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ХЕМИЈА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Хемија
Шифра предмета: 1VT I О 219
Наставник: др Љубиша С. Јовановић
Сарадник: мр Небојша Цветковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положени сви тестови (мин. 5 поена) и колоквијуми (мин. 5 поена), урађен семинарски рад и/или
презентација (мин. 5 поена) и оцењена активност у току наставе и вежби са (мин. 5 поена).
Циљ предмета: Студент треба да покаже познавање (разумевање): структуре атома и молекула; хемијске
законе и појмове; хемијску везу и последице њеног присуства по особине једињења; растворе, хидролизу,
дифузију и осмозу; основне класа неорганских и органских једињења, њихове физичке и хемијске особине,
хемију угљеника; карактеристичне функционалних група и њихову номенклатуру; да препознаје у пракси
најчешћа сусретана органска једињења (угљени хидрати, протеини, липиди и нуклеинске киселине) и
њихову биолошку улогу.
Исход предмета: Студент треба да буде оспособљен за: руковање лабораторијским прибором који се
користи за једноставне хемијске експерименте; коришћење литературе, интернета и других средстава у
тражењу потребних информација за побољшање нивоа знања из хемије; логичко повезивање теоријског и
експерименталног знања из хемије; ефикасно учење; тимски рад; критичко мишљење; презентацију знања
(усмену и писмену); процену наставног процеса, и процену исхода учења.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Значај хемије за пољопривредне науке и ветерину. Елементи, елементарне супстанце и
једињења. Класе неорганских једињења. Основни закони хемије. Атомска и молекулска структура
супстанци. Структура атома и периодни систем елемената. Хемијска веза и структура молекула. Раствори.
Дифузија. Осмоза. Раулови закони. Раствори електролита. pH. Пуфери. Индикатори. Хемијска кинетика и
хемијска равнотежа. Електрохемија. Термохемија. Колоидни системи. Распрострањеност елемената у
природи. Макроелементи, микроелементи и елементи присутни у траговима. Елементи значајни за
пољопривреду и ветерину. Класификација органских једињења. Алкани. Алкени. Алкини. Бензен и његови
хомолози. Алкилхалогениди. Пестициди на бази халогених једињења. Алкилхалогениди и животна средина.
Једињења са хидроксилном функционалном групом. Феноли. Хербициди. Етри. Органска једињења
сумпора. Једињења са карбонилном и карбоксилном функционалном групом. Деривати карбоксилних
киселина. Угљени хидрати. Органска једињења азота. Протеини. Нуклеинске киселине. Стероиди. Терпени.
Каротеноиди. Алкалоиди. Витамини. Антибиотици. Хормони.
Практична настава: Упутства и правила рада у лабораторији. Основни лабораторијски прибор. Прибор и
методе загревања, мерења масе, запремине и температуре. Грешке мерења. Физичке и хемијске промене.
Раствори електролита. Редокс реалције. Сложене реакције. Брзина и равнотежа хемијских реакција. Помоћна
средства и методе у органској хемији. Поступци за одвајање. Физичке особине органских једињења.
Рачунске вежбе: Стехиометријска израчунавања. Израчунавање концентрације раствора.
Литература:
1. Риковски И., „Неорганска хемија”, Грађевинска књига, Београд,1990.
2. Јовановић Љ., Ранђеловић Д., „Практикум из опште и неорганске хемије”, ВППШ, Прокупље 2009.
3. Јовановић Љ., „Органске хемија”, ВППШ, Прокупље 2010.
4. Јовановић Љ., „Практикум из органске хемије”, ВППШ, Прокупље 2008.
5. Риковски И., „Органска хемија”, Грађевинска књига, Београд,1990.
6. Vollhardt P. Schore N., „Органска хемија”, Вајдиграф, Београд, 1996.
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе: У настави/учењу предмета хемија примењују се методе активног учења/наставе.
Поред ex-catedra предавања лекција и лабораторијских вежби, примењују се интерактивне методе учења у
учионици, као и појединачне и тимске самосталне активности студената ван учионице (у рачунарском
центру, библиотеци, кући). Интерактивно учење се примењује у виду самосталног рада појединца,
кооперативног и колаборативног учења, учења базираног на проблему, тимског рада и изради групних или
тимских пројеката (семинара).
Предиспитне обавезе:
присуство предавањима
присуство вежбама
тестови (2)

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
колоквијуми (2)
5
семинарски рад
5
усмени испит
20
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поена
20
20
30

ЗООЛОГИЈА
Студијски програм: Струковнa ветерина, Сточарство
Назив предмета: Зоологија
Шифра предмета: 1VT I О 068
Наставник: мр. Ивана Златковић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Предмет треба да омогући студенту стицање: знања о грађи и функцији анималне
ћелије, грађи и функцији анималних ткива, грађи и функцији система органа животиња, основним
еколошким законитостима и појединим класама животиња, и да припреми студенте за праћење
претклиничких и клиничких предмета на студијском смеру струковна ветерина.
Исход предмета: студент треба да зна основне појмове зоологије, основне принципе
генетике.Треба да разуме основне механизме наслеђивања, да уме да микроскопира,прави нативне
препарате, да зна хистолошку грађу ткива и органа.
Садржај предмета: Теоријска настава:
Цитологија. Основни подаци о ћелији. Облик и величина ћелије. Хемијски састав ћелије(вода,
протеини, масти, угљени хидрати, нуклеинске киселине). Физичка својства протоплазме.
Цитоморфологија (еукариотски и прокариотски тип ћелија).Деоба ћелије(митотичка и мејотичка
деоба).Старење,смрт ћел. Хистологија. Епители и њихова функционална подела. Везивна ткива
(врсте и подела). Потпорна ткива. Крвно ткиво. Мишићна ткива. Нервно ткиво. Микроскопска
анатомија. Систем органа за крвоток. Систем ендокриних жлезда. Нервни систем. Систем чулних
органа. Систем органа за варење. Систем органа за екскрецију. Систем полних органа.Основна
начела екологије животиња. Дефиниција и подела екологије. Еколошка валенца, станиште, биотоп.
Пљоснати црви. Ваљкасти црви. Кичмењаци.
Практична настава:Микроскопске вежбе грађе ћелије, грађе ткива (епители, везивна, мишићно,
нервно), микроскопска анатомија система органа (варење, дисање, крвни, екскреторни,
репродуктивни).
Литература:
1. Полексић Весна., Богојевић Јелена., Марковић. Зоран, Дулић- Стојановић Зорка., „ Зоологија за
студенте сточарског смера“, Пољопривредни факултет, Београд, 2003.
2. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине Универзитета
у Београду, Елит-Медица,
2004.
3. Станимировић З, Ђелић Н: Практикум из зоологије. Факултет ветеринарске медицине
Универзитета у Београду, 2006.
4. Радовић И, Петров Б: Разноврсност живота И - Структура и функција, Биолошки факултет,
Београд, 1999.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (ПоwерПоинт презентације, филмови). Демонстрације и практичне вежбе
микроскопирања. Појединачни рад студента на микроскопу (изучавање и цртање изабраних
препарата). Лабораторијске вежбе из цитогенетике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Студијски програм/студијски програми: Струковна ветерина
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Анатомија и физиологија домаћих животиња
Шифра предмета: 1 VT II O 069
Наставник : мр Звонко В. Златановић
Сарадник: Светлана Богдановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: позитивно оцењени тестови провере знања , позитивно оцењени колоквијуми,и семинарски рад,
минимум сакупљених 30 предиспитних поена.
Циљ предмета: Стицање знања о грађи и функцији костију, мишића и унутрашњих органа као и о
физиолошким процесима у организму животиња

Исход предмета: Студент треба да зна латинску терминологију органа и органских система, нормалну
макроскопску грађу органа и система органа, да разуме њихов положај и просторне односе органа.
Познавање анатомских термина, познавање органа и система органа животињског тела, њихову грађу,
величину, облик и положај, топографију тела као и основе физиолошких процеса у организму животиња.
Познавање метода ефикасног учења, тимског рада, критичког мишљења и евалуације наставе и исхода
учења.

Садржај предмета
Теоријска настава и практична настава: Увод у анатомију, анатомски термини,кости, кости
екстремитета, кости трупа. Кости лобање и лица, зуби . Везе костију. Регије. Увод у миологију.Мишићи
синсаркозне везе . Мишићи екстремитета. Мишићи главе и врата. Мишићи трупа. Телесне дупље и серозе.
Органи за варење. Органи за дисање. Мокраћни органи. Мушки и женски полни органи. Перикард, срце,
крвоток и лимфни систем. Кожа, копито, папак, рог, млечна жлезда. Нервни систем, кичмена мождина,
мозак, мождани нерви, вегетативни нервни систем, спинални нерви. Око, чуло слуха, чуло мириса и укуса.
Ендокрине жлезде. Живина – скелет, мишићи и органи.
Практична настава: Кости. Мишићи. Телесне дупље и серозе. Дигестивни систем. Респираторни систем.
Уринарни систем. Полни органи. Кардиоваскуларни систем. Кожа, копито, папак, рог, млечна жлезда.
Нервни систем. Чула. Ендокрине жлезде. Анатомија живине.

Литература
1. З. Златановић: Анатомија и физиологија домаћих животиња, скрипта, Прокупље, 2009.
2. З. Николћ, Д., Виторовић., С. Јовановић., Р. Ђоковић., „Анатомија домаћих животиња”, Чачак, 1998.
3. Ж. Јанковић., С. Поповић., „Анатомија домаћих животиња”, Београд, 1988.
4. В. Пантић., „Хистологија домаћих животиња”, Београд, 1981.
5. М. Јовановић., „Физиологија домаћих животиња”, Београд, 1984.
6. В. Стојић: „Ветеринарска Физиологија”, Београд, 1996.
7. М. Шијачки., О. Јаблан-Пантић., В. Пантић., „Морфологија домаћих животиња”, Београд, 1984.
9. Верица Мрвић-Јовичић., „Атлас компаративне анатомије домаћих животиња”, Београд, 2003.
Остали часови
Број часова активне наставе 75
Предавања:45 Вежбе:30 Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
У настави/учењу примењују се методе активног учења/наставе. Поред ex catedra предавања, примењују се
интерактивне методе учења у учионици, као и појединачне и тимске активности студената ван учионица ( у
кабинету, библиотеци, кући). Интерактивно учење се примењује у виду самосталног рада појединца,
кооперативног и колаборативног учења базираног на проблему, тимског рада, панел дискусији, формалној
дебати, радионици и семинарском раду. Теоријска и практична настава, уз интерактивну наставу, изводиће
се у свим областима у различитим односима. Израда семинарског рада предвиђа се из области Анатомије и
Физиологије. Провера знања је путем теста (укупно 2) и колоквијума (укупно 2).

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава (вежбе)
колоквијуми
семинарски рад
тестови

Завршни испит
практични испит
усмени испит

поена
10
10
20
10
20
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поена
до 30

ОСНОВИ ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ
Студијски програм : Струковнa ветерина
Назив предмета: Основи ветеринарске неге
Шифра предмета: 1VT I О 350
Наставник: Миодраг Јовановић спец.
Сарадник:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Упознавање студената и стицање знања и вештина из области примарне
ветеринарске заштите и примарне ветеринарске неге. Усвајање интелектуалних, етичких и радних
вредности ветеринарске неге. Стицање знања о месту и улози ветеринарске неге у свеобухватној
ветеринарској заштити. Стицање знања и вештина у основним и општим поступцимау
ветеринарској неги, дијагностици и лечењу.
Садржај предмета:
Теоријска наставаЗначај ветеринарске медицине; Увод у најзначајније области ветеринарске
медицине;Увод у методе рада у ветеринарској медицини;Увод у најзначајније болести животиња;
Етика у ветеринарској медицини;појам ветеринарске неге; принципи у ветеринарској нези; методе
рада; функције и компетенције ветеринарсњких техничара; самосталне и зависне техничарске
интервенције; ветеринарска нега у примарној ветеринарској заштити; пријем пацијената: однос
према власнику животиње; ветеринарска нега у клиничко-болничкој ветеринарској заштити;
отпуст пацијента; стратешки приступ у нези болесне животиње; нормативи и стандарди у
здравственој нези; понашање особља; заштита ветеринарских техничара на раду; стресогене
ситуације и ризици у послу.
Практична настава Упознавање студената са понашањем у ветеринарским амбулантама и
институтима; са радном и технолошком дисциплином; са ХТЗ опрмемом; са опремом и
инструментима у ветеринарској медицини; са поступцима пријема болесних живтиња и мерама
које се предузимају у циљу хоспитализације; са поступцима клиничке дијагностике и примена
терапије;са најзначајнијим терапијским поступцима.Упознавање студената са вођењем
документације у ветеринарској медицини.Смештај пацијената. Положаји и промене положаја
пацијената. Путеви уношења хране, вештачка исхрана, превенција интрахоспиталних инфекција.
Асепса, антисепса, дезинфекција, стерилизација. Документовање техничарских интервенција.
Техничарске интервенције које се односе на негу, дијагностику и терапију (припрема болесника,
апликација медикаментозне терапије и др.). праћење и регистровање бвиталних функција.
Специфицности неге болесника са нарушеном функционалном способношћу. Учешће власника
животиње у нези. Лична заштита.
Литература
Студенти користе литературу из стручних и стручно апликативних предмета.
Нега болесника. Јолић М., Ђорђевић Д. Београд
Број часова активне наставе 45 Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Методе извођења теоријске наставе: излагање наставника, ППт презентације, повезивање теорије
са примерима из праксе, дискусије, семинарски радови
Практична настава садржајно прати и допуњује теоријску наставу.Реализује се у одговарајућим
ветеринарским институцијама и установама. Вежбе укључују рад у малој групи, рад у пару и
индивидуалан рад уз примену демонстрације, дискусије и увежбавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
предавања
10
вежбе
10
Практични испит
10
Колоквијуми и тестови
30
Завршни испит - усмени
30
семинар
10
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БИОХЕМИЈА
Студијски програм: Сви студијски програми
Назив предмета: Биохемија
Шифра предмета: 1VT I О 009
Наставник: мр Виолета С Ракић
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Предмет треба да омогући студенту стицање знања о структури и међусобној
повезаности биомолекула у живом систему, механизам трансформације материје и енергије у
живом систему, практични значај биомолекула за одређене гране пољопривреде као и вештина
препознавања најважнијих особина и функција биомолекула и начин изоловања из природних
производа, праћење и постављање једноставних биохемијских експеримената; ефикасног учења,
тимског рада, критичког мишљења и евалуације наставе и исхода учења.
Исход предмета: Студенти треба да познају:
Руковање лабораторијским прибором који се користи за једноставне биохемијске експерименте,
грађу и функцију протеина, липида, угљених хидрата, и нуклеинских киселина. Коришћење
литературе из области биохемије.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Хемија природних производа:биомолекули као основне градивне и функционалне јединице живог
система, структура, особине и реакције аминокиселина, пептида, протеина, кинетика и
ензими,витамини, органска ароматична једињења у биохемији, хемијска структура, улога и значај
шећера, прости и сложени липиди, макро и микроелементи у биохемији, нуклеинске киселине.
Основи метаболизма ћелије: ћелија и органеле као места одигравања трансформације материје и
енергије, метаболички путеви и размена енергије у биосфери, кружење азота и угљеника у
природи,једињења богата енергијом, разлагање и ресорпција протеина, угљених хидрата и масти,
важни метаболички циклуси и њихова повезаност, регулација метаболизма хормонима, значај
фотосинтезе у производњи биомолекула, биолошка оксидација и ћелијско дисање.
Практична настава:
Одређивање pH, раствори, пуфери, одређивање концентрације протеина, особине млека и казеина,
методе сепарације, одређивање активности алкалне фосфатазе, , одређивање активности LDH, AST,
ALT. Особине угљених хидрата, одређивање гликемије, особине липида.
Литература:
1. Луберт Страјер, „Биохемија”, превод, Школска књига, Загреб, 1991.
2. Б Грујић-Ињац, Стеван Лајшић, „Хемија приридних производа”, Универзитет у Нишу, 1983.
3. Живановић В., „Биохемија”, ауторизована предавања, ВППШ, 2006.
4. Живановић В., „Практикум из биохемије, Пунта, Ниш, 2005.
5. Михаиловић МБ, Јовановић ИБ: Биохемија, 5 издање, Научна, Београд 2006.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, радионице , презентације, дискусије, мини пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испит
30
колоквијум-и и тестови
40
семинар-и
10
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство, Воћарство и виногтадарство, Заштита
биља, Сточарство, Прехрамбена технологија, Струковна ветерина
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Заштита животне средине
Шифра предмета: 1VT II О 006
Наставник: мр Ивана Златковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Oстварених минималнио 30 поена на предиспитним активностима (активност на настави и вежбама,
тест, колоквијуми).
Циљ предмета:
Стицање знања о основама заштите животне средине, хемијским, физичким и другим изворима загађења
животне средине, последицама загађења и мерама за заштиту животне средине. Стицање вештина у
коришћењу прибора и апарата за одређивање загађујућих материја у животној средини, у самосталном
одређивању загађивача у животној средини, у циљу ефикасног учења, тимског рада, критичког мишљења.
Исход предмета:
Познавање (разумевање): аспеката заштите животне средине, загађивача животне средине и последица
њеног загађења. Оспособљавање за одређивање загађивача животне средине, одређивање начина и
поступака за санацију загађене животне средине.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам, улога и значај заштите животне средине. Хемијски. Физички и други извори загађења животне
средине, загађивачи животне средине, последице дејстава извора загађења животне средине на људе, биљни
и животињски свет, мере, поступци и средства за заштиту животне средине и њену ревитализацију.
Социјални, економски и еколошки аспекти заштите животне средине.
Практична настава:
Тимски рад на терену, израда процене ризика са аспекта загађења животне средине, израда мапа загађивача
животне средине, израда пројеката за санацију у циљу заштите животне средине.
Литература:
1. М. Ђукановић., „Животна средина и одрживи развој”, Елит, Београд, 1996.
2. Д. Веселиновић., „Физичко-хемијски основи заштите животне средине”, Београд, 1995.
3. М. Митровић, С., Буквић, Д.Јовичић., „Заштита животне средине и биљни свет”, Научна књига, Београд,
1994.
Остали часови
Број часова активне наставе 60
Предавања:30 Вежбе:30 Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Теоријска настава изводиће се уз интерактивне методе у свим областима и различитим односима уз
коришћење савремених наставних средстава. Практична настава изводиће се на терену уз упознавање
загађивача и извора загађења животне средине и мера њене заштите.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе:
Поена 30-70
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
0-10
практична настава
усмени испит
0-20
70
колоквијум-и
0-20
семинар-и
0-20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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ИНФОРМАТИКА
Студијски програм: Сви студијски програми
Назив предмета: Информатика
Шифра предмета: 1VT II О 005
Наставник: мр Небојша Стојановић
Сарадник: Милош Илић асистент
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:
Руковање персоналним рачунарима у циљу обраде и међусобне размене података.
Исход предмета: На крају модула студент треба да буде оспособљен за: Писање и обраду текста.
Исписивање математичких једначина. Формирање табела. Формирање графикона. Обраду цртежа и
фотографија и њихове примене у документима. Рад са Електронском поштом и Интернетом.
Израду компјутерских презентација. Познавање основних принципа програмирања.
Садржај предмета:
Хардверске основе. Word. Excel. Power Point. E-mail. Интернет. Алгоритмизација.
Литература:
1. Милена Станковић., „Рачунарство и информатика–питања за пријемни испит”, Електронски
факултет Ниш, 2003.
2. Милена Станковић., Ж Тошић., „Збирка задатака са основама рачунарске технике”, Практикум за
лабораторијске вежбе, Просвета, Ниш, 1997.
3. Д Шарковић., Весна Стевановић., „Рачунари и програмирање”, скрипта ВППШ Прокупље,
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Методе извођења наставе:
Теоријска настава. Вежбе на рачунару. Тестирање. Колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
10
тест (1)
практична настава
10
писмени испит
Колоквијуми и тестови
40
усмени испит
30
семинар
10
Начин провере знања могу бити различити, наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.
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МИКРОБИОЛОГИЈА
Студијски програм: Сви студијски програми
Назив предмета: Микробиологија
Шифра предмета: 1VT II О 017
Наставник: Татјана В.Стојановић
Сарадник: Светлана Богдановић спец.
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Стицање основних знања о облику, грађи, физиолошким и антигенским
карактеристикама патогених и непатогених микроорганизама, њиховој екологији, резистенцији на
антибиотике, инфекцији, имунолошким реакцијама организма на антигене микроорганизама и
микробиолошким и имунолошким дијагностичким методама.
Исход предмета:Студент треба да зна да изврши узорковање материјала, утврђивање облика и грађе
ради идентификације бактерија и гљивица у нативним и обојеним препаратима, да зна какосе изводи
стерилизација, да засеје материјал на хранљиве подлоге,изолује микроорганизам у чистој култури и
да га идентификује на основу културелних и биохемијских особина, да испита његову осетљивост на
антибиотике, да зна да изведе серолошке реакције и прочита добијене резултате, да постави културу
ткива, изврши инокулацију вируса и установи цитопатогене промене, да инокулише кокошије
ембрионе вирусима, рикецијама и хламидијама, да обоји препарате припремљене од алантохоријалне
и вителусне мембране, да припреми и обоји отисак препарат од можданог ткива инфицираног
вирусом беснила ради откривања Негријевих телашаца.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Увод у микробиологију, Облик и грађа микроорганизама, Физиологија
микроорганизама, Распрострањеност микроорганизама у природи, Генетика микроорганизама,
Имунитет и имунол. реакције, Инфекција и отпорност организма према инфекцији , Специјална
бактериологија , Рикеције, Хламидије, Микологија, Општа вирусологија, Специјална вирусологија.
Практична настава: Употреба микроскопа у микробиологији, Основни облици бактерија, Основни
облици квасаца и плесни, Бактериолошки судови и инструменти, прање и њихово припремање за рад,
Стерилизација и апарати који се користе у микробиологији, Бактериолошке подлоге , Припремање
препарата за микроскопирање, Проста бојења, Сложена бојења по Граму и Гимзи, Бојење капсула и
спора бактерија, Техника засејавања, идентификација колонија и добијање чистих култура,
Културелне особине микроорганизама, Физиолошке особине микроорганизама, Антибиограм и
испитивање осетљивости изолованих бактерија на антибиотике, серолошке реакције. Припмена
кокошијих ембриона у вирусолошкој дијагностици, Вирусна хемаглутинација и хеминхибиција.
Литература:
1. Ашанин Р, Крњаић Д, Милић Н: Приручник са практичним вежбама из микробиологије са
имунологијом, Макарије, Београд, 2006.
2. Михајловић Б: Микробиологија И -Општа микробиологија са основима имунологије, ОЗИД,
Београд, 1983.
3. Марковић Б: Микробиологија ИИ -Бактерије, квасци и плесни, Завод за уџбенике и наставна
средстава, Београд, 1990.
4. Михајловић Б: Микробиологија 3 -Рикеције и вируси, Научна књига, Београд, 1987.
Бр часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава:30
Методе извођења наставе:
Од метода извођења наставе користе се класична предавања, видео-бим презентација, лабораторијске
вежбе и методе интерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе у настави користе се
индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
30
колоквијум-и и тестови
40
семинар-и
10
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УРГЕНТНА ВЕТЕРИНАРСКА ПОМОЋ
Студијски програм: Струковна ветерина
Назив предмета: Ургентна ветеринарска помоћ
Шифра предмета: 1VT II О 351
Наставник: Миодраг Јовановић спец.
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:Студентима треба да пружи основна теоријска и практична знања из разних врста
ургентних стања у ветерини, и то у хирургији, трауматологији, интерној ветерини, неурологији,
породиљству и др.
Исход предмета: По завршеној теоријској и практичној настави, захваљујући стеченим знањима и
вештинама, студенти ће бити оспособљени за брзо препознавање и дијагнозу ургентних стања и
примену научених мера и процедура у примарном збрињавању акутно оболелих и повређених
животиња.
Садржај предмета: Теоријска настава: Ургентна ветерина, појам и дефиниција. Ургентни пацијент,
појам дефиниција и врсте. Основи организације ургентне ветеринарске помоћи. Траума, појам и
врсте. Трауме главе и врата, грудног коша, трбуха, коштано-зглобног система. Трауматски шок и
надокнада изгубљеног волумена. Имобилизација и транспорт. Опекотине, дефиниција. Застој срца
и кардио-пулмонална реанимација. Основно одржавање живота пацијента. Удар струје, удар грома,
утопљење. Страно тело у дисајном путу. Акутни коронарни синдром – инфаркт миокарда.
Хипертензивна криза. Акутна обољења плућа и поступци у лечењу и нези (астма, тромбоемболија
плућа, плућни едем, пнеумоторакс). Акутна обољења ЦНС (мождани удар, епизодни губици свести
– синкопа, конвулзије, епилепсија). Акутна обољења у трбуху, крвављења у трбуху.
Литература:
1. Вучовић Д. И сар. Ургентна медицина. Обележја. Медицински факултет. Београд, 2003.год.
2. Лалевић П. И сар. Анестезиологија. ЗЗУИНС Београд. 1999.год.
3. Јовановић К. Застој срца и кардиопулмонална реанимација. ВМШ у Ћуприји. 2007.год.
Број часова активне наставе: 30
Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Од метода извођења наставе користе се класична предавања, видеобим презентација, вежбе и методе интерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе у настави
користе се индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и кооперативне методе активног
учења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
10
тест (1)
практична настава
10
Практични испит
10
Колоквијуми и тестови
30
усмени испит
30
семинар
10
Начин провере знања могу бити: писмени испити, усмени испит, практични испит, презентација
пројекта, семинари итд.
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ПАТОЛОГИЈА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Патологија
Шифра предмета: 1VT III О 194
Наставник: мр Горан Стојановић
Сарадници: Светлана Богдановић спец.
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: студент треба да стекне знања о механизмима настанка болесних стања и
болесних процеса, потребних за разумевање патогенезе и клиничких манифестација болести.
Проучавање болести појединих органа и органских система као и патолошких процеса одређене
етиологије, тока и еволуције.
Исход предмета: Студент треба да зна основне механизме патолошких процеса и болесних стања,
макроскопске и микроскопске промене у органским системима везаним за одређена патолошка
стања одређене етиологије и тока, да препозна и опише патоморфолошке промене.
Садржај предмета: Теоријска настава:Увод, основни појмови из патологије, етиолошки фактори;
Реверзибилне промене, поремећај промета воде; Поремећаји промета беланчевина; Поремећај
промета угљених хидрата, поремећај промета масти; Патолошко орожавање, пигменти и
поремећаји метаболизма пигмената; Поремећаји у промету минералних материја; Поремећај
промета мокраћне киселине; Иреверзибилне промене, некроза; Апоптоза; Поремећаји у
циркулацији крви; Исхемија, инфаркт, тромбоза, емболија, метастаза, едем, шок; Акутна
инфламација; Форме акутне инфламације; Хронична инфламација; Микотични грануломи,
паразитни грануломи, еозинофилни гранулом мачака, гранулом страног тела; Урођени поремећаји
у расту; Стечени поремећаји у расту; Обнављање ткива; Регенерација коштаног ткива,
регенерација хрскавичног ткива, регенерација нервног ткива; Организација, зарастање рана;
Патологија тумора; Развојне аномалије. Патологија гастроинтестиналног тракта; Патологија јетре,
билијарног система и егзокриног панкреаса; Патологија респираторног система; Патологија
кардиоваскуларног система ; Патологија уринарног система; Патологија ендокриног система;
Патологија хематопоезног система; Патологија централног нервног система; Патологија мишића,
патологија костију и зглобова; Патологија коже; Патологија женског репродуктивног система;
Патологија мушког репродуктивног система; Патологија ока и уха.
Практична настава: Обдукција: Опште о обудукцији; Показна вежба -постморталне промене;
Показна вежба-извођење обдукције; Узимање материјала и припрема; Обдукциони протокол;
Узимање узорака (обдукција, биопсија, фиксативи); макроскопски препарати,
Литература:
1. Кнежевић М, Јовановић М: Општа патологија, Макарије, Београд, 2008.
2. Кнежевић М, Јовановић М: Практикум из патохистолошких вежби, Војна штампа, Београд,1994.
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе:
Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (power point
презентације, филмови), практичне вежбе – обдукција и макроскопски преглед лешева животиња,
микроскпоирање, препознавање и опис хистопатолошких промена везаних за дистрофију, некрозу,
поремећаје у циркулацији, инфламацију и туморе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
10
Колоквијум-и , тестови
30
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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ФАРМАКОЛОГИЈА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Фармакологија
Шифра предмета: 1VT III О 195
Наставник: др Драган Рогожарски
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Да пружи студентима основна знања о фармацеутским облицима лекова, начину
прописивања, судбини лека у организму, месту и начину деловања лекова на организам животиња.
Токсикологија треба да пружи студентима основна знања о пореклу и врстама отрова, степену
токсичности, клиничкој слици тровања и начину лечења отрованих животиња.
Исход предмета: Студент треба да зна порекло лекова, врсте и облике лекова, зна начине
апликације, уме да препозна нежељене ефекте лекова, зна синергистичке и антагонистичке
интеракције између лекова, зна порекло и врсте отрова и тровања, и начин лечења отрованих
животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод. Дозе и дозирање лекова. Транспорт лекова кроз телесне баријере,
нежељена деловања лекова. Фармакологија органских система, крви и средстава за рехидрацију
итд. Увод, подела антибактеријских, антивирусних и антигљивичних лекова, антисептика и
дезинфицијенса. Антипаразитски лекови. Увод и значај токсикологије у ветеринарској медицини,
класификација отрова и тровања. Тровања животиња пестицидима, тешким металима и начин
лечења отрованих .
Практична настава: инкомпатибилитет, биолошке варијације, интеракције лекова. Ексцитанси
ЦНС-а и антиконвулзивни лекови. Ефекти седатива и хипнотика и антагонизовање ових дејстава.
Општа и локална анестезија. Законска регулатива у производњи и промету отровних материја.
Литература:
1. Јездимировић М.: Ветеринарска фармакологија, Факултет вет. медицине, Београд, 2005.
2. Ћупић В., Муминовић М., Кобал С., Велев Р.: Фармакологија за студенте ветеринарске
медицине, Београд, Сарајево, Љубљана, Скопље, 2007.
3. Јездимировић М.: Основи фармакотерапије и готови лекови ад ус. вет., 2002.
4. Траиловић С., Миловановић М., Јефтић З.: Ветеринарска рецептура, 2005.
5. Ћупић В.: Најчешћа тровања у ветеринарској медицини, 1999.
Теоријска настава: Практична настава:
Лабораторија:
Број часова активне
наставе: 60
30
15
15
Методе извођења наставе: Теоријска настава (power point презентације, филмови), практичне
вежбе (компјутерска симулација, приказ случајева отрованих животиња).
Оцена знања (максималан број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Усмени испит
30
семинар
10
Колоквијуми и тестови
40
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ЕТОЛОГИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Студијски програм: Струковна ветерина, Сточарство
Назив предмета: Етологија домаћих животиња
Шифра предмета: 1VT I О 073
Наставник: Проф. др Славча Христов,
Сарадник:
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Предмет треба да омогући студенту стицање:
Знања и разумевања основних категорија, система, облика и стратегија понашања појединих
врста; етограма; поремећаја и проблема у вези понашања и добробити животиња, вештина
сагледавања индикатора понашања и добробити и значаја различитих облика понашања,
добробити и производног статуса животиња; елемената у обезбеђењу минималних стандарда
заштите добробити запата, анализе и примене програма општих мера за спречавање појаве
поремећаја понашања и проблема добробити, вештина ефикасног учења, тимског рада, критичког
мишљења и евалуације наставе и исхода учења.
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): основних
физиолошких процеса у понашању, структуре понашања јединки животиња, основних аспеката
социјалног и репродуктивног понашања, основних аспеката материнске бриге, понашања
новорођених и младих животиња, добробити животиња. На крају модула студент треба да буде
оспособљен за: анализу физиолошких основа понашања животиња, анализу понашања појединих
категорија животиња, диференцирање активности у понашању животиња, анализу понашања
животиња у групи, анализу понашања животиња у вези исхране,анализу понашања у вези
репродукције, анализу добробити животиња, сагледавање законских прописа у вези добробити
животиња, даље ефикасно учење материјала модула, примену метода тимског рада у усвајању
материјала модула, развијање критичког и креативног мишљења о материјалу модула,
презентацију стечених знања у оквиру модула, усмену и писмену процену исхода учења модула и
процену одвијања наставног процеса у току реализације модула.
Садржај предмета:Теоријска настава: Увод. Основни физиолошки процеси у понашању.
Организација (структура) понашања јединки животиња. Социјално и репродуктивно понашање.
Материнска брига, понашање новорођених и младих животиња. Етограми домаћих животиња.
Добробит животиња.Практична настава: Практичне и показне вежбе у лабораторији и на терену
из свих области наставе.
Литература:
1. Христов С., Бешлин Р., „Стрес домаћих животиња”, Монографија. Пољопривредни факултет.
Београд, 1991.
2. Вучинић Маријана., „Понашање, добробит и заштита животиња”, Факултет ветеринарске
медицине. Београд, 2004.
Бр часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе:
Од метода извођења наставе користе се класична предавања, лабораторијске вежбе, теренске
вежбе и методе интерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе у настави користе се
индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења.
Интерактивне методе се користе у учионици и ван ње (у опремљеној библиотеци и рачунарском
центру, код куће) у оквиру индивидуалног или групног рада. Од ових метода користе се панел
дискусије, формалне дебате, радионице, методе проучавање случаја, вођење дневника и уношење
одредница, израда есеја и семинарских радова, процена рада другог студента и активне сесије
обнављања материјала.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
30
колоквијум-и и тестови
40
семинар-и
10
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ОСНОВИ ИСХРАНЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Студијски програм: Струковнa ветерина, Сточарство
Назив предмета: Основи исхране домаћих животиња
Шифра предмета: 1VT III О 071
Наставник: др. Никола Столић
Сарадници:
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: студент треба да стекне знања о хранивима и њиховој класификацији, начинима
производње, прераде и конзервисања хране и факторима који утичу на кварење хране, о исхрани
појединих врста и категорија животиња (говеда, овце, козе, коњи, свиње, живина, кунићи, пси,
мачке и рибе), као и клиничкој исхрани - вези између исхране и појединих обољења и начинима
превенције и терапије.
Исход предмета:
Разумевање биохемијске и физиолошке основе исхране, да студент уме да распозна поједина
хранива и зна њихове основне карактеристике као и значај у исхрани, уме да препозна услове под
којима може да дође до квара хране за животиње као и да уме да препозна промене уколико је до
њих већ дошло, разуме принципе исхране различитих врста и категорија животиња уз уважавање
специфичности и разлика, зна да формира оброк за одговарајућу врсту и категорију као и да
организује и надгледа сам процес храњења, уме да уочи и неправилности и проблеме до којих
долази због неадекватне исхране и зна да предложи и спроведе дијететске мере када је потребно.
Садржај предмета:
Теоријска настава: сточна храна, дефиниција, класификација, фактори квалитета, кварење и
шкодљивост сточне хране, исхрана говеда: особености исхране, хранљиве материје, оцењивање
хранљиве вредности хране, избор хранива и потребе, исхрана оваца и коза: особености исхране,
избор хранива и потребе, исхрана коња: особености исхране, избор хранива и потребе, исхрана
свиња: особености исхране, избор хранива и потребе, исхрана живине: особености исхране, избор
хранива и потребе, исхрана паса и мачака, исхрана кунића, исхрана крзнашица, исхрана дивљачи,
исхрана риба, клиничка исхрана, обољења везана са грешкама у исхрани, нутритивна терапија.
Практична настава: Узорковање сточне хране и Wенде поступак , скробни еквивалент, познавање
хране, хигијенска оцена, састављање оброка , анализа и корекција оброка, рачунска анализа смеша,
рачунска анализа корекција смеша, анализа и корекција оброка који су изазвали поремећај.
Литература:
1. Шефер Д., Синовец З.: Општа исхрана, ФВМ, Београд, 2008.
2. Шевковић Н., Прибићевић С., Рајић И.: Исхрана домаћих животиња, Научна књига, 1986.
3. Јовановић Р., Дујић Д., Гламочић Д.: Исхрана домаћих животиња, Стилос, Нови Сад, 2000.
4. Синовец З., Шевковић Н.: Практикум из исхране, ФВМ, Београд, 1995.
Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе:
Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (power point
презентације, филмови). Практична настава, у лабораторији и на фармама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
Семинар-и
10
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Поена

30

ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Студијски програм: Струковна ветерина, Сточарство
Назив предмета: Зоохигијена и ветеринарство
Шифра предмета: 1VT III О 078
Наставник: мр Звонко Златановић
Сарадник : Стеван Митковић спец.
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Предмет треба да омогући студенту стицање знања из: хигијене животне средине
домаћих животиња, принципа адаптације, хигијене и неге домаћих животиња, хигијене смештаја и
држања домаћих животиња, , вештина коришћења инструмената за утврђивање микроклиматских
и просторних услова гајења, препознавања индикатора стресне реакције, оцењивања услова
смештаја, транспорта животиња и примене хигијенских мера, примену програма општих мера за
спречавање појаве, сузбијање и искорењивање најзначајнијих болести животиња, примене метода
ефикасног учења, тимског рада, критичког мишљења и евалуације наставе и исхода учења.
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): Хигијене
животне средине домаћих животиња, принципа адаптације, хигијене и неге домаћих животиња,
хигијене смештаја и држања домаћих животиња, најзначајнијих узрока болести животиња.
На крају модула студент треба да буде оспособљен за: примену инструмената за утврђивање
микроклиматских чинилаца, утврђивање просторних и микроклиматских чинилаца у сточарској
производњи, примену хигијенско санитарних мера у сточарству, примену програма општих мера
за спречавање појаве, сузбијање и искорењивање најзначајнијих болести животиња, даље
ефикасно учење материјала модула, примену метода кооперативног и колаборативног учења
материјала модула, примену метода тимског рада у усвајању материјала модула, развијање
критичког и креативног мишљења о материјалу модула, презентацију стечених знања у оквиру
модула.
Садржај предмета:Теоријска настава: Увод. Основи хигијене животне средине домаћих
животиња. Основни принципи адаптације, хигијена и нега одраслих јединки и младунчади
домаћих животиња. Основи хигијене смештаја и држања домаћих животиња.
Практична настава: Практичне и показне вежбе у лабораторији и на терену. ДДДД – план,
припрема и извођење. Анализа зоохигијенских норматива.Обилазак објекта за пречишћавање
отпадних вода.
Литература:
1. Христов С., „Зоохигијена”, Пољопривредни факултет, Београд, 2002.
2. Христов С., „Здравствена заштита домаћих животиња, Пољопривредни факултет, Београд, 2006
3. Бешлин Р., Христов С., „Практикум из Зоохигијене”, Пољопривредни факултет, Београд, 1990.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе:
Од метода извођења наставе користе се класична предавања, лабораторијске вежбе, теренске
вежбе и методе интерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе у настави користе се
индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испит
30
колоквијум-и и тестови
40
семинар-и
10
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РЕПРОДУКЦИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Студијски програм: Струковнa ветерина, Сточарство
Назив предмета: Репродукција домаћих животиња
Шифра предмета: 1VT IV О 114
Наставник: др. Александра С. Јевтић
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30. пред испитних бодова
Циљ предмета: Студент треба да стекне знање кроз теоријско образовање и одговарајући обим
практичног рада за непосредно укључивање у клиничку праксу из области клиничке патологије и
терапије репродуктивног система животиња, као и за асистирање при интервенцијама из области
породиљства.
Исход предмета: Студент треба да зна етиологију, патогенезу и терапију обољења
репродуктивног система домаћих животиња, познаје процедуре из области дијагностике и
терапије репродуктивног система, уме да уради прелед на стеоност, катетеризацију и вештачко
осемењавање, узме потребне узорке за лабораторијски преглед, помогне при порођају и предузме
одговарајућу терапију.
Садржај предмета
Теоријска настава: Основи неуроендокрине регулације репродукције. Полна сезона и полни
циклус, парење. Обољења и рани ембрионални развој, сметње у оплођењу, атефилизација и
патолошка фертилизација. Физиологија гравидитета, дијагноза гравидитета, физиолошки порођај,
пуерперијум. Вештачко осемењавање, преглед, оцењивање и конзервирање сперме. Осемењавање
крава, оваца и коза, кобила, паса, свиња, живине, риба и пчелињих матица, оплодња ин-витро.
Неплодност мужјака. Патологија гравидитета, порођаја и пуерперијума. Болести вимена. Болести
новорођенчади. Стерилитет и узроци стерилитета. Обољења женских полних органа.
Безсимптомни стерилитет. Примена хормона у биотехници. Инфективни стерилитет говеда,
оваца, свиња и коња. Патологија репродукције паса.
Практична настава: Клинички преглед полних органа, дијагностика еструса и гравидитета.
Вагинотомија, стављање флеса и шивење вулве, епидурална анестезија, дијагностичко испирање
препуцијума бика. Нормални и патолошки порођај, ректални преглед и катетеризација цервикса
Корекција неправилног ситуса и позиције, корекција неправилног хабитуса главе и екстремитета,
фетотомија и царски рез. Дијагноза обољења млечне жлезде. Вештачко осемењавање домаћих
животиња. Клиничке вежбе.
Литература:
1. Марковић Б: Породиљство домаћих животиња, Ветеринарски факултет, Београд, 1983.
2. Миљковић В: Вештачко осемењавање дом. животиња, Ветеринарски факултет, Београд, 1996.
3. Марковић Б: Болести вимена, Ветеринарски факултет, Београд, 1982.
4. Петрујкић Т: Репродукција и вештачко осемењавање свиња, ФВМ, Београд, 2000.
5. Павловић В, Павловић М: Дијагностика гравидитета домаћих животиња, ФВМ, Београд, 2000.
6. Вуковић Д: Клиничка примена хормона у репродукцији женки дом. Жив., ФВМ, Београд, 2000
Број часова активне наставе: 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава, уз примену аудио-визуелних метода (power point
презентације, филмови), практичне вежбе на здравим и болесним животињама и практичан рад
на фармама крава, оваца и свиња.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
Студијски програм : Струковнa ветерина
Назив предмета: Интерне болести
Шифра предмета: 1VT IV О 198
Наставник: др Рогожарски Драган
Сарадник:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:Упознавање са најзначајнијим унутрашњим болестима свиња, говеда, оваца и
коза, месоједа, копитара и живине као и упознавање са основним методама ветеринарске неге у
интерној ветеринарској медицини.
Исход предмета.Знања. Студент који положи овај предмет треба да буде упознат са основним
карактеристикама интерних болести у ветеринарској медицини. Такође, треба да буде информисан
о основним дијагностичким методама. Упознавање и основних правила ветеринарске неге код
интерних болести. Вештине.Студент треба да буде упознат са дијагностичким методама које се
користе при прегледу животиња, а тиме и оспособљен за асистирање ветеринару који обавља
преглед, ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставе
и исхода учења, као и да савлада вештине ветерин. неге (пријем пацијента, смештај, нега итд.).
Садржај предмета: Теоријска настава: Основне карактеристике болести органа за варење,
болести органа за дисање, болести кардиоваскуларног система, болести крви и хематопоезног
сисема, болести уринарног система, болести нервног система, болести скелетно-мишићног
система, болести коже, поремећаји метаболизма, болести живине. Практична настава : Приступ
животињама при прегледу, општи преглед (хабитус и тријас) специјални преглед (преглед
појединих органских система). Идентификација стања оболелих, планирање здравствене неге,
припрема оболелих животиња за дијагностичке процедуре, контрола виталних функција,
принципи неговања оболелог, дијетатерапије, заштита особља, вођење документације.
Литература
1. Стаматовић С.,Шаманц Х.: Болести свиња Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске
медицине Београд, 2001.
2. Кнежевић Н., Материјић М., Болести пернате живине, Универзитет у Београду,
Ветеринарски факултет, Београд, 1996.
3. Шаманц Х.: Болести папкара, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду
4. Бобош С., Видић Бранка: Млечна жлезда преживара- морфологија, патологија,
терапија.Монографија, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2005.
5. Иветић .: Болести живине- атлас. Београд, 2003.
6. Лапчевић Д.: Болести копитара Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине,
Београд, 1980.
7. Лапчевић Д.: Болести паса и мачака. Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске
медицине, Београд, 1980.
Број часова активне наставе 45 Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Од метода извођења наставе користе се класична предавања, теренске
вежбе и методе интерактивне наставе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
присуство на настави
10
усмени испит
30
вежбе
10
Колоквијуми и тестови
40
семинар
10
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ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ
Студијски програм : Струковнa ветерина
Назив предмета: Паразитске болести
Шифра предмета: 1VT IV О 199
Наставник: Митковић Стеван спец.
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:Упознавање са најзначајнијим паразитским болестима домаћих животиња
изазваних паразитима, цестодама, трематодама, нематодама и артроподама као и упознавање са
основним методама лабораторијске дијагностике паразитских болести домаћих животиња.
Исход предмета
Знања: Студент који положи овај предмет треба да буде упознат са етологијом, патогенезом,
клиничком сликом, патоморфолошким променама, терапијом и профилаксом најзначајнијих
паразитских болести домаћих животиња изазваних протозоама, цестодама, трематодама ,
нематодама и артроподама.
Вештине. Студент треба да буде упознат са основним методама дијагностике паразитских болести
домаћих животиња и тиме оспособљен за техничко обављање послова у лабораторијама које се
баве дијагностиком паразитских болести домаћих животиња, ефикасно учење, критичко
мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставе и исхода учења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Општи појмови везани за паразитске болести, услови за појаву паразитских болести, паразитске
болести изазване протозоама, паразитске болести изазване цестодама, паразитске болести изазване
трематодама, паразитске болести изазване нематодама, паразитске болести изазване артроподама.
Ветеринарска нега оболелих од паразитаских болести.
Практична настава
Основи дијагностике паразитских болести, узимање, паковање и слање материјала на преглед.
Микроскопски преглед измета. Основне карактеристике јаја хелминта; Квалитативне методе
копролошког прегледа: нативни препарат, седиментација и флотација; квалитативне методе
копролошког прегледа: метода по Вајди, Филеборну и Берману, метод са целофанским брисом.
Копрокултура; квантитативне методе копролошког прегледа: метод по Столу и Мекмастеру;
дијагностика; Демонстрација важнијих антипаразитика.
Литература
 Шибалић С.;Цветковић Љ ; Паразитске болести домаћих животиња, Универзитет у
Београду, Ветeринарски факултет, Београд, 1996.
 Димитријевић С.: Дијагностика паразитских болести, Универзитет у Београд, Факултет
ветеринарске медицине, Београд, 1999.
Број часова активне наставе 45 Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.
Практична настава се изводи у учионици кроз видео презентације, лабораторији као и
ветеринарским организацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
присуство на настави
10
Практични испит
10
вежбе
10
Усмени испит
30
Колоквијуми и тестови
30
семинар
10
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ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
Студијски програм : Струковнa ветерина
Назив предмета: Заразне болести
Шифра предмета: 1VT IV О 200
Наставник: Миодраг Јовановић спец.
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: студент треба да се упозна са општим принципима епизоотиологије, са
најважнијим карактеристикама најважнијих заразних обољења животиња. Да буде упознат са
карактеристикама инфективних чинилаца, и вештинама потребним за рад са инфективним
агенсима.
Исход предмета
Знања. Студент који положи овај предмет треба да буде упознат са основним карактеристикама
најзначајних заразних болести домаћих животиња. Такође, треба да буде информисан о основним
дијагностичким методама а тиме и оспособљен за асистирање ветеринару који обавља преглед. Да
уме да узоркује материјал за дијагностику, да зна да постави сумњу на заразну болест, да зна
процедуре пријављивања заразних болести и да зна да одради прописану терапију. Да савладају и
схвате основне принципе ветеринарске неге код заразних болести.
Садржај предмета
Теоријска настава: основе епизоотиологије, мере заштите, болести узроковане бактеријама
(антракс, сакагија, патерелоза, дурина, лептоспироза, листериоза, туларемија, црвени ветар, и др),
болести изазване вирусима. Специфичности пријема животиња.Врсте изолације, опремљеност и
одржавање болничких услова. Поступак са заразним материјалом и отпадом.
Вештине.Студент треба да буде упознат са дијагностичким
Практична настава: на терену, у амбуланти и ветеринарској станици, у лабораторији,
узорковање, паковање, слање материјала, серолошки тестови, пропратни акт, вођење
епизоотиолошког дневника. Поступак при пријему животиња; обавезе и дужности ветеринарског
техничара; вештачка исхрана и врсте дијета; поступак са прљавим судовима и остацима хране;
дезинфекција и стерилизација заразног материјала; пријава заразних болести; врсте температурне
кривуље; принципи давања серума, нега животиње са повишеном тел температуром; анти-шок
терапија: туберкулинске пробе; припрема и извошење вакцинације; специфичности узимања и
слања заразног материјала(крв, ури, фецес, брис, ликвор); време узимања материјала ѕа лаборат
прегледе, чување материјала, транспорт и обезбеђење; Лумбална пункција, биопсија, нега
оболелих код појединих заразних болести.
Литература:
1. Лолин мирослава: Заразне болести бактеријске етиологије, Вет.факултет, Београд, 1986.
2. Пањевић Ђ: Заразне болести вирусне етиологије, Вет.факултет, Београд, 1986.
3. Валчић М: Специјална епизоотиологија, ФВМ, Београд, 2004.
4. Пањевић Ђ: Општа епизоотиологија, Вет.факултет, београд, 1986.
Број часова активне наставе 60 Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Од метода извођења наставе користе се класична предавања, теренске
вежбе и методе интерактивне наставе, као и лабораторијске вежбе у ВСИ.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
присуство на настави
10
усмени испит
30
вежбе
10
Колоквијуми и тестови
40
семинар
10
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ХИРУРГИЈА
Студијски програм : Струковнa ветерина
Назив предмета: Хирургија
Шифра предмета: 1VT V О 201
Наставник: Горан Стојановић спец.
Сарадник:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Студент треба да стекне знање о општим принципима хирургије, асепси, антисепси,
припреми животиње за операцију, оперативним техникама и компликацијама, као и ветеринарска нега
животиња пре, у току и после хируршких интервенција.
Исход предмета: Студент треба да зна основне принципе хирургије, инструменте и опрему која се користи
у хирургији, да зна да припреми животињу за операцију, обради и зашије рану, асистира приликом
операције, да зна да негује животињу пре и после операције.
Садржај предмета
Теоријска настава:Увод у хирургију, основне хируршке методе, хируршки инструменти, материјал за
шивење, асепса, антисепса, збрињавање повреда, обрада рана, надокнада течности и електролита,
фиксирање животиња и припрема за операцију, хирургија меких ткива, ортопедија – збрињавање повреда,
декорнуација, кастрација, овариектомија, хистеректомија, тонзилектомија, руминотомија. Норме, стандарди
и принципи ветеринарске неге у хирургији.
Практична настава: припрема животиња пре операције, фиксирање, обуздавање и припрема за операцију,
примена асепсе, припрема хируршког тима, припрема хируршких инструмената, хируршке технике –
шавови, превијање, различити облици превијања, стављање гипсаног завоја, шивење и прибор за шивење,
обрада апсцеса и хематома, декорнуација, тонзилектомија, кастрација, овариектомија и хистеректомија,
остеофиксација.
Литература
1. Васић Ј.: Основи ветеринарске хирургије, Вет.факултет, Београд, 1996.

Број часова активне наставе 60
Теоријска настава:30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Од метода извођења наставе користе се класична предавања, примена
визуелних метода (Power point презентације, видео) теренске и практичне вежбе и методе интерактивне
наставе, вежбе на клиници и амбуланти, као и присуствовање оперативним захватима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
поена
присуство на настави
10
Практични испит
10
вежбе
10
усмени испит
30
Колоквијуми и тестови
30
семинар
10
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ЗООХИГИЈЕНСКИ ТРЕТМАНИ
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Зоохигијенски третмани
Шифра предмета: 1VT III О 352
Наставник: Мр Звонко Златановић
Сарадници: Светлана Богдановић спец.
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова. Положена анатомија и физиологија и
Основи ветеринарске неге.
Циљ предмета:
да студенти сазнају о појму, принципима и стандардима најчешћих зоохигијенских третмана код
великих и малих животиња.Да стекну основне вештине и ѕнање како би могли самостално да
ураде основне хигијенске третмане код животиња.
Исход предмета:
Оспособљеност студената за препознавање потребе примене зоохигијенских третмана.
Поседовање знања и вештина за самостално обављање послова у хигијенским третманима.
Садржај предмета
Теоријска настава: Појам зоохигијенских третмана. Основни принципи зоохигијенских третмана,
методе рада при третманима. Врсте третмана и избор животиње. Пријем животиње и однос са
власником. Припрема животиње за хигијенски третман. Услови и опрема за извођење хигијенских
третмана. Положаји животиње и начини фиксирања. Заштита особља при извођењу третмана.
Негативне последице и ризици при третману. Употреба лекова и помоћних лековитих супстанци.
Употреба козметичких препарата. Вођење евиденције. Ветеринарска нега после спроведеног
третмана. Законски прописи који се одниосе на област пружања услуга и извођења зоохигијенских
третмана. Основни зоохигијенски третмани (чишжење животиње, тимарење, купање,
ишчешљавање, тримовање, фенирање, обрада ноктију, копита и папака, скраћивање длаке,
шишање, обликовање фризуре, чишћење усне дупље и зуба, чишћење ушију, ока, аналног и
гениталног предела. Третмани против паразитских инвазија.
Практична настава: практична настава прати теоријску наставу. Изводи се у учионици,
вежбаоници, у ветеринарским организацијама, у салонима за мале животиње, на фармама итд.
Литература:
1. Васић Ј.: Основи ветеринарске хирургије, Вет.факултет, Београд, 1996.
2. Димитријевић С.: Дијагностика паразитских болести, Универзитет у Београд, Факултет
ветеринарске медицине, Београд, 1999.
3. Лапчевић Д.: Болести паса и мачака. Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске
медицине, Београд, 1980.
4. Христов С., „Зоохигијена”, Пољопривредни факултет, Београд, 2002.
5. Христов С., Бешлин Р., „Стрес домаћих животиња”, Монографија. Пољопривредни факултет.
Београд, 1991.
6. Вучинић Маријана., „Понашање, добробит и заштита животиња”, Факултет ветеринарске
медицине. Београд, 2004.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), лабораторијске вежбе, демонстрације и
практичне вежбе у ветеринарским установама, фармама и салонима за кућне љубимце.
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
10
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
30
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Болести преживара
Шифра предмета: 1VT V O 214
Наставник: Др Драган Рогожарски
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова, положени Анатомија и физиологија,
Патологија.
Циљ предмета: Упознавање са теоријским и практичним аспектима патологије и терапије преживара и

савладавање неопходних вештина значајних за непосредно укључивање у клиничку праксу и асистенцију
код решавања уобичајених проблема из области клиничке патологије и терапије говеда, оваца и коза.

Исход предмета:

Студент треба да зна етиологију и патогенезу обољења преживара обухваћених
програмом, разуме механизме настанка болести, зна да уради асистенцију за клинички преглед .

Садржај предмета
Теоријска настава:

Болести усне дупље, ждрела и једњака Болести преджелудаца - индигестије,
субакутна ацидоза бурага, руминитис и паракератоза , метеоризам бурага , дијафрагматска хернија, пареза
листавца . Болести сиришта , болести црева, дијареје , илеус, перитонитис Болести јетре и панкреаса .
Болести органа за дисање . Болести срца и крвних судова . Болести крви и хематопоезних органа . Болести
уринарног система . Болести централног нервног система . Поремећаји метаболизма . Болести органа за
кретање . Болести коже. Инфективне болести преживара. Болести преживара изазване паразитима.
Ветеринарска нега код најважнијих болести преживара.
Практична настава: Контрола здравственог стања крава у гравидитету и лактацији - оцена телесне
кондиције, анализа метаболичког профила, преглед крви и урина . Преглед преджелудаца и сиришта,
пункција омасуса и лапаратомија
Оментопексија и абомазопексија . Преглед јетре
Преглед
кардиоваскуларног и респираторног система Преглед уринарног система и урина. Преглед нервног система
. Преглед локомоторног апарата и коже . Aпликација лекова и интензивна терапија .
Правила, принципи и стандарди ветеринарске неге при болестима преживара. Конкретни примери.

Литература:
1.
2.
3.

Шаманц Х, Дамњановић З: Болести сиришта, ФВМ, Београд, 1996.
Радојичић Биљана: Болести нервног система преживара јесен 2008
Шаманц Х и сар.: Болести говеда (у завршној процедури израде, пред рецензијом) јесен 2008.

Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), лабораторијске вежбе, демонстрације и
практичне вежбе
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Болести паса и мачака
Шифра предмета: 1VT V O 217
Наставник: Мр Горан Стојановић
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова, Патологија, Фармакологија
Циљ предмета: Упознавање са теоријским и практичним аспектима патологије и терапије обољења малих

животиња (паса, мачака) и савладавање неопходних вештина значајних за непосредно укључивање у
клиничку праксу.

Исход предмета: Студент треба да зна да препозна симптоме појединих обољења, уради клинички преглед

и све неопходне клиничке процедуре у циљу препознавања болести и асистирања ДВМ код лечења у свим
случајевима обољења неинфективне и инфективне природе која представљају део свакодневне клиничке
праксе.

Садржај предмета
Теоријска настава: : Увод у клиничку патологију и терапију малих животиња (2). Болести

кардиоваскуларног система . Болести респираторног система . Болести усне дупље и ждрела . Болести
једњака, желуца и црева. Болести јетре и панкреаса. Болести уринарног система. Болести хемолимфатичног
система. Ендокрине болести и поремећаји метаболизма . Аутоимуне и имунолошки посредоване болести.
Болести мишићно-скелетног система. Болести нервног система. Болести коже и спољашњег ушног канала.
Клиничка токсикологија. Клиничка онкологија. Болести малих сисара кућних љубимаца. Болести гмизаваца
кућних љубимаца. Болести кавезних птица. Болести малих животиња изазване вирусима, бактеријама,
гљивицама и паразитима. Ветеринарска нега код најважнијих болести паса и мачака.
Практична настава: апликација лекова, основни принципи надокнаде течности и електролита, клиничке
процедуре у терапији обољења кардиоваскуларног, респираторног, дигестивног, хемолифатичног, нервног,
мишићно-скелетног и урогениталног система, коже и уха. Клиничке вежбе - увежбавање клиничких
процедура: апликација лекова, интензивна нега, обрада клиничких случајева .
Правила, принципи и стандарди ветеринарске неге при болестима паса и мачака. Конкретни примери.

Литература:
1. Траиловић Д: Гастроентерологија паса и мачака, ФВМ, Београд, 1999.
2. Поповић Н, Лазаревић M: Болести коже малих животиња, ФВМ, Београд, 1999
3. Траиловић Д: Поремећаји промета воде и електролита у паса и мачака,
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: PowerPoint презентација за свако предавање, колекција слајдова и филмова,
демонстрације на здравим и болесним животињама, обрада клиничких случајева.

Предиспитне обавезе
Активности у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и и тестови
Семинар-и

Поена
10
10
40
10
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Завршни испит
Тест
Практични испит
Усмени испит

Поена

30

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Физикална терапија и рехабилитација
Шифра предмета: 1VT V O 353
Наставник: мр Звонко Златановић
Сарадници: Светлана Богдановић спец., Митковић Стеван спец.
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Упознавање студената са местом, улогом и циљем физикалне терапије и
рехабилитације у ветерини. Упознавање студената са основама физикалне терапије и
рехабилитације у ветерини. Упознавање са поступцима и вештинама који се примењују од
момента повреде или обољења, у циљу правилног лечења.
Исход предмета: Теоретско изнање о основама физикалне терапије и рехабилитације у ветерини.
Практична знања потребна за употребу медицинских апарата у физикалној терапији и
рехабилитацији. Студент ће савладати поступке и вештине које се предузимају у оквиру
ветеринарске неге у физикалној терапији и рехабилитацији неуролошких, кардиоваскуларних,
реуматолошких, посттрауматских и ортопедских пацијената. Студент ће бити оспособљен за
индивидуални приступ и планирање програма ветеринарске неге у рехабилитацији као и за
едукацију власника животиње.
Садржај предмета
Теоријска настава. Физикална терапија, појам, дефиниција и методе. Начини апликације лекова у
физикалној терапији. Медицински апарати који се користе у физикалној терапији. Магнетна
терапија. Дијадинамичне струје. Галванске струје. Електрофореза. Терапија разним видовима
загревања и примена топлотних извора. Примена ултразвука у физикалној терапији.
Хидротерапија. Кинезитерапија.
Ветеринарска рехабилитација, појам, циљеви, дефиниција и методе. Рехабилитација великх
животиња.
Рехабилитација
малих
животиња.
Рехабиулитација
инвалидних
животиња.рехабилитација животиња са конгениталним аномалијама, са оштећењем мишића, после
оштећења ЦНС, после повреда екстремитета.
Практична настава: Практична настава прати тематски теоретску наставу и изводи се у
учионици, вежбаоници и ветеринарским организацијама.
Литература:
1. Борис Недвидек. Основи физикалне медицине и медицинске рехабилитације.Београд. 2004.
2. Krusens Hanbook of Physical medicine and rehabilitation. Fourth edition 1990.
3. Стеван Јовић. Медицинска рехабилитација моторичких поремећаја. Мрки ДОО Београд. 2011.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава (PowerPoint презентацијe и
Филмови) практична настава на здравим и болесним животињама, обрада клиничких случајева.
Рад у ветеринарским организацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
10
Колоквијум-и и тестови
30
Усмени испит
30
Семинар
10
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СУДСКА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА И ПРОПИСИ У
ВЕТЕРИНАРСТВУ
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Судска ветеринарска медицина и прописи у ветеринарству
Шифра предмета: 1VT VI O 206
Наставник: Миодраг Јовановић спец.
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Стицање умећа за коришћење знања стеченог током студија у циљу давања одговора на

различита питања из решења за вештачења судова свих надлежности у Републици Србији.
Упознавање са садржајем прописа општег значаја и прописа из области ветеринарства који су у непосредној
вези са свакодневним стручним активностима у области праксе и послова органа државне управе.

Исход предмета: Студент треба да зна своја професионална права, обавезе и дужности као давалац услуга

клијентима, права, обавезе и дужности стручног сведока и вештака, као и врсте одговорности и санкције
које проистичу из одговарајуће области правне материје, да разуме форензички приступ процени знатности
и трајања болести животиња, неисправности хране животињског порекла и хране за животиње и схвати
значај улоге вештака у правосудном систему. Студент треба да зна своја права, обавезе и дужности које
проистичу из ветеринарске легислативе, да разуме организацију ветеринарске службе и схвати своје место у
улози обављања послова из области јавног ветеринарског здравства, да уме да користи прописе у
конкретним ситуацијама.

Садржај предмета
Теоријска настава: Закон о уређењу судова, Закон о парничном поступку, прописи из области кажњивих

деликата и њихов значај за ветеринарску професију, Закон о облигационим односима и његова примена у
ветеринарској професији Стручне грешке и одговорност: током извођења клиничког прегледа,
дијагностичких процедура, хируршких интервенција, породиљских интервенција, вођења управног
поступка.
Увод у законодавство: значај ветеринарских прописа, историјски развој ветеринарског законодавства и
ветеринарске службе у Србији Појам и врсте нормативних аката, поступак доношења закона, државно и
економско уређење РС Организација ветеринарске службе Закон о државној управи, Закон о јавним
службама Организација и рад органа управе за послове ветеринарства; Управни поступак: појам, значај
познавања, начела). Закон о ветеринарству Правилници

Практична настава: Обрада казуса из судске праксе по областима; Прати теоријску наставу – обухвата
интерактивно учење у малим групама и обраду појединих законских прописа на примерима из праксе

Литература:
1. Алексић З, Ђукић Б: Судска ветеринарска медицина, општи део, ФВМ, Београд, 1999.
2. Одговарајућа службена гласила (Службени гласник РС, Службени лист СФРЈ, Службени лист СРЈ)
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), судска пракса - примери
Предиспитне обавезе
Активности у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и и тестови
Семинар-и

Поена
10
10
40
10

27

Завршни испит
Тест
Практични испит
Усмени испит

Поена

30

АМБУЛАНТНА КЛИНИКА 1
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Амбулантна клиника 1
Шифра предмета: 1VT IV O 207
Наставник: др Драган Рогожарски, Горан Стојановић спец., Миодраг Јовановић спец., Стеван
Митковић спец.,
Сарадници
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:

Упознавање са перспективом и специфичностима ветеринарске клиничке праксе и
могућностима ефикаснијег припремања за рад у клиничкој пракси кроз избор одговарајућих програма у току
студирања.

Исход предмета: Студент треба да упозна поједине облике ветеринарске делатности, пре свега из области

ветеринарске клиничке праксе, разуме значај адекватног образовања за квалитетно обављање ветеринарске
праксе и научи (уме) да приђе и фиксира животињу, отвори картон и помогне ветеринару током клиничког
прегледа и извођења одређених процедура.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Дефиниција ветеринарске професије и облици делатности ветеринара
Специфичности ветеринарске клиничке праксе у урбаним и руралним срединама, клиничка пракса малих
животиња, коња и фармских животиња, мешовита пракса . Организација и управљање ветеринарском
клиничком праксом. Перспективе ветеринарске клиничке праксе. Улога, значај и методе ветеринарске неге у
ветеринарској медицини.
Практична настава: Вежбе у ветеринарским амбулантама и помагање ветеринарима у прихвату
животиња, узимању анаманезе, држању и фиксирању, прегледу, евиденцији, затим у нези и исхрани
болесних животиња. Студенти могу да изаберу ветеринарску амбуланту са списка понуђених амбуланти, у
којој ће провести по 3 сата недељно. Методе и начини пружања ветеринарске неге.

Литература:
1.
1. Илић В. Ауторизована предавања, ФВМ, Београд, 2008.
2.
Закон о ветеринарству, Статут и етички кодекс ВКС, правилници који дефинишу ветеринарску
делатност.
3.
Подаци са интернета
4.
Литература са стручних и стручно-апликативних предмета.

Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 15
Практична настава: 45
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), практична настава на клиникама и
ветеринарским станицама.
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
20
Колоквијум-и и тестови
20
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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АМБУЛАНТНА КЛИНИКА 2
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Амбулантна клиника 2
Шифра предмета: 1V V O 215
Наставник: др Драган Рогожарски, Горан Стојановић спец.,Миодраг Јовановић спец., Стеван
Митковић спец.
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова. Амбулантна 1.
Циљ предмета: упознавање студената са начином рада у различитим ветеринарским
институцијама, проблемима на терену, и организацијом рада. Ветеринарска нега у оквиру
различитих области ветеринарске медицине.
Исход предмета:

Студент треба да упозна поједине облике ветеринарске делатности, пре свега из области ветеринарске
клиничке праксе, разуме значај адекватног образовања за квалитетно обављање ветеринарске праксе и научи
(уме) да приђе и фиксира животињу, отвори картон и помогне ветеринару током клиничког прегледа и
извођења одређених процедура. Студент ће бити оспособњен за пружање правилне и квалитетне
ветеринарске неге у свим пољима ветеринарске медицине. Ветеринарска нега у оквиру различитих области
ветеринарске медицине (хирургија, интерне болести, заразне болести, физикална терапија и рехабилитација,
анестезиологија и реанимација).

Садржај предмета
Теоријска настава: Специфичности ветеринарске клиничке праксе у урбаним и руралним срединама,

клиничка пракса малих животиња, коња и фармских животиња, мешовита пракса Ветеринарске
организација: државна управа, комора, инспекцијске службе, дијагностички институти и лабораторије,
ветеринарске болнице, клинике, станице и амбуланте.Ветеринарска нега у оквиру различитих области
ветеринарске медицине(хирургија, интерне болести, заразне болести, физикална терапија и рехабилитација,
анестезиологија и реанимација).
Практична настава: Вежбе у ветеринарским амбулантама и школским наставним базама и помагање
ветеринарима у прихвату животиња, узимању анаманезе, држању и фиксирању, прегледу, евиденцији, затим
у нези и исхрани болесних животиња. Студенти могу да изаберу ветеринарску амбуланту са списка
понуђених амбуланти, у којој ће провести по 3 сата недељно
Упознавање студената са опремом и инструментима у ветеринарској медицини.Упознавање студената са
поступцима пријема болесних живтиња и мерама које се предузимају у циљу хоспитализације.Упознавање
студената са поступцима клиничке дијагностике и примена терапије .

Литература:
1. Уџбеници из клиничких предмета
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 15
Практична настава: 45
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), ветеринарске организације
Предиспитне обавезе
Активности у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и и тестови
Семинар-и

Поена
10
10
20
10

Завршни испит
Тест
Практични испит
Усмени испит

29

Поена
20
30

АМБУЛАНТНА КЛИНИКА 3
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Амбулантна клиника 3
Шифра предмета: 1VT VI O 216
Наставник: др Драган Рогожарски, Горан Стојановић спец., Миодраг Јовановић спец., Стеван Митковић
спец.
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова. Амбулантна клиника 1, Амбулантна клиника 2.
Циљ предмета: упознавање студената са начином рада у различитим ветеринарским институцијама,
проблемима на терену, и организацијом рада.
Исход предмета:
Студент треба да упозна поједине облике ветеринарске делатности, пре свега из области ветеринарске
клиничке праксе, разуме значај адекватног образовања за квалитетно обављање ветеринарске праксе и научи
(уме) да приђе и фиксира животињу, отвори картон и помогне ветеринару током клиничког прегледа и
извођења одређених процедура.
Садржај предмета
Теоријска настава: Специфичности ветеринарске клиничке праксе у урбаним и руралним срединама,
клиничка пракса малих животиња, коња и фармских животиња, мешовита пракса Ветеринарске
организација: државна управа, комора, инспекцијске службе, дијагностички институти и лабораторије,
ветеринарске болнице, клинике, станице и амбуланте. Ветеринарска нега у оквиру различитих области
ветеринарске медицине(хирургија, интерне болести, заразне болести, физикална терапија и рехабилитација,
анестезиологија и реанимација).
Практична настава: Вежбе у ветеринарским амбулантама и школским наставним базама и помагање
ветеринарима у прихвату животиња, узимању анаманезе, држању и фиксирању, прегледу, евиденцији, затим
у нези и исхрани болесних животиња. Студенти могу да изаберу ветеринарску амбуланту са списка
понуђених амбуланти, у којој ће провести по 6 сати недељно
Упознавање студената са најзначајнијим терапијским поступцима.Упознавање студената са вођењем
документације у ветеринарској медицини. Смештај пацијената. Положаји и промене положаја пацијената.
Путеви уношења хране, вештачка исхрана, превенција интрахоспиталних инфекција. Асепса, антисепса,
дезинфекција, стерилизација. Документовање техничарских интервенција. Техничарске интервенције које се
одно0се на негу, дијагностику и терапију (припрема болесника, апликација медикаментозне терапије и др.).
праћење и регистровање бвиталних функција. Специфицности неге болесника са нарушеном
функционалном способношћу. Учешће власника животиње у нези. Лична заштита.
Литература:
1. Уџбеници из клиничких предмета
Број часова активне наставе: 105
Теоријска настава: 15
Практична настава: 90
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних
метода (power point презентације, филмови), ветеринарске организације.
Предиспитне обавезе
Активности у току предавања

Поена

Практична настава
Колоквијум-и и тестови
Семинар-и

10
20
10

10

30

Завршни испит
Тест

Поена

Практични испит
Усмени испит

20
30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Енглески језик
Шифра предмета: 1VT I О 220
Наставник: Марија Јовић
Статус предмета: oпште образовни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положени колоквијуми и тестови
Циљ предмета:
Оспособљавање студената у процесу самосталног коришћења стручне литературе уз помоћ речника и без њега,
оспособљавање студената за разумевање садржине текстова на страном језику, оспособљавање студената за
усмено комуницирање о појединим темама из струке и оспособљавање студената у активном коришћењу
говорног језика на темама из свакодневног живота.
Исход предмета:
Правилан изговор новонаучених термина, граматика, пасивно и активно слушање, навика коришћења
компјутера, Интернета и речника, репродукција прочитаног материјала, излагање на задату тему, учествовање у
дијалогу или разговору професионалног карактера, ефикасно учење, тимски рад, самосталност, критичко
мишљење, презентација знања, вредновање наставног процеса, вредновање исхода учења.
Садржај предмета:
Енглески алфабет, фонетски симболи, самогласници, сугласници, дифтонзи, глагол ‘TO BE’, глагол ‘TO
HAVE’, множина именица, бројиве и небројиве именице, личне заменице, присвојне заменице и придеви,
показне заменице, употреба и изостављање неодређеног и одређеног члана, бројеви, The Present Simple Тense,
The Present Continuous Tense, The Present Perfect Tense, The Past Simple Tense, The Future Simple Tense,
конструкције именица +’s, of + именица, придеви, поређење придева, упитне заменице, односне заменице,
повратне заменице, прилози, поређење прилога, предлози
Практична настава:
Литература:
1. Аранђеловић Д., Јовић М., „Енглески језик”, Ниш , 2007.
2. Гајић, Ранка., „English in Agriculture”, Naučna KMD, 1998.
3. Разни часописи на страном језику из области пољопривреде.
4. Оxford Аdvanced Learner’s Dictionary.7th edition Оxford University Press, 2005.
5. Речници термина из ветеринарске медицине (разни издавачи).
6. Граматике енглеског језика (разни издавачи).
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе:
Од метода извођења наставе користе се класична предавања и методе интерактивне наставе. Од метода
интерактивне наставе у настави се користе индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и
кооперативне методе активог учења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе:
поена 70
Завршни испит 30
Поена 100
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
30
Колоквијуми (2)
20
Тестови (2)
40
Начин провере знања могу бити различити, наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд.
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ЗАВРШНИ РАД
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Завршни рад
Шифра предмета: 1VT VI О ZR
Наставник: У зависности од теме рада . Тема се узима из стручно-апликативних предмета и
стручних предмета са списка за тему дипломског рада.
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одслушана настава. Положени испити. Обављена стручна пракса.
Циљ предмета
Самостална обрада задате теме завршног рада уз примену важећег стручно-методолошког
приступа и савремених знања и коришћење научно признатих метода и литературних референци.
Потребно је да студент кроз израду завршног рада укључи различита знања и вештине усвојене
кроз савладане предмете, као и да покаже способност да остварене резултате прикаже и саопшти
концизно, на јасан и прегледан начин, у прописаној форми.
Исход предмета
Овладавање методама и поступцима анализе и обраде задате стручне теме, давање предвиђања и
процена на бази сакупљених и обрађених информација уз примену критичког приступа у анализи
и мишљењу, примена стечених знања и вештина у пракси, постизање самопоуздања и сигурности
у сопствено знање и способности, јасна техничка комуникација са стручном јавношћу у штампаној
и електронској форми. Кроз све побројано, доказује се компетентност и стручна зрелост свршеног
студента за рад на радном месту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Није предвиђена.
Практична настава:
Помоћ ментора у стручном вођењу кандидата кроз методологију, литературу и обраду података.
Литература
Препоручена и шира литература из области теме завршног рада из библиотеке Школе,
релевантних предузећа и других библиотека, интернет адресе итд.
Практична настава:
Методе извођења наставе
Израду завршног рада студент обавља самостално, уз стручни надзор и усмеравање од стране
ментора, а у свему према Правилнику о завршном раду.
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ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
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ПЧЕЛАРСТВО
Студијски програм: Сви студијски програми
Назив предмета: Пчеларство
Шифра предмета: 1VT VI I 025
Наставник: др Мића А. Младеновић
Сарадник: Саша Милосављевић асистент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:
Знања/разумевања грађе медоносне пчеле и њене специфичности под утицајем фактора средине,
принцип размножавања и развоја, значаја пчела као опрашивача и технологије производње
пчелињих производа, узајамних односа у оквиру екосистема; вештина препознавања типова грађе
различитих раса медоносне пчеле, технологије производње пчела, најважнијих болести и
штеточина пчела, употребе пчела у опрашивању гајених биљака, пројектовања, подизања и
одржавања пчелињака, ефикасног учења, критичког мишљења и евалуације наставе и исхода
учења
Исход предмета:
Овај модул треба да оспособи будуће младе ињжењере да теоријски и практично овлада
систематиком пчела, животом пчлињег друштва, генетиком, селекцијом и оплемењивањем пчела,
апитехником, хигијеном пчеларења и санацијом, главних медоносних биљака.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Систематика пчела врсте расе и екотипови пчела, биолошке особине пчелинјег гнезда. Живот
пчелињег друштва: подела рада и размножавање пчела; Генетика, селекција и оплемењавање
пчела: спонтана и индукована селекција и оплемењавања и во матица. Апитехника: кошнице са
покретним и непокретним саћем, радови на пчелињаку, природно и вештачко ројење, селидба
пчела; Хигијена пчеларења и санација: незаразне и заразне болести, штеточине пчела; Главне
медоносне биљке и експлоатација медоносне биљке, састав и количина нектара; Теренска настава:
упознавање са технологијом пчеларења на различитим типовима пчелињака.
Практична настава:
Упознавање са технологијом пчеларења на различитим типовима пчелињака.
Литература:
1. Кулинчевић „Пчеларство“ Београд, 2001.
2. В Тодоровић „Практично пчеларство“ Нолит, Београд, 1994.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: У настави/учењу модула Генетика и оплемењивање биља примењују
се методе активног учења/наставе. Поред ex-catedra предавања лекција и практичних вежби,
примењују се интерактивне методе учења у учионици и на селекционој парцели, као и
појединачне и тимске самосталне активности студената ван учионице (у рачунарском центру,
библиотеци, кући). Интерактивно учење се примењује у виду самосталног рада појединца,
кооперативног и колаборативног учења, учења базираног на проблему, тимског рада и изради
групних или тимских пројеката (семинара).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испит
30
колоквијум-и и тестови
40
семинар
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд.
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РИБАРСТВО
Студијски програм: Струковна ветерина, Сточарство
Назив предмета: Рибарство
Шифра предмета: 1VT V I 076
Наставник: др Александра Јефтић-Вукмировић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета:
Предмет треба да омогући студенту стицање:
а) знања о најзначајнијим врстама риба које се гаје на рибњацима.
б) вештина препознавања најважнијих аутохтоних и гајених врста риба, процене утицаја
токсичних материја у води на здравље и производњу риба на рибњаку;
c) знања о типовима рибњака, експлоатацијом риба.
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање):
најзначајније рибље врсте које се гаје у нашој земљи, утицај водене средине на организам
хидробионата, деловање хранљивих материја на темпо раста риба.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Изводи се из следећих наставних области:
Хидроекологија. Гајење топловодних врста риба. Изградња и пројектовање пастрмских рибњака.
Гајење хладноводних врста риба. Гајење риба у кавезним системима.
Практична настава:
Практична настава ће се одвијати на пастрмским и шаранским рибњацима, као и у кабинету путем
видеопрезентација и предавања.
Литература:
1. Марковић. З., Митровић-Тутунџић, Вера., „Гајење риба”, Пољопривредни факултет, Београд,
2003.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: У настави/учењу модула рибарство примењују се методе активног
учења/наставе. Поред ex-catedra предавања лекција и теренских вежби, примењују се
интерактивне методе учења у учионици, као и појединачне и тимске самосталне активности
студената ван учионице (у рачунарском центру, библиотеци, кући). Интерактивно учење се
примењује у виду самосталног рада појединца, кооперативног и колаборативног учења, учења
базираног на проблему, тимског рада и изради групних или тимских пројеката (семинара).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе:
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
Колоквијум и тестови
семинар

писмени испит
усмени испит

10
10
40
10
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30

БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Болести живине
Шифра предмета: 1VT VI I 204
Наставник: Митковић Стеван спец.
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Студент треба да се упозна са теоријским и практичним аспектима патологије и
терапије обољења живине и савладавање неопходних вештина значајних за непосредно
укључивање у клиничку праксу и асистирање при решавању најчешћих проблема у оквиру
уобичајене клиничке праксе.
Исход предмета: Студент треба да зна етиологију и патогенезу обољења живине обухваћених
програмом, разуме механизме настанка болести и зна да одради одговарајућу терапију; уме да
узме анамнезу, уради обдукцију, зна како да изврши избор материјала за дијагностику, и примени
преписане терапијске мере. Уме да извади крв, апликује вакцину и лек, уради туберкулинизацију и
зна како да поступи у случају сумње на појаву заразних обољења.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у технологију узгоја живине: лаки и тешки материјал, одгој и
експлоатација, инкубаторске станице. Технопатије: обољења настала као последица грешака у
технологији, канибализам и економски аспекти. Бактеријске болести живине: кампилобактериоза,
колибацилоза, клостридијалне инфекције, салмонелоза, стрептококоза, стафилококоза,
микоплазмоза и ЦРД, туберкулоза, пастерелоза. Вирусне болести: епидемични тремор, АПВ
инфекције, Гумборо, атипична куга живине, класична куга живине, инфективни ларинготрахеитис,
инфективни бронхитис, синдром пада носивости, аденовирусне инфекције, вирусни хепатитис,
инфективна анемија живине. Гљивичне болести живине: аспергилоза, фавус, соор. Интоксикације
и микотоксикозе живине. Неопластичне болести живине: Марекова болест, леукозе, остеопетроза,
ретикулоендотелиоза, лимфо-пролиф. болест ћурака и тумори. Метаболичке болести живине.
Болесна стања као резултат нутритивних дефицијенција: болести настале услед дисбаланса воде и
хране, болести настале услед промена у саставу хране -угљених хидрата, протеина и амино
киселина, масти и есенцијалних масних киселина, болести настале услед дефицита витамина).
Ветеринарска нега живине.
Практична настава: Упознавање са менанџментом живинарске призводње, одгој родитеља лаког
материјала, одгој родитеља тешког материјала, експлоатација родитеља лаког материјала,
експлоатација родитеља тешког материјала, експлоатација бројлера , основни принципи
инкубирања јаја, основни принципи вакцинације у живинарству, апликација лекова и вакцина,
лабораторијске дијагностичке процедуре. Ветеринарска нега живине.
Литература:
1. Кнежевић Н, Матеић М: Болести пернате живине, Ветеринарски факултет, Београд, 1996.
2. Цалнек В: Дисеасе оф поултрy, X едитион, Иоwа Стате Университy Пресс, 2000.
3. Јордан ФТW: Поултрy дисеасе, 3тх едитион, Енглисх Боок Социетy, Лондон, 1990.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава:15
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио
визуелних метода (ПоwерПоинт презентације, филмови), клиничке вињете, учење по моделу
ситуације, практичне вежбе на здравим и болесним животињама на Катедри за болести копитара,
месоједа, живине и дивљачи и на живинарским фармама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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ГАЈЕЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Гајење кућних љубимаца
Шифра предмета: 1VT V I 354
Наставници: др Братислав Пешић
Сарадници: Мр Горан Стојановић спец., Миодраг Јовановић спец.
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Упознавање са основама кинологије и фелинологије, основним биолошким
карактеристикама паса и мачака, принципима узгоја и неге, методама гајења и селекције. Студент
треба да знаосновне принципе узгоја, држања и неге паса и мачака, зна како да негује болесне
животиње, прихрањује младунце.
Исход предмета: Студент траба да познаје начине и карактеристике гајења социјалних
животиња(паса и мачака), да уме да оцени екстеријер, конституцију, кондицију и темперамент.
Садржај предмета:
Tеоријска настава: порекло и доместикација паса и мачака, подела раса по ФЦИ класификацији,
подела раса мачака, размножавање паса и мачака и одгој младунаца, расна предиспозиција, методе
гајења кућних љубимаца. Основни принципи држања. Нега здравих и болесних животиња.
Практична настава: одгајивање и поступање са псима и мачкама, оцена расе, конституције и
кондиције.
Литература:
1. Savić Mila, Jovanović S., Vegara M.: Farmske i socijalne životiwe, FVM, Beograd, 2007.
2. Fogle B: Nova enciklopedija pasa. Dorling Kindersly Book, London, Leo comerce, Rijeka, 2005.
3. Verhoef E: The Complete Encyclopaedia of cats, Rebo publishing, Lisse, 2003.
4. Alderton D: Dorling Kindersly Handbook of Cats, Dorling Kindersly Book, London, 2000.
5. Литричин В.: Основна знања о псу. МиС Спорт. Београд. 1993.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30 Практична настава: 15
Методе извођења наставе: У настави/учењу примењују се методе активног учења/наставе. Поред
ex-catedra предавања лекција и теренских вежби, примењују се интерактивне методе учења у
учионици, као и појединачне и тимске самосталне активности студената ван учионице,практичне
вежбе.
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар
10
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ИСХРАНА ПАСА И МАЧАКА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Исхрана паса и мачака
Шифра предмета: 1VT V I 355
Наставници: др Никола Столић
Сарадници: Мр Горан Стојановић спец., Миодраг Јовановић спец.
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: студент треба да стекне знања о хранивима која се користе у исхрани паса и
мачака,, о начинима производње, прераде и конзервисања хране и о факторима који утичу на
кварење хране, о исхрани појединих врста и категорија животиња као и клиничкој исхрани - вези
између исхране и појединих обољења и начинима превенције и терапије.
Исход предмета: Разумевање биохемијске и физиолошке основе исхране пљса и мачака, да
студент уме да распозна поједина хранива и зна њихове основне карактеристике као и значај у
исхрани, уме да препозна услове под којима може да дође до квара хране за животиње као и да
уме да препозна промене уколико је до њих већ дошло, разуме принципе исхране паса и мачака уз
уважавање специфичности и разлика, зна да формира оброк за одговарајућу врсту и категорију као
и да организује и надгледа сам процес храњења, уме да уочи и неправилности и проблеме до којих
долази због неадекватне исхране и зна да предложи и спроведе дијететске мере када је потребно

Садржај предмета
Теоријска настава: храна, дефиниција, класификација, фактори квалитета, кварење и шкодљивост
хране за псе и мачке, исхрана паса: особености исхране, хранљиве материје, оцењивање хранљиве
вредности хране, избор хранива и потребе, исхрана мачака: особености исхране, избор хранива и
потребе, клиничка исхрана, обољења везана са грешкама у исхрани, нутритивна терапија. Додаци
исхране паса и мачака
Практична настава: познавање хране, хигијенска оцена, састављање оброка , анализа и корекција
оброка, рачунска анализа смеша, рачунска анализа корекција смеша, анализа и корекција оброка
који су изазвали поремећај.

Литература:
1. Литричин В.: Исхрана и болести паса. МИС Спорт. Београд 1993.
2. Душан Мариновиц: Исхрана – мали проручник за власнике паса, Беодград 2013.
3. Иво Франић: Узгој,нега,болести и исхрана паса. Нолит, Београд, 1978
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: У настави/учењу примењују се методе активног учења/наставе. Поред
ex-catedra предавања лекција и теренских вежби, примењују се интерактивне методе учења у
учионици, као и појединачне и тимске самосталне активности студената ван учионице.
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар
10
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ПОРОДИЉСТВО
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Породиљство
Шифра предмета: 1VT VI I 356
Наставник: Стеван Митковић спец.
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Припрема студента за непосредно укључивање у клиничку праксу из области
клиничке патологије и терапије репродуктивног система животиња.
Исход предмета: Студент треба да познаје основне одлике обољења репродуктивног система
животиња, да уради катетеризацију и вештачко осемењавање, узме потребне узорке, установи
гравидитет, помаже при порођају.
Садржај предмета
. Теоријска настава: полни циклус, физиологија и патологија гравидитета, дијагноза гравидитета,
физиолошки и патолошки порођај, вештачко осемењавање, преглед сперме, оплодња in vitro,
неплодност, болести вимена, болести новорођенчади, стерилитет, обоqеwа женских и мушких
полних поргана, примена хормона.
Практична настава: дијагноза еструса и гравидитета, ставqаwе флеса и шивеwе вулве,
епидурална анестезија, испираwе препуцијума и материце, катетеризација цервикса, корекција
неправилног ситуса, позиције и хабитуса, фетотомија и царски рез, вештачко осемењавање.
Литература:
1. Марковић Б., Породиљство домаћих животиња, Ветеринарски факултет, Београд, 1983.
2. Миљковић В., Вештачко осемењавање домаћих животиња, Ветеринарски факултет
Београд, 1996.
3. Марковић Б., Болести вимена, Ветеринарски факултет Београд, 1982.
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава:30
Методе извођења наставе: Предавања са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације). Практична настава се изводи у ветеринарским
организацијама и фармама говеда и свиња.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
30
Усмени испит
Семинар-и
10
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Поена
10
30

БОЛЕСТИ КОПИТАРА
Студијски програм: СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета: Болести копитара
Шифра предмета: 1VT V I 205
Наставници: Стеван Митковић спец.
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Циљ предмета: Упознавање са теоријским и практичним аспектима патологије и терапије обољења коња и
стицање вештина значајних за непосредно укључивање у клиничку праксу и самостално решавање најчешћих
проблема у оквиру уобичајене клиничке праксе.
Исход предмета: Студент треба да зна етиологију и патогенезу обољења коња обухваћених програмом, разуме
механизме настанка болести, уме да уради клинички преглед и зна како да постави дијагнозу и одреди
одговарајућу терапију, уме да приђе и фиксира коња, да апликује лек на одговарајући начин, уради ректални
преглед и сондирање желуца, катетеризацију мокраћне бешике и зна како да поступи у случају сумње на појаву
заразних обољења.
Садржај предмета
Теоријска настава: Системски поремећаји и патологија коња Болести кардиоваскуларног система: урођене
аномалије, болести срца и крвних судова, инсуфицијенција срца и шок Болести респираторног система: урођене
аномалије, болести горњих дисајних путева, плућа и плеуре Болести дигестивног система: болести усне дупље,
ждрела и пљувачних жлезда болести једњака, желуца и црева колике Болести јетре и панкреаса, перитонитис
Болести хемолимфатичног и имунског система Болести мишићно-скелетног система: миопатије, артропатије,
ламинитис Болести урогениталног система коже нервног система ендокриног система и чула Грешке у исхрани
и поремећаји метаболизма Болести новорођенчади Спортске повреде и обољења Тровања Актуелне болести
коња изазване вирусима, бактеријама, гљивицама и паразитима
Практична настава: Програмске вежбе које обухватају апликацију лекова код коња и увежбавање основних
клиничких процедура у оквиру дијагностике и терапије обољења појединих органа и система органа
интерактивно учење на примерима различитих обољења уз комплетну обраду клиничких случајева из свих
области клиничке патологије и терапије коња, која укључује дијагностички поступак, примену одговарајућих
метода испитивања, терапију и негу болесних животиња вежбе у клиничкој лабораторији затим клиничке вежбе
у амбуланти за болести коња
Литература:
1. Траиловић Д: Дијагностика и терапија обољења коња, ФВМ, Београд, 2007.
2. Траиловић Д: Колике, ФВМ, Београд, 2003.
3. Траиловић Д: Респираторне болести коња, ФВМ, Београд, 1999.
4. Colahan PT, Mayhew IG, Merritt AM, Moore JN: Equine Medicine and Surgery, 5th edition, Mosby, St. Louis,
1999.
5. Траиловић Д: Болести коња, ФВМ, Београд, 2009. (у припреми)
Теоријска настава: 30
Број часова активне наставе: 60
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода
(PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе на здравим и болесним животињама и практичан рад у
амбуланти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Усмени испит
Колоквијум и тест
40
30
Семинар-и
10

40

БОЛЕСТИ СВИЊА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Болести свиња
Шифра предмета: 1VT VI I 208
Наставник: Др Драган Рогожарски
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова, Анатомија и физиологија, Патологија
Циљ предмета: Упознавање са теоријским и практичним аспектима патологије и терапије обољења свиња
и савладавање неопходних вештина значајних за непосредно укључивање у здравствену заштиту свиња и
самостално решавање уобичајених проблема који су присутни у здравственој заштити свиња, као и за
асистенцију ДВМ.
Исход предмета: Студент треба да зна етиологију и патогенезу обољења свиња, обухваћених програмом,
разуме механизме настанка болести, уме да уради клинички преглед, зна како да постави дијагнозу и уме да
одреди и спроведе одговарајућу терапију.
Садржај предмета
Теоријска настава: Поремећаји у понашању свиња . Болести органа за варење: болести уста, језика,
пљувачних жлезда, зуба, и једњака , езофагогастрични чир, колибацилоза , дизентерија, некротични
ентеритис трансмисибилни гастроенетеритис, епизоотска вирусна дијареја, синдром повраћања и заостајања
у расту прасади на сиси, промене положаја црева, пролапсус ректума и ануса, асцитес и перитонитис .
Болести органа за дисање: ринитис, атрофични ринитис, микоплазтматска пнеумонија, плеуропнеумонија,
плеуритис, PRRS . Болести срца и крвних судова: запаљење срчане кесе и ендокарда, вирусно запаљење
срчаног мишића, дудолико срце, срчана кап, слабост срца, слабост периферног крвотока и обољења крвних
судова Болести мокраћног система. Болести ЦНС-а и чула: сунчаница и топлотни удар, запаљење мозга и
можданих овојница, пареза и парализа ногу, еклампсија крмача, конгенитални тремор прасади, болести уха .
Поремећаји метаболизма: рахитис, остеомалација, кетоза крмача и хипогликемија прасади . Болести органа
за кретање: пододерматитис, апофизиолоза кврге седне кости, епифизиолоза бутне кости, укрућеност
зглобова, стрес синдром. Болести коже: еритем, уртикарија, фотодерматозе, влажни екцем, паракератоза и
Поремећај функције млечне жлезде: хипо и агалакција . Инфективне болести свиња . Паразитске болести
свиња . Ветеринарска нега свиња оболелих од најчешћих болести..
Практична настава: Контрола здравственог стања крмача и новорођене прасади. Контрола здравственог
стања прасади у одгоју: апликација лекова, парентерално, преко воде и хране . Контрола здравственог стања
товљеника. Контрола здравственог стања приплодних категорија свиња. Упознавање са биосигурносним
мерама на фарми свиња . Контрола паразитских болести у интензивном и екстензивном одгоју .
Ветеринарска нега свиња.
Литература:
1.
Стаматовић СМ, Шаманц ХА: Болести свиња, ФВМ, Београд, 2001.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних
метода (power point презентације, филмови), лабораторијске вежбе, демонстрације и практичне вежбе
Предиспитне обавезе
Активности у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и и тестови
Семинар-и

Поена
10
10
40
10

Завршни испит
Тест
Практични испит
Усмени испит
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Поена

30

ГАЈЕЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Гајење домаћих животиња
Шифра предмета: 1VT VI I 197
Наставник: др Братислав Пешић
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова
Циљ предмета: Да омогући студентима стицање знања из области гајења, појам расе и познавање раса,

њихове производне и фенотипске карактеристике, интезивни систем држања
домаћих животиња у
фармској производњи. Затим, методе ефикасног учења, тимског рада, критичког мишљења и евалуације
наставе и исхода учења.

Исход предмета: Познавање раса непреживара и преживара и њихове карактеристике, нормално праћење
процеса биотехнолошких норми у циљу побољшања фенотипских, квалитативних и квантитативних
особина, препознавање висококвалитетних грла животиња.

Садржај предмета
Теоријска настава и практична настава:
Увод, привредни значај свиња, родоначелници и сродници, појам расе, расе и типови свиња, технологија
гајења свиња, репродукција, избор грла за приплод, објекти и опрема. Привредни значај живине,
родоначелници и сродници, утицај доместикације, екстеријер, производна својства, врста, расе и хибриди
живине, извођење подмлатка, производња јаја, производња меса, објекти и опрема. Привредни значај коња,
порекло, еволуција и одомаћивање коња, екстеријер и селекција, расе и размножавање коња, обука за рад,
објекти и опрема. Привредни значај говеда, порекло, еволуција и одомаћивање говеда, екстеријер и
селекција, расе и размножавање говеда , обука за рад, објекти и опрема. Привредни значај оваца и коза,
порекло, еволуција и одомаћивање оваца и коза , екстеријер и селекција, расе и размножавање оваца и
коза, обука за рад, објекти и опрема.

Литература:
1. Б. Радовић., „Савремено свињарство, Крушевац, 2000.
2. Р. Јовановић., и сар., „Исхрана домаћих животиња”, Нови Сад, 2001.
3. Христов С., „Зоохигијена”, Пољопривредни факултет, Београд, 2002.
4. Г Миленко., „Селекција домаћих животиња”,Чачак, 2001.
5. Н Ђелић., Зоран Станимировић., „Принципи генетике”, Елит Медика, Београд, 2004.
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), лабораторијске вежбе, демонстрације и
практичне вежбе у кланицама и објектима за обраду и прераду меса.
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
Колоквијум-и и тестови
40
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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ОСНОВИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ И РЕАНИМАЦИЈЕ
Студијски програм: Струковнa ветерина
Назив предмета: Основи анестезиологије и реанимације
Шифра предмета: 1 VT VI I 357
Наставник: Миодраг Јовановић
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Сакупљених минимум 30 предиспитних бодова. Хирургија. Фармакологија. Интерне
болести.
Циљ предмета: Студент стиче знање и усваја вештине у делу општих и специфичних метода

ветеринарске неге при анестезији и реанимацији, као и неге у постоперативном периоду. Овладава
терапијским процедурама, побашањем животиња и проблемима приликом извођења анестезије. У оквиру
своје компетентности спреман је да пропреми животињу за анестезију, да је фиксира и прати у току
операције, као и да је оспособи за повратак у њено социјално окружење.
Исход предмета: Студент ће бити у стању да идентификује опште и специфичне потребе оболеле
животиње и да их задовољи у оквиру специфичне ветеринарске неге.Такође ће бити оспособљен да разуме и
изведе дијагностичке и терапијске процедуре у оквиру своје компетентности и припреми оболелу животињу
за повратак власнику. Треба да разуме принципе анестезије, да зна лекове који се користе, уме да апликује
анестетик и препозна компликације.

Садржај предмета
Теоријска настава Методологија рада у јединицама интензивне неге. Етички принципи у раду са оболелим
животињама. Заштита особља, пацијената и власника животиње. Воћење документације. Организација тима
за збрињавање оболеле животиње. Збрињавање оболелих. Идентификација стања оболеле животиње.
Терапијске процедуре. Припрема оболелих за дијагностичке и терапијске процедуре. Учешће у примени
ургентне терапије. Рад у јединицама интензивне неге. Поштовање организационих и стручно-методолошких
стандарда. Апликација лекова и дијагностичких пртепарата. Збрињавање витално угрожене животиње.
Контрола исправности и одржавање апарата. Руковање апаратима из области анестезиологије и реанимације.
Одређивање приоритета у пријему и раду. Дијетотерапија. Припрема животиње при отпусту и наставак
лешења и рехабилитације.овладавање процесом рада у интензивној нези.Шок, анестезија и реанимација.
Преоперативна припрема. Постоперативне компликације и повреде животиње. Крварења. Акутна
респираторна инсуфицијенција. Акутна циркулаторна инсуфицијенција. Кардио-пулмонална реанимација.
Опекотине. Тровања. Уједи артропода, инсеката и гмизаваца. Утопљење, повреде струјом. врсте анестезије,
принципи терапије течношћу, парентерална и ендотрахеална анестезија.
и практична настава: Прати теоријску наставу8 са посебним акцентом на упознавање са опремом и
апаратуром, као и на увежбавање вештина потребних за рад у овој области.

Литература:

Васић Ј.: Основи ветеринарске хирургије, Вет.факултет, Београд, 1996.
Стаматовић СМ, Шаманц ХА: Болести свиња, ФВМ, Београд, 2001.
Colahan PT, Mayhew IG, Merritt AM, Moore JN: Equine Medicine and Surgery, 5th edition, Mosby, St.
Louis, 1999.
4. Прокић Б.: Анестезиологија, ауторизована предавања, ФВМ, Београд, 2008.
5. Траиловић Д: Поремећаји промета воде и електролита у паса и мачака
6. Нега болесника. Јолић М., Ђорђевић Д., Београд, 2005.
7. Hall LW, Clarke K: Veterinary Anesthesia, Saunders, Philadelphia, 1996.
1.
2.
3.

Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Теоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (power point презентације, филмови), демонстрације и практичне вежбе у
ветеринарским организацијама.
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активности у току предавања
10
Тест
Практична настава
10
Практични испит
10
Колоквијум-и и тестови
30
Усмени испит
30
Семинар-и
10
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