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СЕКЦИЈА ЗА ИСХРАНУ И ВЕТЕРИНАРСКУ ДИЈЕТЕТИКУ 

СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА 

У БЕОГРАДУ 

   

САВРЕМЕНЕ НУТРИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У 

ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(КОНЦЕПТ ЗЕЛЕНЕ АГЕНДЕ) 

 
Краљево (Омладинска 2), 09. фебруар 2023. године 
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Поштоване колегинице и колеге, 

 

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

ветеринарску дијететику организује пети Стручни скуп под називом “САВРЕМЕНЕ 

НУТРИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (КОНЦЕПТ ЗЕЛЕНЕ 

АГЕНДЕ)” у конгресној сали Среске привредне коморе Краљево (Омладинска 2, 36000 

Краљево) 9. фебруара 2023. 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. 

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, обраћамо Вам се са Трећим обавештењем којим потврђујемо да ће 

се Стручни скуп одржати 09. фебруара 2023. године са почетком у 9:30h у конгресној сали 

Среске привредне коморе Краљево (Омладинска 2, 36000 Краљево) 

 

Позивамо Вас да својим доласком 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   

10:00-10:20  
Свечано отварање Скупа    

Поздравна реч Организатора    

10:20-10:40  
Примена органских форми 
микроелемената у исхрани непреживара 
кроз концепт „Зелена агенда“ 

 
Проф. др Радмила 
Марковић 

10:40-11:00  
Појава диоксина и фурана у храни за 
животиње као последица нарушених 
еколошких принципа 

 
Проф. др Јелена 
Недељковић Траиловић 

11:00-11:20  
Етарска уља зачинских биљака у исхрани 
преживара са циљем заштите животне 
средине 

 
Проф. др Светлана 
Грдовић 

11:20-11:40  
Основни лабораторијски принципи 
утврђивања сварљивости фосфора 

 
Др Драгољуб Јовановић 

11:40-12:00  
Практична употреба фитазе у циљу 
смањеног излучивања фосфора у 
спољашњу средину 

 
Проф. др Стамен 
Радуловић 

12:00-12:20  Коктел пауза     

12:20-12:40  Представљање спонзора   

12:40-13:00  
Нутритивно-еколошки аспекти продукције 
и емисије NH3 и CO2 у интензивној 
живинарској производњи  

 
Проф. др Драган Шефер 

13:00-13:20  
Коришћење ензима у циљу побољшања 
сварљивости хране за животиње 

 
ДВМ Дејан Перић 

13:20-13:40  
Квалитет кабастих хранива – тумачење 
анализа и могућности корекције оброка 

 Проф. др Бранко 
Петрујкић 

13:40-14:15  
Дискусија     

Закључци     

 

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

1. Појединачна: 4.800,00 дин; 

2. Групна (котизација за 3 учесника): 12.000,00 дин;  

3. Групна (котизација за 5 учесника): 18.000,00 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 31.01.2023. год. на тел: 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. 

mailto:stamen.radulovic@gmail.com
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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 9146. 

Захваљујемо Вам се на разумевању, подршци и сарадњи, уз срдачан и колегијални поздрав. 

 

 

У Београду,  

03.02.2023. године 

 

Председник Секције за исхрану и 

ветеринарску дијететику 

Председник Српског ветеринарског 

друштва 

Dragan Šefer М. Мириловић 

Проф. др Драган Шефер Проф. др Милорад Мириловић 

 

 


