
5 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

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 30

40

10

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Гајење малих животиња

Наставник (за предавања) Обрадовић В. Саша

Наставник/сарадник (за вежбе) Анђелић А. Биљана

 Fogle B: Nova enciklopedija pasa. Dorling Kindersly Book, London, Leo comerce, Rijeka, 2005. 

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Упознавање студената са основама гајења малих животиња, принципима узгоја, држања и неге 

малих животиња (паса и мачака), са негом болесних животиња.

Стечено знање студену обезбеђује стручност за гајење малих животиња (паса и мачака) и 

способност да зна да оцени екстеријер, конституцију, кондицију и темперамент.

Садржај предмета

Порекло и доместикација малих животиња. Подела раса по ФЦИ класификацији. Подела раса 

паса. Подела раса мачака. Размножавање малих животиња (паса и мачака). Одгој младунаца 

малих животиња (паса и мачака). Расна предиспозиција. Методе гајења кућних љубимаца. 

Основни принципи држања малих животиња. Нега здравих и болесних животиња.

Одгајивање и поступање са малимх животињама. Оцена расе, конституције и кондиције.

Литература

 Savić Mila, Jovanović S., Vegara M.: Farmske i socijalne životiwe, FVM, Beograd, 2007. 

 Verhoef E: The Complete Encyclopaedia of cats, Rebo publishing, Lisse, 2003. 

 Alderton D: Dorling Kindersly Handbook of Cats, Dorling Kindersly Book, London, 2000. 

 Литричин В.: Основна знања о псу. МиС Спорт. Београд. 1993.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Теоријска и практична настава у комбинацији са студијским истраживачким радом и израдом 

семинарских радова.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари
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