будимовић, Ратко Ралевић.
СЕКРЕТАРИЈАТ:
Слободан Станојевић, Мирослав Ћирковић, Иван Милош, Миодраг Бошковић, Маријана Вучинић,
Станко Бобош, Милутин Симовић, Зоран Рашић, Милан Ђорђевић, Предраг Масловарић, Зоран
Јевтић, Зоран Кнежевић, Војислав Арсенијевић, Љубинко Штерић, Драгутин Смољановић, Бојан
Блонд, Весна Ђорђевић, Добрила Јакић-Димић, Мишо Коларевић, Милица Лазић, Дарко Бошњак,
Љубомир Милић, Петар Миловић, Миодраг Николић, Никола Милутиновић, Владо Ђуровић,
Милош Петровић, Гордана Жугић, Драго Недић, Јасна Стевановић, Жељко Сладојевић.

ПРОГРАМ
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Регистрација учесника
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Конгресни центар "Србија"

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 29. САВЕТОВАЊА ВЕТЕРИНАРА СРБИЈЕ И КОКТЕЛ
ДОБРОДОШЛИЦЕ
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18 - 20

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ I
Конгресни центар "Србија"

„СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ СЛУЖБЕ СРБИЈЕ“
Модератор: Проф. др Милорад Мириловић
1800-1830
Ветеринарска професија данас - Емина Милакара
1830-1900
Унапређење и обезбеђење квалитета у високом и целоживотном
образовању - Данијела Кировски, Будимир Плавшић
1900 1930
Вода-прошлост, садашњост и будућност - Милан Балтић
30
00
19 -20
Дискусија
Петак 14. септембар 2018. год.
9.00 - 11.30

Сала А

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ II

„АКТУЕЛНА ЕПИЗООТИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”
Модератор: др Тамаш Петровић
900-920 Актуела епизоотиолошка ситуација у Републици Србији – Будимир Плавшић и
сар.
920-940 Бруцелоза у Хрватској с посебним освртом на бруцелозу у морских сисаваца–
Жељко Цветнић
940-1000
Зоонозе у Републици Српској у 2017 години у концепту „Једно
здравље“ – Драго Недић и сар.
1000-1020
Флавивируси на подручју Србије – тренутно стање и изазови – Тамаш
Петровић и сар.
1020-1040
Улога дијагностичких лабораторија у сузбијању заразних болести
животиња – Соња Радојичић и сар
1040-1100
Значај епизоотиолошке службе у систему присмотре заразних болести
животиња – Мирослав Валчић и сар.
1100-1130
Дискусија

1130-1330

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ III

Сала А

РЕЗИСТЕНЦИЈА НА ЛЕКОВЕ, ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМ У МЕДИЦИНИ
Модератор: Проф.др Саша Траиловић
1130-1150
Савремени аспекти мониторинга и контроле антимикробне
резистенције - Дејан Крњаић......
1150-1220 Resistance to antihelmintics - Alan P. Robertson
1220-1240
Антибактеријска резистенција у болницама у Србији - Зоран Тодоровић
1240-1300
Резистенција на антиканцерске лекове, последице по хемотерапијуСаша Траиловић
1300-1330
Дискусија
1330 - 1500 Пауза за ручак
ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ IV
15.00 - 17.00 Сала А
"НУТРИТИВНИ ИЗАЗОВИ У ОДРЖАВАЊУ ОПТИМАЛНОГ ЗДРАВЉА,
ПОБОЉШАЊУ ПЕРФОРМАНСИ И ПОВЕЋАЊУ ПРОФИТА"
Модератор: Проф. Др Радмила Марковић, доц. др Стамен Радуловић
проф. др Цвијан Мекић,
1500-1520
Нутритивне стратегије у превенцији топлотног стреса у интензивном
сточарству - Радмила Марковић, Стамен Радуловић, Драган Шефер;
1520-1540 Оптималан баланс електролита у условима савремене живинарске
производње - Стамен Радуловић, Радмила Марковић, Драган Шефер;
1540-1600 Субакутна ацидоза бурага у млијечних крава: узроци, последице, контролаХрвоје Валпотић и сурадници
1600-1620 The use of Probiotics to Enhance animal Performance- Shivani Katoch and Šefer
Dragan;
1620-1640 Видео линк: Најновији трендови у исхрани животиња у земљама региона;
Проф.др Аида Кавазовић, Завод за зоотехнику и перадарство, Катедра за храну и исхрану
домаћих животиња, Ветеринарски факултет у Сарајеву, БИХ,
Проф.др Бреда Јаковец-Страјн, Институт за хигијену и патологију исхране животиња,
Ветеринаски факултет у Љубљани, Словенија,
Проф.др Гоце Цилев, Исхрана животиња, Ветеринарски факултет Универзитет Ст
Климент Охридски, Битола, Македонија.
1640-1700 Дискусиаја

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ V
1700 – 1930

Сала А

"РЕПРОДУКЦИЈА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА"
Модератор: Проф. Др Данијела Кировски
1700-1720
Индукција и синхронизација еструса крава: Практична примена у
менаџменту репродукције на фармама млечних крава-Тони Довенски и сар.
1720-1740
Процена квалитета сперматозоида ккомпјутерском анализом семена
(CASA)- Јанко Мркун и сар.
1740-1800
Нови тестови, биомаркери и биотехнолошки процеси у презервацији и
предикцији квалитета депонованог семена нераста- Маја Закошек Пипан, Јанко
Мркун и Петра Зримшек
1800-1820
Биолошки ефекти танина у организму преживара –Радиша Продановић
и сар.
1820-1840
Аклиматизација назимица са хомологим сојем вируса репродуктивног
и респираторног синдрома свиња- Јан Плут, Петер Његовец, Уршка Јамникар
Цигленечки, Марина Штукељ
1840-1900
Клостридијалне инфекције код малих преживара – Дејан Бугарски
00
30
19 -19
Дискусија
2100
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА Хотел "Палисад"
Субота 15. септембар 2018. год.
РАДИОНИЦЕ
00

00

09 - 14

РАДИОНИЦА I (МАКСИМАЛНО 40 ПОЛАЗНИКА)
Доц. др Милан Малетић и сар.
Практична примена ултразвука у репродукцији млечних крава
РАДИОНИЦА II (МАКСИМАЛНО 20 ПОЛАЗНИКА)
Проф. др Дарко Маринковић и сар.
Техника обдукције животиња
РАДИОНИЦА III (МАКСИМАЛНО 40 ПОЛАЗНИКА)
Спец.др вет. Иван Јевтић и сар.
Цистоскопија код паса
РАДИОНИЦА IV (МАКСИМАЛНО 40 ПОЛАЗНИКА)
Проф. др Неђељко Карабасил и сар.
Безбедност и квалитет традиционалних производа од меса

РАДИОНИЦА V (МАКСИМАЛНО 40 ПОЛАЗНИКА)
Проф др Душан Мишић, Dupuy Catherine, Samira Sarter
Отпорност на антибиотике општи аспекти, праћење и одговорност ветеринара
14.00- 15.00 Пауза за ручак

1500 – 1800

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ VI
Сала А
“ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА”
Модератор: Проф. др Бојан Тохољ

1500-1530
Кортикостероиди у дерматологији- како, када и који- Никола Поповић
1530-1600
Зглобни лом- Марио Кресзингер, Марко Пећин
00
30
16 -16
Брахицефалични синдром- Стејскал М., Тохољ Б
1630-1700
Лечење отворених ломова у паса и мачака- Пећин М, Кресзингер М,
Стејскал М
1700-1730
Примена молекуларно генетичких маркера у идентификацији паса и
контроли спорних родбинских односа код паса- Владимир Димитријевић, Ружица
Траиловић, Мила Савић, Елмин Тарић, Жолт Бечкеи
1730-1800
Дискусија

1500 – 1800

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ VII
Сала Б
ПРИЛОЗИ ИЗ ПРАКСЕ И СЛОБОДНЕ ТЕМЕ
Модератор: Проф. др Владимир Нешић

1500-1530
Eлектрориболов – ветеринарско-медицински, кривично-правни и
еколошки аспекти -Јелена Алексић, Mилан Mилијашевић, Aлександра Aлексић
Aгелидис, Rадослава Савић Радовановић, Славољуб Јовић
1530-1600
Употреба лекова у пчеларству Србије – Снежана Милосавлјевић, Иван
Милош
1600-1700
Дискусија
Недеља 16. септембар 2018. год.
1000

Састанак програмског одбора и доношење закључака

УПУТСТВО УЧЕСНИЦИМА
Саветовање ће се одржати на Златибору у хотелу „Палисад“ од 13. до 16.
септембра 2018. год.
Сертификат о учешћу на Саветовању биће бодован према Правилнику о
стручном усавшавању ВКС.
Сертификати о учешћу на 29. 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 28. 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 2018. 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 2.000 дин, а број учесника по радионици је
ограничен на 40 полазника. 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 29. Саветовање ветеринара Србије.
За све додатне информације јавити се на тел. 062 803 66 94, 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 2018. године.
Уговором са организатором ХТТ А.Д. “Палисад” обезбеђује СМЕШТАЈ ПО
ПОВЛАШЋЕНИМ ЦЕНАМА.
Цена пуног пансиона за боравак од 13. (ручак) до 16. септембра (доручак) 2018.
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.

„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.
2.

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.

INSTRUCTION FOR WRITING WORKS
The authors are asked to adapt the form of the text to the requirements of this manual. Only
works submitted within the prescribed time limit and according to the instructions for writing
the works will be taken into consideration.
General requirements relating to the size, appearance and form of the works submitted
to the Congress organizer are as follows:
The page format is A4.
Set all text margins to 2.5 cm.
Papers should be written in Serbian, Cyrillic script.
The default font for writing should be Standard Times New Roman, size 12 pt (serbian cyrillic).
The text should be single-spaced and with justified left and right edge (Justify).
Do not page number.
Plenary reports (upon call) should be written in full form, with the total length of work not
exceeding ten pages. These works should have the following parts: title, short content with
keywords, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusion and list of
literature.
Other works, which are not plenary papers, are already the result of their own research, should
be written up to five pages. These works, apart from the title of work and short content with
keywords, should contain the following parts: introduction, materials and methods, results,
discussion, conclusion and list of literature. The submitted works will be presented either
verbally or in the form of a poster, depending on the decision of the moderator of the thematic
unit, upon which the authors will be notified in a timely manner.
Parts of work:
The title should be in capital letters, in Serbian and English. Below the title, it is necessary to
name in large letters the full name of all authors, and in lower case the names of their
institutions. The first authors should give their e-mail address for correspondence.
Abstract is written in Serbian, up to 250 words. The brief should contain the goal of the work,
the essential elements of the methodology, concisely the results from which the conclusion
arises. Below the short content, specify 3-5 key
Радове написане у складу са упутством и уз напомену којој тематској целини
припадају слати у електронској форми најкасније до 01. августа 2018. године на e-mail:
svd1890@gmail.com
Прихваћени пленарни реферати, радови и кратки садржаји постера биће штамани
у тематском зборнику посвећеном овом 29. саветовању ветеринара Србије.
Позивамо Вас да се прикључите 29. 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, 062 803 66 97; mail: svd1890@gmail.com

