
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 50

30

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Зоохигијена са основама ветерине

Наставник (за предавања) Петровић М. Милош

Наставник/сарадник (за вежбе) Ристић З. Марко

 Јевтић С., Радовић В., Миленковић М., ЈевтићВукмировић А., Илић З (2007): Хигијена у 

сточарству, Агрономски факултет у Чачку. стр.259.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Циљ предмета

Упознавање са основним сазнањима из зоохигијене домаћих животиња, етио-patologije, 

превенције и искорењивања заразних болести, и упознавање са основама биосигурности н а 

фармама.

Студенти требају да овладају знањима о начину смештаја домаћих животиња и хигијени 

сточарских објеката Студенти ће бити оспособњени да обављају дезинфекцију, дератизацију и 

дезинсекцију у сточарским објектима, као и о методима и начинима нешкодљивог уклањања и 

прераде животињских лешева и кланичних отпадака. Студенти ће стећи знања о најзначајнијим 

инфективним и паразитским болестима домаћих животиња, начинима њихове превенције, 

сузбијања и искорењивања. Такође ће бити упућени са основним биосигурносним мерама на 

фармама.

Садржај предмета

Хигијена ваздуха, хигијена земљишта, хигијена воде, основи хигијенске изградње стаја, хигијена 

смештаја држања говеда, хигијена смештаја и држања свиња, хигијена смештаја и држања 

живине, хигијена смештаја и држања коња и оваца, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, 

нешкодљиво уклањање и прерада животињских лешева и кланичних отпадака, хигијенски и 

хигијенско технички аспекти изђубривања сточарских објеката, најважније заразне и паразитске 

болести преживара, најважније заразне и паразитске болести свиња, живине и коња.

Посете фармама, кафилеријама, млекарама, измузилиштима и другим објекатима за смештај и 

промет животиња. Практично упознавање са методама дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације.

Литература

 Пухач И., Хрговић З., Вукићевић З (1985): Зоохигијена, Ветеринарски факултет, Београд,стр.399

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Теоретска настава уз опотребу савремене опреме, показне вежбе, посете фарамама, 

кафилеријама

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари
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