
4 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

10 писмени испит

10 усмени испит 50

30

 Ђоковић Р., Гиадинис Н., Агрироудис С., Бојковски Ј. (2014): Здравствена заштита преживара. 

Агрономски факултет Чачак, Рижа, Краљево,

 Ђоковић Р., Цинцовић М., Белић Б. (2014): Физиологија и патофизиологија матаболизма крава у 

перипарталном периоду.Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Теоретска настава уз опотребу савремене опреме, показне вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

 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

Упознавање са основним сазнањима из здравствене заштите домаћих животиња. Упознавање са 

етипатогенезама метаболичких, инфективним и паразитским болестима и начинима њњихове 

дијагностике, превентиве и искорењивања.

Студенти требају да овладају са основним принципима здравствене заштите од метаболичких, 

инфективних и инавазионих болести домаћих животиња.Такође да се упознају са методам 

превентиве (вакцинација, лечење, хигијена) као и методама лечења и начинима искорењивања.

Садржај предмета

Најважније метаболичке болести домаћих животиња, и начини дијагностиковања, лечења и 

првенирања Најважније инфективне (заразне) болести домаћих животиња и начини 

дијагностиковања, лечења и првенирања (вакцинација). Најважније паразитске болести домаћох 

животиња и начини дијагностиковања, лечења и првенирања.

Начини вакцинације, опште хигијенске мере, ефикасност лечења, могућности искорењивања.
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Назив предмета Здравствена заштита животиња

Наставник (за предавања) Петровић М. Милош

Наставник/сарадник (за вежбе) Ристић З. Марко

Врста и ниво студија Основне академске студије  студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство
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