
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

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит

5 усмени испит 50

40

 Станчић, Б.: Репродукција свиња. Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2005. 

 Уремовић Марија, Уремовић, З.: Свињогојство. Загреб, 1997

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 завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

 Станковић, В. Анастасијевић, П. Николић: Савремено гајење свиња, Београд, 1989. 

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Предмет треба да омогући студенту стицање знања о обезбеђењу основних знања из области 

свињарства, значају свињарства као гране сточарства, исхране и технологије гајења свиња, 

селекције и опреме у свињарству.

Студент треба да буде оспособљен да покаже познавање и разумевање улоге свињарства, овлада 

знањем о гајењу свиња и добијању меса и да покаже способност коришћења савремене опреме и 

репроматеријала у свињарству.

Садржај предмета

Значај свињарства, стање и перспективе. Родоначелници и сродници свиња. Карактеристике 

свињарства. Обележавање свиња. Расе и типови свиња. Процена екстеријера свиња. Особине 

пораста и развитка свиња. Наслеђивање особина свиња. Методе одгајивања свиња. Оцена 

приплодне вредности и одгајивачки програми у свињарству. Евиденција у свињарству. 

Репродукција свиња. Технологија одгајивања различитих категорија свиња. Технологија смештаја 

и држања свиња. Објекти и опрема за свиње. Квалитет свиња и свињског меса. 

Упознавање са пореклом, карактеристикама и екстеријером свиња. одгајивања свиња. Оцена 

приплодне вредности и одгајивачки програми у свињарству. Расе и типови свиња. Производња 

свињског меса.

Литература

 Теодоровић, М.; Радовић, И.: Свињарство. Уџбеник, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2004.

Назив предмета Свињарство

Наставник (за предавања) Обрадовић В. Саша

Наставник/сарадник (за вежбе) Ристановић В. Бојана

Врста и ниво студија Основне академске студије  студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)
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