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Службени језици Саветовања су српски и енглески/ Official 

languages of the conference are Serbian and English 

 

ПРОГРАМ 

PROGRAMME 

 

Четвртак 8. септембар 2022. год. 

 

Thursday, 8
th

 September 2022 

12.00-18.00 Регистрација учесника 

Conference registration 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ I/PLENARY SESSION I 

18.00-19.00 ЈЕДНО ЗДРАВЉЕ / ONE HEALTH 

1. Утицај ветеринарске службе на унапређење једног здравља 

(Будимир Плавшић) 

2. Улога хумане медицине у очувању једног здравља (Славица Марис) 

 

19.00:  Свечано отварање и коктел  

 Opening ceremony and welcome reception 

 

Петак 09. септембар 2022. год. 

Friday, September 9, 2022 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ II/PLENARY SESSION II 

08.30-11.00: АКТУЕЛНА ЕПИЗООТИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА / 

Current epizootiological situation in the Republic of Serbia and 
neighbouring countries (Модератори: Соња Радојичић и сар.) 

 
1. Епизоотиолошка ситуација у Србији 2020. године (Бобан Ђурић и сар.) 
2. „Мајмунске богиње“ - улога ветеринара у спречавању ширења 

болести (Драган Бацић и сар.) 

3. Беснило - епизоотиолошка ситуација у Eвропи и код нас (Весна 

Милићевић и сар.) 

4. Говеђи респираторни синцицијални вирус узрочник пнеумонија 

код говеда - приказ случаја (Милан Нинковић и сар.) 

5. Малигна катарална грозница – приказ случаја (Димитрије Глишић 
и сар.) 

6. Artritis encefalitis коза - карактеристике болести, епизоотиолошка 

ситуација  и мере контроле (Зоран Дебељак и сар.) 
7. Бруцелоза и концепт „једно здравље“ (Наташа Стевић и сар.) 

8. Авијарни пнеумовирус на родитељским фармама и фармама кока 

носиља (Слободан Кнежевић и сар.) 

9. Утицај аденовирусне инфекције пилића на имунолошки одговор након 

вакцинације против атипичне куге перади (Јелена Малетић и сар.) 

10. Бруцелоза код дивљих свиња и њихов епизоотиолошки значај 

(Зорана Зуровац Сапунџић и сар.) 

  

11.00-12.00 Округли сто: Биолошка производња Ветеринарског 

завода Суботица у функцији здравља животиња, науке, 

ветеринарске професије и едукације, Златни спонзор: ВЗ 

Суботица 

 



ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ III/PLENARY SESSION III 

12.00-14.00: РЕПРОДУКЦИЈА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА / Reproduction and health care of 

domestic animals (Модератори: Милан Малетић и сар.) 

 
1. Диференцијална дијагностика болести дебелог црева код свиња – 

патолошки аспект (Бранислав Курељушић и сар.)  
2. Супклинички ендометритис крава- изазов у дијагностици (Милан 

Малетић и сар.)  

3. Идентификација потписа селекције производних и репродуктивних 

особина и степена геномског инбридинга у популацији српских 

холштајн-фризијских крава (Марко Ристанић и сар.) 
4. Цитоморфолошке промене сперматозоида код нерастова (Иван 

Станчић и сар.)  

5. Значај ензима LDH из млека у дијагностици маститиса код крава 

(Јован Станојевић и сар.) 

6. За и против примена антимикробних лекова код кока носиља 

конзумних јаја (Витомир Ћупић и сар.) 

 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ IV/PLENARY SESSION IV 

12.00-14.00 УЛОГА ВЕТЕРИНАРСКЕ СЛУЖБЕ У РАЗВОЈУ 

ЛОВСТВА / Role of veterinary services in the development of 

hunting (Модератори: Милутин Ђорђевић и сар.) 

 
1. Наша искуства у примени биосигурносних мера у фазанеријама 

(Милутин Ђорђевић и сар.)  
2. Ветеринарско-форензичка испитивања угинуле дивљачи (Владимир 

Нешић и сар.) 

3. Испитивање присуства парвовируса и цирковируса у популацијама 

дивљих свиња и шакала (Андреа Радаљ и сар.) 

4. Улога и значај ветеринарске струке у развоју ловства (Војислав Илић) 

5. Фармакотерапија паразитских инфекција дивљачи, наша искуства 

(Саша М. Траиловић и сар.) 

6. Паразитске нематоде код дивљих и домаћих животиња и осетљивост 

на антипаразитарне лекове (Alan P. Robertson) 

 

 

14.00-15.00 ПАУЗА ЗА РУЧАК/Lunch break 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ V/PLENARY SESSION V 

15.00-17.00: МОДИФИКОВАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСХРАНЕ 

ЖИВОТИЊА У ПРОМОЦИЈИ КОНЦЕПТА ЗЕЛЕНА АГЕНДА / 

Modified animal nutrition strategies in promoting the green agenda 

concept (Mодератори: Драган Шефер и сар.) 

 
1. Употреба еубиотика у контроли емисије амонијака и угљен 

диоксида на комерцијалним живинарским фармама (Драган Шефер и 
сар.) 

2. Хелатне форме микролемената као додатак храни за непреживаре 

(Радмила Марковић и сар.) 

3. Употреба фитазе при формулацији оброка за исхрану 

моногастричних животиња у циљу смањеног излучивања фосфора у 

спољашњу средину: практичан приступ (Стамен Радуловић и сар.) 

4. Употреба етарских уља у исхрани преживара са циљем заштите 

животне средине (Светлана Грдовић и сар.) 

5. Модулацијом метаболизма крава до еколошки прихватљиве 

производње на говедарским фармама (Данијела Кировски и сар.) 



6. Предикција производње енетричног метана у организму преживара на 

основу хемијског састава хране (Александра Иветић и сар.) 

7. Употреба ензима у повећању сварљивости хране и заштити 

животне средине (Дејан Перић и сар.) 

8. Избалансирани садржај протеина у исхрани кока носиља са циљем 

унапређења добробити (Akram El Kadi i sar.) 

 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ VI/PLENARY SESSION VI 

15:00-17:00 ХЕМАТОЛОШКЕ И БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

КРВИ У ПРОЦЕНИ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЖИВОТИЊА / 

Нematological and biochemical blood analyses in assessment of the 

animal health status (Mодератор: Милица Ковачевић-Филиповић и 

сар.) 

 
1. Интер и интраиндивидуалне референтне вредности крвних параметара 

паса и њихова дијагностичка употреба (Сандра Николић и сар.) 

2. Фактор некрозе тумора алфа (tnf-α) код крава у топлотном стресу 

(Мира Мајкић и сар.) 

3. Екстрацелуларни протеин топлотног шока hsp70 код крава у раној 

лактацији и његов проинфламаторни ефекат (Милош Ж. Петровић и сар.) 

4. Валидација point-of-care имунофлуоресцентног уређаја за 

одређивање хормона у крви паса и мачака и употреба у рутинској 

дијагностици (Марко Р. Цинцовић и сар.) 

5. Ретроспективна анализа преваленце анемија и фактори ризика код 

паса и мачака у току 2021–2022. године на Факултету ветеринараске 

медицине Универзитета у Београду (Филип Јањић и сар.) 

6. Значај индекса анизоцитозе у дијагностици најчешћих 

инфективних анемија мачака (Милица Николић и сар.) 

7. Разлике у нивоу матрикс металопротеиназа 2 и 9 у серуму паса са 

благом и умереном формом лајшманиозе (Кристина Спариосу и сар.) 

8. Анализа крвне слике магараца на великим и малим фармама – 

импликације у вези са еозинофилијом (Марија Кованџић и сар.) 

9. Лабораторијски профил синовијалне течности код радних коња 

(Лазар Марковић и сар.) 

10. The five most common preanalytical errors in haematology – are we 

aware of them? 

Пет најчешћих преаналитичких грешака у хематологији - да ли смо 

их свесни? (Аленка Немец Свете) 

11. Основне лабораторијске процедуре у дијагностици имунски-

посредоване хемолитичке анемије паса (Милица Ковачевић 

Филиповић) 

12. Улога рационалне и тачне лабораторијске дијагностике у 

савременој ветеринарској медицини (Анђело Белетић) 

13. Улога дијаметра адипоцита у регулацији метболизма липида у 

перипарталном периоду код високомлечних крава (Радиша 

Продановић и сар.) 

 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ VII/PLENARY SESSION VII 

17.00-19.00 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И 

ПРОИЗВОДНИХ ОСОБИНА ОВАЦА И КОЗА/ Improving 

health care and production characteristics of sheep and goats 

(Mодератори: Цвијан Мекић и сар.) 

 
1. Значај клиничког прегледа гениталних органа приплодних овнова 

као селекцијски критеријум у унапређењу аутохтоних раса оваца 

(Жолт Бечкеи и сар.)  



2. Мали преживари као стуб одрживе сточарске производње у 

планинским пределима (Миња Зорц и сар.) 

Sheep and goat breeding in the Republic of Croatia – breeding and heard 

health characteristics  

3. Овачарство и козарство у Републици Хрватској- узгој и 

здравствени статус стада (Антун Костелић и сар.) 

4. Могућност унапређењења овчарске производње на сјеничко -

перштерској висоравни (Елмин Тарић и сар.) 

5. Тренутно стање и перспективе у овчарској и козарској производњи 

у Републици Србији (Цвијан Мекић) 

6. Садржај тешких метала у природним и сејаним травњацима 

(Александар Симић) 
7. Специфичности примене лекова код коза (Витомир Ћупић и сар.) 

 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ VIII/PLENARY SESSION VIII 

17.00-19.00 БЕЗБЕДНОСТ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ 

ПОРЕКЛА/Importance of animal food safety (Mодератори: Весна 

Ђорђевић и сар.) 

 
1. Месо in vitro-ante portas (Милан Ж. Балтић и сар.) 

2. Извори протеина у исхрани људи и животиња - прошлост, 

садашњост, будућност (Марија Старчевић и сар.) 
3. Биоактивни пептиди из млека (Јасна Ђорђевић и сар.) 

4. Утицај пандемије covid-19 на безбедност хране (Невена Грковић и сар.) 

5. Испитивање зависности између појаве фибринозног перикардитиса 

и других патоморфолошких промена, индекса перформанси и 

квалитета меса и трупа закланих свиња (Никола Чобановић и сар.) 

6. Listeria monocytogenes – параметар безбедности хране (Јасна 
Курељушић и сар.) 

7. Значај контроле хигијенског квалитета сировог млека (Драгана 

Љубојевић Пелић и сар.) 

8. Налаз хемијских контаминената у храни анималног порекла 

(Александра Тасић и сар.)  

9. Деривати целулозе као материјал на биобази за структурисање 

олеогелова (Милица Глишић и сар.) 

10. Прихватљивост од стране потрошача меса риба гајених у 

пречишћеној отпадној води из кланице (Милош Пелић и сар.) 
11. Контрола квалитета прегледа на присуство ларви trichinella (Саша 

Василев и сар.) 

12. Процена хигијенских услова муже магарица (Јасна Ђорђевић и сар.) 

13. Утицај витамина Ц и раног термалног кондиционирања на 

квалитет меса бројлера током топлотног стреса (Зоран Ружић и сар.) 

14. Жива у риби и рибљим производима као потенцијална опасност 

по здравље људи (Биљана Пећанац и сар.) 

 

20.00 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА 

 

Субота 10. септембар 2022.год. 

Saturday, September 10, 2022 
 

 

ТЕМАТСКО ЗАСЕДАЊЕ VIII/PLENARY SESSION IX 

09.00-11.00   СЛОБОДНЕ ТЕМЕ / Free topics  

(Mодератори: Јаков Нишавић и сар.) 

 
1. Значај магистралне израде лекова у ветеринарској пракси (Зорана 

Ковачевић и сар.) 



2. Испитивање утицаја деловања различитих количина органског 

селена у храни на економичност производње патака у тову (Јелена 

Јањић и сар.) 

3. Стратегија контроле Varroa destructor у Републици Србији 

(Бранислав Вејновић и сар.) 

4. Епидемиолошки аспект преноса вируса SARS-CoV-2 са човека на 

кућног љубимца у временском период 2020-2022. (Данијела Виденовић 

и сар.) 

5. Први налаз гена за STX2A у укупној DNK фецеса свиња са 

подручја Војводине (Вук Врачар и сар.) 

6. Топикална терапија обољења коже коња (Михајло Ердељан и сар.) 

7. Преваленција субклиничке кокцидиозе на фармама товних пилића 

у Војводини (Марко Пајић и сар.) 

8. Аденокарцином млечне жлезде мачака – приказ случаја (Иван 
Галић и сар.) 

9. Термографија у дијагностици обољења коња (Тијана Кукурић и сар.) 

10. Грип и зоонотске болести у хуманој и ветеринарској медицини у 

Републици Србији (Драгана Димитријевић и сар.) 

11. Дефицит витамина B12 (кобаламина) код паса (Божо Ескић и сар.) 

 

 

11.00-15.00  РАДИОНИЦЕ/WORKSHOPS : 

1. Хигијена намирница анималног порекла/Animal food hygiene 

(Модератори: Драган Василев и сар.) 

 

2. Ортопедски преглед у малој пракси/Orthopedic exam in small 

animal practice  

(Модератори: Бојан Тохољ и сар.) 

 

3. Преглед и оцена квалитета ејакулата паса / процена 

оптималног тренутка за ВО куја (Модератори: Слободанка 

Вакањац и сар.) 

 

4. Практично спровођење биосигурносних мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на фармама/Implementation of 

biosecurity disinfection and deratization measures in farms 

(Модератори: Радислава Теодоровић и сар.)  

4.1. Практично спровођење биосигурносних мера - 

дезинфекција, на фармама (Радислава Теодоровић и сар.) 

4.2. Практично спровођење биосигурносних мера дезинсекције 

и дератизације на фармама (Љиљана Јанковић и сар.) 

 

5. Специфичности клиничког прегледа и апликације лекова код 

егзотичних животиња/Exotic animal practice: exam and drug 

administration (Модератор: Милош Вучићевић) 

 

5.1. Клиничка биологија и правилно држање гмазова у 

заточеништву (Маја Лукач) 

5.2. Дијагностички поступци при утврђивању болести гмазова 

(Маја Лукач) 

5.3. Афрички патуљасти јежеви - шта знамо до сада (Милош 
Вучићевић) 

 

 

Недеља 11. септембар 2022 год..  

Sunday, September 11
th

, 2022 
 

10.00: Закључци и затварање Саветовања  

Concluding remarks and closing ceremony 



 

ЦЕНЕ КОТИЗАЦИЈА 

 

Котизација по особи износи 4.000 дин.  

Повлашћена котизација важи за чланове СВД-а који су измирили 

обавезе по питању чланарине за 2022. 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 доплаћује се 2.000,00 дин. Број учесника по 

радионици је ограничен до 40 полазника. Сваки учесник може 

присуствовати само једној радионици. 

Котизацију не плаћају пензионери и студенти. 

Уплате котизација потребно је извршити као правно лице на жиро 

рачун Српског ветеринарског друштва Bаncа Intesa 160-17814-81; 

сврха уплате: Котизација за 33. Саветовање ветеринара Србије. 

За све додатне информације можете се јавити на тел. 069 244 91 46, 

контакт особа др вет. мед. Катарина Вуловић, технички секретар 

СВД. 

Учесници Саветовања са плаћеном котизацијом добијају сертификат 

са бодовима према Правилнику о стручном усавршавању 

Ветеринарске коморе Србије (7 бодова за присуство предавањима 

и 4 бода за присуство на радионицама), као и штампани материјал 

(Зборник и Програм саветовања), као и материјале спонзора уколико 

га они доставе организаторима. 

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: доц. др Стамен Радуловић 

тел. 060 342 68 44, mail: stamen.radulovic@gmail.com  

Технички секретар Саветовања: др вет. мед Катарина Вуловић 

тел. 011 26 85 187, 069 244 91 46; mail: svd1890@gmail.com 

 
REGISTRATION FEES 

 

Registration fee per person is 4,000 rsd. 

The preferential registration fee is valid for the SVA members who have 

settled their obligations regarding the membership fee for 2022 and 

amounts to 3,000 rsd. 

The group registration fee for veterinary stations for three participants is 

10,000 rsd, with each subsequent participant from the station paying a 

registration fee of 3,000 rsd. 

Pensioners and students do not pay the registration fee. 

Payment of registration fees should be made to the bank account of the 

Serbian Veterinary Association Banca Intesa 160-17814-81; purpose of 

payment: Registration fee for the 33
rd

 Conference of Veterinarians of 

Serbia. 

Participants of the Conference with paid registration fee receive a 

certificate with points according to the Rulebook on professional 

development of the Veterinary Chamber of Serbia (7 points for attending 

lectures and 4 points for attending workshops), as well as printed 

material (proceedings and conference program), as well as sponsor 

materials if they submit it to the organizers. 

mailto:mija@vet.bg.ac.rs
mailto:svd1890@gmail.com


All interested parties will be informed in a timely manner about the 

manner of monitoring the Conference as well as all the necessary details 

about accessing the platform from which the Conference will be broadcast. 

For all additional information, call tel. 069 244 91 46, contact person dr 

vet. med. Katarina Vulović, technical secretary of SVA. 

 

 

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 2022. године. 

Уговором са организатором ХТТ А.Д. “Палисад” обезбеђује 

СМЕШТАЈ ПО ПОВЛАШЋЕНИМ ЦЕНАМА. 

Цена пуног пансиона за боравак од 08. (ручак) до 11. септембра 

(доручак) 2022. године (три пуна пансиона) са свим трошковима (пун 

пансион, боравишна такса, осигурање) уз плаћену котизацију 

организатору, по особи дневно износи: 

 

1. „А“ блок: 1/1 – 10.920 дин.; 1/2 – 6.590 дин.; 1/3 – 5.970 дин. 

2. „Б“ блок: 1/1 – 8.720 дин.; 1/2 – 5.750 дин.; 1/Ав 2 – 8.720 

дин.; 1/Ав 3,4 – 5.650 дин. 

 

Уколико апартман користи једна особа, цена се увећава за 5.000 

динара дневно. 

Цена полупансиона и цена ноћење/доручак је нижа за 1000 дин. у 

односу на цену пуног пансиона. 

Доплата за свечану вечеру за хотелске госте износи 1.440,00 динара 

по особи, а доплата за свечану вечеру за ванхотелске госте износи 

1.920,00 динара по особи. 

 
Све информације у вези са смештајем можете добити путем контакт 

телефона на адреси: https://palisad.rs/kontakt/,  

тел:  

 +381 648459047 

 +381 31841161 

 +381 31841151 
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ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР 

 33. САВЕТОВАЊА ВЕТЕРИНАРА 
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