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СЕКЦИЈА ЗА ИСХРАНУ И ВЕТЕРИНАРСКУ 
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Поштоване колегинице и колеге, 

 

 
Као што је у претходна два обавештења саопштено, Секција за Исхрану и ветеринарску 

дијететику организује четврти Стручни скуп под називом “АДИТИВИ У ИСХРАНИ 

ЖИВОТИЊА - ПАРАДИГМА УСПЕШНЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ” у конгресној сали 

Средње пољопривредне школе Шабац (Војводе Путника 58, Шабац) 11. фебруара 2022. године. 

Стручни скуп је акредитован и бодован према Правилнику Ветеринарске коморе Србије о стручном 

усавршавању ветеринара са 4 бода. 

 

Претходно послата обавештења имала су значајан одјек у јавности и наишла су на 

одобравање великог броја колегиница и колега који су препознали важност одабране теме. 

Међутим, у последње две недеље,  велики број интересаната и пријављених учесника обратили су 

нам се са питањима и недоумицама у вези самог начина одржавања скупа. 

 

Поред научне основе, одржавање стручног скупа поседује и значајан социјални аспект који се 

огледа у могућности непосредне размене мишљења и искустава, као и развој конструктивне 

дискусије како на представљене теме, тако и на актуелну проблематику која покрива све сегменте у 

ланцу хране (примарна производња, прерада хране, исхрана животиња, примена превентивних мера, 

безбедност намирница анималног порекла). У складу са наведеним, пратећи развој епидемиолошке 

ситуације у земљи, уз поштовање свих препорука Кризног штаба, обраћамо Вам се са Трећим 

обавештењем којим потврђујемо да ће се Стручни скуп одржати уживо 11. фебруара 2022. 

године са почетком у 9.30h у конгресној сали Средње пољопривредне школе Шабац (Војводе 

Путника 58, Шабац). 

 

С обзиром на велики капацитет Конгресне сале, током одржавања Стручног скупа биће 

предузете све превентивне мере у складу са препорукама Кризног штаба (обавезан пролазак кроз 

дезинфекциону баријеру, контрола телесне температуре при уласку у просторију, употреба 

зашитних маски и дезинфекционих средстава, ограничен број учесника у просторији, поштовање 

социјалне дистанце, адекватна измена ваздуха у просторији). 

 

Позивамо Вас да својим доласком и личним присуством допринесете стручности, угледу и 

квалитету рада Секције, а активним учешћем пренесете део сопственог искуства колегама, као и 

фармерима укљученим у процес савремене сточарске производње. 
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 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ СКУПА: 

 

09:30-10:00  Регистрација учесника   

10:00-10:15  
Свечано отварање Скупа    

Поздравна реч Организатора    

10:15-10:40  
Употреба ензима у исхрани 

моногастричних животињa 

 Доц. др Стамен 

Радуловић 

10:40-11:05  

Фитобиотици - алтернатива 

антибиотским стимулаторима раста у 

исхрани         непреживара 

 
Проф. др Радмила 

Марковић 

11:05-11:30  

Употреба и значај одређених лековитих и 

зачинских биљака са наших простора      у 

исхрани непреживара        

 
Проф. др Светлана 

Грдовић 

11:30-11:55  

Утицај удела неразградивог протеина у 

укупном нивоу протеина оброка на товне 

и кланичне резултате јагњади у тову 

 

Проф. др Цвијан Мекић 

11:55-12:10  Коктел пауза     

12:10-12:25  Представљање спонзора   

12:25-12:50  
Додаци храни за животиње у борби 

против микотоксикоза  

 Проф. др Јелена 

Недељковић Траиловић 

12:50-13:15  
Ефекти употребе органских киселина у 

исхрани прасади 

 
ДВМ Дејан Перић 

13:15-13:40  

Микроелементи у исхрани 

високопродуктивних крмача – важан 

фактор за    постизање максималних 

производних перформанси 

 

 

Проф. др Драган Шефер 

13:40-13:55  Представљање спонзора   

13:55-14:30  
Дискусија     

Закључци     

 

 

Износ котизације (уплате су без ПДВ-а → СВД није у систему ПДВ-а):  

 

1. Појединачна: 4.000,00 дин; 

2. Групна (котизација за 3 учесника): 10.000,00 дин;  

3. Групна (котизација за 5 учесника): 15.000,00 дин;  

4. Котизација за запослене на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду (до 10 котизација) 

је бесплатна; 

5. Котизацију не плаћају пензионери и студенти. 

 

Заинтересоване компаније које желе да се представе или да на други начин подрже Стручни скуп као 

спонзори или донатори, могу пријавити своје учешће секретару Секције, др Стамену Радуловићу, до 

08.02.2022. год. на тел. 011/ 265951; 060/342 6844 или на e-mail: stamen.radulovic@gmail.com  

 

Уплате котизације, изложбеног простора и рекламе производног програма могу се извршити на жиро 

рачун СВД-а → Банца Интеса 160-17814-81; сврха уплате: Котизација за  стручни скуп Секције за Исхрану и 

ветеринарску дијететику. 

 

За све додатне информације у вези са уплатом котизације обратити се колегиници др вет. мед 

Катарини Вуловић путем e-mail-a: svd1890@gmail.com или на телефоне: 011 2685 187 или 069 244 91 46. 
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Захваљујемо Вам се на разумевању, подршци и сарадњи, уз срдачан и колегијални поздрав. 

 

У Београду,  

31.01.2022. године 

 

 

Председник Секције за исхрану и 
ветеринарску дијететику 

Председник Српског ветеринарског 
друштва 

  

Dragan Šefer 

 
Проф. др Драган Шефер Проф. др Милорад Мириловић 

 


