
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

6

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит

5 усмени испит 60

30

 Антов, Г., Чобић, Т.: Говедарствопроизводња меса, Пољ. факултет Нови Сад, 2001.

 Станчић Б., Веселиновић С.: Биотехнологија у репродукцији домаћих животиња.  Саду, 

Пољопривредни факултет, 2002.Универзитет у Новом

 Уремовић З.: Говедарство, Загреб, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања и вежбе у комбинацији са интерактивном наставом.

Провера знања колоквијумом ће се спровести после завршетка појединачних области 

предавања. После завршене наставе обавезан је колоквијум из практичног дела предмета и 

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Садржај предмета

Уводбиолошке и економске основе говедарства, Стање говедарства и тенденције даљег развоја, 

Родоначелници и сродници говеда; Системи говедарства, Типови и расе говеда (расе за 

производњу млека и расе комбинованих способности и товне расе), Репродукција говеда, Раст и 

развиће говеда, Производња млека (развој млечне жлезде, синтеза млека, лактација, мужа 

крава), Производња меса (товне и кланичне особине, класификација трупова на линији клања), 

Гајење говеда у систему крава теле; Технологија и системи одгајивања подмлатка, Основе 

генетског побољшања говеда, Основе генетског побољшања говеда, Објекти у говедарству, 

Законска регулатива у говедарству.

Упознавање са технологијом одгајивања, производњом млека и меса и коришћењем опреме и 

алата у говедарству. 

Литература

 Митић Н., Ферчеј Ј., Зеремски Д., Лазаревић Љ.: Говедарство, Монографско дело. Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.

/

Број ЕСПБ

Нема
Предмет треба да омогући студенту стицање знања о савременим технологијама гајења говеда 

за производњу млека и меса.
Студент треба да буде оспособљен да покаже познавање и разумевање улоге говедарства, 

овлада знањем о гајењу говеда и добијању млека и меса и да покаже способност коришћења 

Врста и ниво студија Основне академске студије  студије првог степена

 Марковић, М., Баћовић, С., Богавац, Р., Бабовић, Г., Радоњић, Д.: Расе говеда, Подгорица, 2010.

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Говедарсво

Наставник (за предавања) Милетић Б. Александар

Наставник/сарадник (за вежбе) Анђелић А. Биљана

 Чобић, Т., Антов, Г.: Говедарствопроизводња млијека; С Принт, Нови сад, 1996.

Наставник/сарадник (за ДОН)
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