
ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Назив програма

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И
РЕПРОДУКЦИЈА ФАРМСКИХ
ЖИВОТИЊА

2. Област на коју се програм
односи
(заокружити или дописати)

1. Здравствена заштита животиња
2. Добробит животиња
3. Безбедност хране животињског

порекла
4. Законодавство у ветерини
5. Менаџмент у ветеринарским

организацијама
6. Едукација и обавештавање
7. _____________________________________

3. Датум и време одржавања
едукација.

25.05.2019.
8-17h

4. Институција / организација
која подржава програм

Удружење ветеринара велике праксе
Србије (УВВПС) и Департман за
ветеринарску медицину
Пољопривредног факултет УНС

Адреса Трг Доситеја Обрадовића 8
21000 Нови Сад

Име и презиме координатора ДВМ Бојан Блонд
Проф.др Марко Цинцовић

Е-маил office@uvvps.rs
mcincovic@gmail.com

Број телефона/факса 063-77-66-383 Блонд
065-406-49-57 Цинцовић

5. Аутор/и програма Сви аутори наведени у рукописима
радова и радионица који су
приложени као посебан документ

Контакт (телефон и е-маил) office@uvvps.rs
mcincovic@gmail.com
063-77-66-383 Блонд
065-406-49-57 Цинцовић

Реализатор/и Проф.др Марко Цинцовић
ДВМ Бојан Блонд
ДВМ Ивана Лакић
Доц.др Ненад Стојанац
Доц.др Николина Новаков
Доц.др Михајло Ердељан
Проф.др Иван Станчић
Проф.др Божидар Савић
Проф.др Александар Поткоњак
Проф.др Драгица Стојановић
Проф.др Бојан Тохољ
Проф.др Миодраг Радиновић
Проф.др Нада Плавша
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Асист.др Мира Мајкић
Доц.др М.Лопес – гост из иностранства

Контакт (телефон и е-маил) office@uvvps.rs
mcincovic@gmail.com
063-77-66-383 Блонд
065-406-49-57 Цинцовић

Елементи програма
Кратак опис програма према
наведеним питањима:

Научно теоријска заснованост и
савременост програма обуке

На којим се теоријским основама
програм заснива?

У оквиру целоживотне едукације
ветеринара неопходно је константно
обнављати знања са најсавременијим
информацијама из науке и струке.
Узимајући у обзир актуелну ситуацију и
проблеме које ветеринари морају
решавати у пракси, као и сазнања која
едукатори имају у решавању наведених
проблема понуђен је програм како би се
унапредила ветеринарска услуга и
свакодневни рад. Ветеринари ће имати
прилику да у оквиру радионица усвоје
најсавременије вештине из области
клиничке хематологије и биохемије,
ортопедије и очувања здравља папака,
анестрије и биотехнологије у свињарству,
патологије и дијагностике свиња на
фармама, праћењу нежењених ефеката
лекова и рационалној употреби
антибиотика, прављењу програма за
заштиту крава од маститиса, значају
ветеринара у епидемиолошким
истраживањима и методама тумачења
епидемиолошких резултата, о процени
добробити говеда, свиња и живине помоћу
признатих софтверских решења и процена
квалитета фарме на основу добијених
резултата.

У чему се огледа савременост
програма?

Савременост програма се огледа у избору
тема на предавањима и на радионицама.
Изабране су савремене теме за део
предавања у којим ће бити представљене
најсавременије информације из области
којој тема припада. Поред наведеног,
интерактивни рад на радионицама и
усвајање потребних вештина кроз
директни мануелни рад чини овај програм
савременим.
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На који је начин утврђена
потреба за обуком? Наведите
показатеље потребе за
понуђеним програмом обуке.

На основу заинтересованости чланова
УВВПС и на основу интерактивног рада са
ветеринарима на терену.

На које важне потребе у пракси
програм одговара?

Практична употреба андрологије код
говеда, практична упореба крвне слике
код говеда, правилно организовање и
вођење документације на фарми и
избегавање стручне грешке кроз добро
позанавање процедура и документације,
решавање проблема кокошије гриње на
фармама.

Радионице ће у зависности од типа
омогућити давање одговара на следећа
питања:

-Како препознати адекватан узорак за
лабораторију и како га добити?
-Како препознати да апарат ради у
адекватном оспегу и када је потребно
кориговати његов рад?
-Како радити интерну контроли квалитета
и како тумачити добијене резултате?
-Када је потребно радити екстерну
контролу квалитета и зашто је најбоље
редовно спроводити интерну и екстерну
контролу квалитета лабораторијског
рада?
-Како интепретирати добијене резултате у
различитим клиничким случајевима ?
-Како поступити код аналитичких
проблема са узорком, апаратом и
реагенсима?
-Какав је клинички значај преаналитичких
и аналитичких фактора и у којим
случајевима повезати лабораторијско
извођење и стање пацијента?

- Како вршити правилну функционалну
корекцију папака

-Како препознати разлоге анестрије код
крмача и применити најоптималније
методе рада

-Како направити план детекције и
искорењивања маститиса на фармама

-Како сакупити, припремити и
анализирати паразитолошке узорке



пореклом од малих папкара

- Како оценити добробит говеда, свиња и
живине на фармама употребом софтwера
Wелфаре сцорyнг сиситема и како
класификовати фарму са аспекта нивоа
добробити

- Како извршити епидемиолошка
истраживања, како попунити
епидемиолошку анкету, која је позиција
ветеринара у оквиру епидемиолошких
истраживања, како користити
епидемиолошке базе података и алате за
израчунавање.

-У сагласности са Глобалним акционим
планом СЗО (Глобал Ацтион План он
Антимицробиал Ресистанце, 2015) у
Републици Србији је усвојена Уредба о
Националном програму за контролу
резистенције бактерија на антибиотике за
период 2019–2021. Овај програм одређује
циљеве, план активности и поступке који
ће се у Републици Србији спроводити како
би се зауставило ширење АМР у медицини
и ветерини. У овом програму се поред
осталог истиче едукација здравствених
радника о рационалној примени
антибиотика која би омогућила подизање
нивоа свести и нивоа знања о рационалној
употреби антибиотика, превасходно
подизање нивоа знања о значају проблема
резистенције бактерија на антибиотике на
додипломском и постдипломском нивоу.
Едукација лекара, стоматолога,
фармацеута и ветеринара о принципима
рационалне употребе антибиотика
спроводила би се континуирано. Осим
тога, здравственим радницима је
потребно указивати на немедицинске
факторе који могу утицати на
прописивање и употребу антибиотика.
Осим едукације здравствених радника о
принципима рационалне употребе
антибиотика, неопходно је подстицати их
да и своје пацијенте едукују о важности
правилне примене антибиотика. У циљу
унапређења компетенција и подизања
нивоа знања у овој области истиче се
значај организовања стручних и научних
скупова здравствених радника који би се
бавили овом проблематиком.



НАПОМЕНА: Програм обуке аутор прилаже као посебан прилог

Елементи програма
Кратак опис програма према
наведеним питањима:

Допринос програма унапређењу услуга
у ветеринарској делатности

Који су општи циљеви програма?
Који су специфични циљеви
програма?

Општи циљ програма: ветеринари ће
употпунити знања са најсавременијим
информацијама из науке и струке.
Специфични циљеви: ветеринари ће имати
прилику да у оквиру радионица усвоје
најсавременије вештине из области
клиничке хематологије и биохемије,
ортопедије и очувања здравља папака,
анестрије и биотехнологије у свињарству,
патологије и дијагностике свиња на
фармама, праћењу нежењених ефеката
лекова и рационалној употреби
антибиотика, прављењу програма за
заштиту крава од маститиса, значају
ветеринара у епидемиолошким
истраживањима и методама тумачења
епидемиолошких резултата, о процени
добробити говеда, свиња и живине помоћу
признатих софтверских решења и процена
квалитета фарме на основу добијених
резултата.

Којој циљној групи/групама је
програм намењен? (заокружите
или упишите)

а. ветеринари практичари

□ мала пракса

□ велике животиње

□ општи

□ живина
б. ветеринари у инспекцији и управи

в. произвођачи и дистрибутери хране

г. кланичари и технолози

д. ветеринари у лабораторијама



ђ. остали

□ ______________________
Који су садржаји предвиђени? 5 пленарних предавања

9 радионица
15-20 радова у постер секцији
9:45-12:30 Предавања
Еразмус+ предавање из области репродукције
говеда – Bull frozen semen handling dos and
dont's. Effects on AI outcomes (Доц.др М.Лопес,
Португал)
Интерпретација хемограма код говеда
(Проф.др Марко Цинцовић и сар.)
Одговорност и стручна грешка ветеринара у
фармском узгоју – где грешимо? (Доц.др Ненад
Стојанац и сар.)
Дерманyссус галлинае (црвена кокошија
гриња) стално актуелан проблем у
живинарству (Доц.др Николина Новаков и сар.)
Хроничне болести плућа код коња (Доц.др
Михајло Ердељан и сар.)
12:30-13:30 Ручак и кракта саопштења
(постери)
13:30-16:30 Радионице
Како до прецизних и поузданих резултата у
лабораторијској дијагностици поремећаја
метаболизма преживара и свиња – (Проф.др
М.Цинцовић, ДВМ Бојан Блонд, Проф.др
Б.Белић, ДВМ И.Лакић) бр.учесника 10 – РАД
СА КЛИНИЧКИМ МАТЕРИЈАЛО М У
ЛАБОРАТОРИЈИ
Обдукционе технике, узорковање и
диференцијална патоморфолошка
дијагностика важнијих болести свиња –
(Проф.др Б.Савић, Доц.др О.Стеванчевић,
Проф.др И.Давидов) бр.учесника 10 – РАД НА
ЛЕШЕВИМА СА ФАРМИ У ОБДУКЦИОНИЈ САЛИ И
ЛАБ.ЗАПАТОХИСТОЛОГИЈУ
Функционална корекција папака код говеда –
(Проф.др Б.Тохољ) бр.учесника 10 – РАД НА
ПРЕПАРАТИМА ПАПАКА, РАД У РТГ САЛИ
Преинсеминациона анестрија назимица и
индукција еструса применом различитих
хормонских протокола – (Проф.др И.Станчић)
бр.учесника 15 – РАД НА КРАИРАЊУ
ПРОТОКОЛА, УЛТРАЗВУЧНА ДГ И
МАКРОСКОПСКА АНАЛИЗА МАТЕРИЦА И ЈАЈНИКА
КРМАЧА СА ПРОБЛЕМИМА
Оцена добробити крава, свиња и живине на
фармама практичном применом он-лине
система за оцењивање – (Проф.др Н.Плавша,
ДВМ М.Мајкић) бр.учесника 20 – РАД НА
СОФТВЕРУ ЗА ОЦЕНУ WELFARE SCORING SYSTEM
Примењена епидемиологија – (Проф.др
А.Поткоњак) бр.учесника 20 – RAD NA ON LINE
EPIDEMIOLOŠKIM PLATFORMAMA
Рационална употреба антибиотика и праћење



нежељених реакција на лекове – (Проф.др
Д.Стојановић, Доц.др З.Ковачевић) бр.учесника
20 – RAD SA DOKUMENTACIJOM ZA PRIJAVU
NEŽELJENIH DEJSTAVA, RAD SA PRAVILNICIMA
Практична паразитологија: узимање и слање
узорака и основе копролошке дијагностике
код малих преживара– (Доц.др С.Симин,
Доц.др Н.Новаков) бр.учесника 10 – RAD SA
PREPARATIMA DIGESTIVNIH ORGANA U LAB.ZA
PARAZITSKE BOLESTI, RAD ZA MIKROSKOPOM
Израда програма сузбијања маститиса на
фармама крава – (Проф.др М.Радиновић и
Доц.др М.Пајић) бр.учесника 20 – RAD NA
PROGRAMU SUZBIJANJA I TEHNOEKONOMSKA
ANALIZA

Наведите очекиване ефекте
програма и допринос
унапређењу квалитета услуге
(крајњу добит за кориснике).

После завршеног програма ветеринари ће
у складу са специфичним циљевима
програма обновити и усвојити знања и
вештине које ће помоћи у ефикаснијем
пружању ветеринарске услуге на терену.

Који су поступци праћења и
вредновања квалитета обуке
предвиђени (ко, на који начин и
када)?

Праћење обуке вршиће се кроз
потписивање листе присутности у складу
са правилником. Квалитет обуке ће
процењивати реализатори обуке на основу
квалитета обављених задатака од стране
полазника на радионицама. Квалитет
обуке ће процењивати и полазиници
попуњавањем анкетног листића приликом
доделе сертификата.

Који су критеријуми за добијање
сертификата о успешно
завршеној обуци?

Присуство на предавањима и учешће у
практичном мануелном раду на
радионицама

Како су процењени досадашњи
резултати програма, на основу
вредновања учесника и вашег
вредновања?
(наведите конкретне податке за
програме који су до сада
реализовани)

У протеклој години је реализован један
сличан скуп и неколико појединачних
радионица које су оцењени високим
оценама, а тестови које су радили
полазници су показали висок ниво
примарне апсорпције и примене знања
стеченог на скупу.

Елементи програма
Кратак опис програма према
доле наведеним питањима:

Програм је заснован на савременим
приступима учењу

Које методе, облици и технике
учења ће се користити на обуци?

Метод наставе – предавање,
дискусија, (уводна предавања),
На радионицама ће бити коришћени:,
решавање проблема, анализа
садржаја, фронтални, рад у групи,
рад у пару, индивидуални.



Техника наставе – браинсторминг
(комбинованње,
повезивање,решавање).
Стратегија наставе – директна
инструкција, вођено учење
(фацилитација), кооперација.
Приступ настави – настава као
трансмисија, настава као грађење и
размена знања и значења,
интерактивни приступ

Наведите укупно трајање
програма обуке (дана/сати).

Сваки појединац ће учествоати на
предавањима у трајању од 3 сата и на
једној од радионица коју одабере у
трајању од 3 сата.

Приказати динамику
реализације програма по данима
и сатима.

8:00-9:30 Регистрација учесника
9:30-9:45 Свечано отварање
9:45-12:30 Предавања
12:30-13:30 Ручак и кракта саопштења
(постери)
13:30-16:30 Радионице
16:30-17:00 Подела сертификата

Који је оптималан број учесника
предвиђен у групи за обуку?

1. Број учесника на теоријском
делу 135

2. Лабораторије за патолошку
физиологију – Цинцовић и сар.,
Како до прецизног и поузданог
резултата... БРОЈ УЧ. 10

3. Лабораторије за патологију –
Савић Б. И сар БРОЈ УЧ. 10

4. Ветеринарске клинике – Тохољ
БРОЈ УЧ. 10

5. У рачунарској учионици 1 –
Поткоњак, Епидемиологија БРОЈ
УЧ. 20

6. У рачунарској учионици 2 –
Плавша и Мајкић, Добробит БРОЈ
УЧ. 20

7. У централној апотеци –
Стојановић Д. БРОЈ УЧ. 20

8. У лабораторији за паразитске
болети – Симин и Новаков,
примењена паразитологија овце
БРОЈ УЧ. 10

9. У лабораторији за
репродукцију – Станчић,
Анестрија назимица БРОЈ УЧ. 15

10.Лабораторија за хигијену млека –
Радиновић и Пајић, маститиси
БРОЈ УЧ. 20

Наведите предвиђене потребне
техничке услове за реализацију
програма

Предавања ће се одржати у свечаној
Сали П1 Департман за ветеринарску
медицину – Пољопривредни факултет
УНС која је опремљена видеобимом,



салом за симултаним преводом и 140
места
Радионице ће се одржати у оквиру
потпуно опремљених лабораторија,
клинике и учионица сходно теми
радионице:

1. Лабораторије за патолошку
физиологију – Цинцовић и сар.,
Како до прецизног и поузданог
резултата...

2. Лабораторије за патологију –
Савић Б. И сар

3. Ветеринарске клинике - Тохољ
4. У рачунарској учионици 1 –
Поткоњак, Епидемиологија

5. У рачунарској учионици 2 –
Плавша и Мајкић, Добробит

6. У централној апотеци –
Стојановић Д.

7. У лабораторији за паразитске
болети – Симин и Новаков,
примењена паразитологија овце

8. У лабораторији за
репродукцију – Станчић,
Анестрија назимица

9. Лабораториај за хигијену млека –
Радиновић и Пајић, маститиси

Који радни и пратећи материјал
је предвиђен за реализацију
програма обуке?

Зборник са скупа у коме ће бити дати
сви радови, а биће описане и
радионице. Додатни материјали о
протоколима рада у оквиру
лабораторија и клинике где се буду
радиле радионице биће посебно
предочени као део унутрашњих
оперативних процедура установе.


