
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

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

20

10

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Органско сточарство

Наставник (за предавања) Билић-Шобот Д. Диана

Наставник/сарадник (за вежбе) Билић-Шобот Д. Диана

- Pandurević Tatjana, Mitrović Sreten, Vera Đekić (2015): Konvencionalno i organsko živinarstvo. 

Monografija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Образовање и оспособљавање студената за стручни и научни рад у области органске сточарске 

производње.

Студент након завршеног курса поседује проширена и продубљена знања из области органске 

сточарске производње и поседује стручност за рад у истраживачким центрима, институтима и 

факултетима у који се баве органском сточарском производњом.

Садржај предмета

Основни принципи у конвенционалној сточарској производњи-начин држања и добробит домаћих 

животиња; Квалитет и пласман сточарских производа; Основи принципи у органској сточарској 

производњи; Тренутно стање органске сточарске производње у Србији; Органска свињарска 

производња; Органска говедарска производња-тов; Органска говедарска производња-

производња млека; Органска овчарска и козарска производња; Органска живинарска 

производња; Квалитет производа и могућност пласмана; Утицај органске сточарске производње 

на животну средину и одговарајућа законска регулатива.

Упоређивање хранива и исхране домаћих животиња у конвенционалној и органској производњи; 

Упоређивање количине и квалитета производа добијених у конвенционалној и органској 

производњи; Упоређивање успеха у репродукцији д.ж. у конвенционалној и органској производњи; 

Анализа утицаja органске производње на добробит и здравље домаћих животиња; Дизајнирање 

одгајивачких програма и селекције у органској сточарској производњи.
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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
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