Факултет ветеринарске медицине
Универзитет у Београду

XXXVI Семинар
за иновације знања ветеринара
20. фебруар 2015.
Програм пленарних предавања

Прво обавештење

Београд
20. фебруар 2015.

08:00 - 09:00 Регистрација учесника
09:00 - 09:15 ОТВАРАЊЕ
09:15 - 09:35 Управа за ветерину: Болест плавог
језика у југоисточној Европи у 2014.
год. Бугарски Д.
09:40 - 10:00 Вектори као резервоари и
преносиоци инфективних болести
животиња. Валчић А.М. и сар.
10:05 - 10:25 Прва појава леукоенцефаломалације коња у Србији. Јовановић М. и
сар.
10:30 - 10:50 Оксидативни стрес и његов значај у
ветеринарској медицини. Јовић С. и
сар.
10:55 - 11:15 Презентација генералног спонзора
11:15 - 11:45 ПАУЗА
11:45 - 12:05 Нутритивна терапија код обољења
дигестивног тракта залучене
прасади. Шефер Д.
12:10 - 12:30 Могуће последице мешања
парентералних препарата у
инфузионим растворима и
бризгалици. Јездимировић М. и
сар.
12:35 - 12:55 Ендоскопија у малој пракси.
Крстић В.
13:00 - 14:00 КОКТЕЛ
15:00 - 19:00 РАДИОНИЦЕ

Поштована-и,
Обавештавамо Вас да Факултет ветеринарске
медицине организује традиционални Семинар за
иновације знања ветеринара, XXXVI по реду, 20.
фебруара 2015 године. Програмски одбор је у
Програм укључио већи број предавања са темама из
различитих области ветеринарске медицине за које
верујемо да су актуелне и да могу привући Ваше
интересовање.
Циљ нам је да учесници Семинара обнове постојећа
и стекну нова сазнања, а да имају и довољно
слободног времена за посету и дружење са својим
професорима и пријатељима на факултету, као и
колегама са терена. Сва предавањаи текстови за
радионице ће бити штампана у целости у Зборнику
предавања.
У т оку Семинара биће организо в ано д е се т
радионица и учешће на С е минару ће бити
акредитовано код Ветеринарске коморе Србије
(ВКС). Према Правилнику о стручном усавршавању
ВКС Семинар за иновације знања ветеринара може
бити вреднован са 5 бодова укупно. Информације у
вези Семинара можете погледати на интернет
Конгре си, симпозијуми,
страници Факултета
семинари и саветовања.
Наглашавамо да је број учесника за сваку од
радионица ограничен и да ће се оне попуњавати на
основу временског редоследа пријављивања. За
време одржавања семинара планирано ј е да
фармацеутске куће, спонзори, изврше презентацију
својих производа, а биће позване и фирме које се баве
увозом и дистрибуцијом лекова и ветеринарске
опреме да изложе своје производе.
Ми Вас позивамо да посетите нашу и Вашу школу и
да се у дружењу са колегама и пријатељима пријатно
осећате. За сва додатна обавештења можете се
обратити председнику Организационог одбора,
Проф. др Војиславу Павловићу, тел. +381 11
2684184.

Према Правилнику о стручном усавршаванју
ветеринара Ветеринарске коморе Србије
учесницима семинара је одобрено укупно 5
бодова.
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР

Организатор:

Факултет ветеринарске медицине
Универзитет у Београду
Организациони одбор:
Почасни председник
Организационог одбора
Проф. др Владо Теодоровић
Декан Факултета ветеринарске медицине
Председник: Проф. др Војислав Павловић
Чланови: Проф. Др Никола Поповић

Проф. Др Драган Гвоздић
Проф. Др Иван Јовановић
Проф. Др Драган Шефер
Проф. Др Милорад Мириловић
Доц. Др Славољуб Јовић
Маја Габрић, Технички секретар
Програмски одбор:

Проф. Др Данијела Кировски
Проф. Др Вера Катић
Проф. Др Милијан Јовановић
Проф. Др Милан Тешић
Проф. Др Миодраг Лазаревић
Секретаријат: Драган Гвоздић, Маја Габрић
Адреса: Факултет ветеринарске медицине
Бул. Ослобођења 18, 11000 Београд
Tel. 011/3615436/252, Tel/faks: 011/2684 184
e-mail: gvozdic@vet.bg.ac.rs
Интернет адреса: http://www.vet.bg.ac.rs/

Радионице (15.00-19.00)
1. Флексибилност у примени прописа о хигијени
хране. Карабасил Н. и сар. (Катедра за хигијену и
технологију млека, максималан број учесника - 50)
2. Принципи и технике у хируршкој патологији:
како узорковати адекватан материјал. Кукољ В. и
сар. (Катедра за патолошку морфологију,
максималан број учесника - 25)
3. Рендгенски преглед медијастиналног простора
паса и мачака. Лазаревић Мацановић М. и сар.
(Катедра за радиологију, максималан број
учесника - 15)
4. Исхрана и фармски менаџмент као основа
успешне репродукције крава. Вакањац С. и сар.
(Катедра за породиљство, Библиотека,
максималан број учесника - 25)
5. Праћење физиолошких и патолошких промена
гениталног тракта високопродуктивних говеда
применом ултразвучне дијагностике. Магаш В. и
сар. (Катедра за породиљство, Предаваоница,
максималан број учесника - 60)
6 . А н т и б и от и ц и и ко рт и ко с т е р о и д и у
дерматологији малих животиња: када и како.
Поповић Н. (Велики амфитетар, максималан број
учесника - 160)
7. Примена молекуларно-генетичких анализа у
форензици и дијагностици обољења домаћих
животиња и дивљачи. Станимировић З. и сар.
(Катедра за биологију, максималан број учесника 30)
8. Еутаназија животиња - медицински,
социјални и правни аспекти. Ресановић Р.
(Катедра за болести копитара, Предаваоница,
максималан број учесника - 24)
9. Маркетинг, интернет и информационе
технологије у ветеринарској пракси. Илић В. и
сар. (Катедра за физиологију и биохемију, мали
амфитетар, максималан број учесника - 50)
10. Болести животиња у програмима средњих
ветеринарских школа: теоријска знања и
в е ш т и н е . Тр а и л о в и ћ Д . ( Кат ед р а з а
фармакологију и токсикологију, Предаваоница,
максималан број учесника - 50)

Котизација за Семинар:
Котизација Семинара за иновације знања ветеринара
није се мењала дужи низ година и Организациони
одбор је одлучио да и ове године задржи ту традицију
тако да смо се определили за исту цену котизацију као и
на претходниом Семинарима. Средства од котизације
су пре свега намењена за штампање Зборника
предавања који добија сваки регистровани учесник
Семинара. Молимо Вас да котизацију у износу од
4800,00 РСД (ПДВ је урачунат) уплатите до 14.
фебруара 2015. године на жиро рачун Факултета
ветеринарске медицине 840-1825666-41, позив на број
36. Уколико уплату извршите од 15.02.2015. или на
Факултету, у време одржавања семинара, котизација
износи 9600,00 РСД (ПДВ је урачунат).
Регистрација за Семинар:
Молимо све заинтересоване колегинице и колеге да се
унапред пријаве за учешће на XXXVI Семинару за
иновације знања ветеринара. Пријава за скуп се врши
искључиво преко интернета, тако што се на интернет
страници Факултета отвори апликација ПРИЈАВА и
попуне отворене кућице. Линк за апликацију ПРИЈАВА
je http://form.vet.bg.ac.rs . Сви они који се пријављују
за Семинар и унапред буду вршили уплату котизације
су дужни да доказ о уплати (скенирана копија
уплатнице у ЈПГ формату, електронски извод) доставе
на адресу gvozdic@vet.bg.ac.rs, или да га предају
приликом регистрације на семинару.
Сви учесници семинара који се региструју и уплате
котизацију дужни су да присуствују пленарним
предавањима и радионици за коју се буду определили
приликом пријављивања. Учесници Семинара добијају
2 сертификата: за предавања (1 бод) и за радионицу (4
бода). Спискови са евиденцијом Ваших потписа
приликом регистрације и учешћа на радионици се од
ст ране Организационог одбора до ст ављају
секретеријату Ветеринарске коморе. Молимо све
учеснике да испуне своје обавезе како не би дошло до
проблема приликом верификовања сертификата од
стране Ветеринарске коморе Србије.

