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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: МЕТОДЕ НАУЧНОГ РАДА –  Scientific Research Methods  

Шифра предмета: 7ДВМ1О01 

Наставник: др Душан В. Петрић, ред. проф. и др Младен М. Гагрчин, ред. проф.     

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Услови за полагање колоквијума и испита су у складу са ECTS системом. Предвиђено је да студент 

напише један семинарски рад. 

Циљ предмета 

Упознавање са методама научноистраживачког рада 

Исход предмета 

Оспособљеност за самостално планирање, конципирање и извођење научноистраживачких пројеката 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Начини формулисања и усклађивања истраживачког рада са актуелним трендовима и референтним 

центрима. Технике лабораторијских и теренских истраживања. Методе узорковања. Методе обраде 

података и тумачења резултата. Дизајнирање експерименталног протокола. Евалуација ефеката примене 

хемијских и биолошких агенаса у фитомедицини. Сакупљање и коришћење литературних података. 

Инструкције за писање научних/дипломских радова. Технике презентације 

 

Практична настава 

Све вежбе се заснивају на индивидуалном раду у циљу детаљног упознавања са методама истраживања у 

лабораторијиским и природним условима. Демонстрација изабраних техника за сакупљање и анализе 

узорака. Студенти ће бити упознати са практичним аспектима рада у лабораторији и у природним 

условима, најчешћим проблемима и начинима за њихово превазилажење 

Литература  

1. Боројевић, С. (1978). Методологија експерименталног научног рада. Раднички Универзитет 

„Радивој Ћирпанов”, Нови Сад. 

2. Сарић, М. (1985). Општи принципи научног рада. Научна књига, Београд. 

3. Изводи за предавања и вежбе из изабраних уџбеника 

4. Научни часописи 

Број часова активне наставе:   

3+2 (75) 
Теоријска настава: 45 Студијско истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе : 

Предавања и припрема за тестове употребом савремених учила. Провера теоријског знања. Индивидуални 

рад на решавању проблема приликом практичне наставе. Провера практичног знања. Индивидуалне 

консултације у вези теоријске/практичне наставе и припреме семинарских радова. 

Оцена знања  

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Практична настава  до 15 Тестови до 15 

Колоквијум до 25 Писмени испит до 15 

Семинари 
до 10 Усмени испит (опционо за 

кандидате са више од 80 поена) 
до 20 
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: ЕТИКА И ДОБРОБИТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ РАДА  У 

ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ – Ethics and animal welfare in experimental work in veterinary 

medicine   

Шифра предмета:  7ДВМ2O02 

Наставник: др Станко Ф. Бобош, ред. проф., др Весна  Г. Лалошевић, ван. проф. и  др Душан М. 

Лалошевић, ван. проф. 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да се науче најважнији етички принципи и морални ставови у односу на 

животиња. 

Исход предмета: 

Студенти ће имати потребно знање у односу на рад са животињама, нарочито у односу на њихову 

добробит у светлу законских прописа, посебно ће се упознати са етичким принципима у раду са 

лабораторијским животињама као и у коришћењу животиња у експерименталним истраживањима 

и клиничком испитивању лекова за хуману употребу 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод и оправданост етичких ставова. Питање моралних ставова наспрам животиња. Аспекти 

људских обавеза наспрам животиња. Аспекти права животиња. Смисао упуштања у етичко 

размишљање. Однос животиња – човек. Увод и оправданост проучавања добробити. Приступ 

базиран на осећају. Функционално утемељени приступ. Гајење животиња које одговара ,,природи'' 

врсте. Добробит и људска акција. Добробит и субјективно искуство животиње. Истраживачки 

приступ. Добробит и биолошко функционисање животиње. Релевантни чиниоци у процени 

добробити. Експерименталне животиње и добробит. Легислатива 

Практична настава 

Садржај вежби прати предавања.  

Концепт шта је етика и добробит везано за експерименатлне животиње и експериментални рад у 

ветеринарској медицини. Примена стечених вештина у научном истраживању тј. у свакодневној 

пракси 

Литература  

1. Hodges, J.;Han, K.: Livestock, Ethics and Qualiti of life. CABI Publishing , 2000. 

2. Van Zuthpfen, L.F.M., Baumans,V., Beyenen,A.C.:Principles of Laboratory Animal Sciece. Elsevier, 

Amsterdam, 2001. 

3. Ђукић, Бранислава,(1996), Ветеринарско-медицинска етика, Вуканс, Шабац 

Број часова активне наставе: 

3+2 (75) 
Теоријска настава: 45 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), Метода 

практичног рада на фарми са експерименталним животињама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије : Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: АБДОМИНАЛНА   ХИРУРГИЈА   ВЕЛИКИХ   ЖИВОТИЊА –Abdominal 

surgery of large animals 

Шифра предмета: 7ДВМИ01 
Наставник: др Миленко Р. Стеванчевић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета: Савладавање хируршких метода у абдоминалној хирургији великих животиња. 

Исход предмета: Студент ће имати потребно научноистраживачко знање и вештине о хируршком 

збрињавању великих животиња 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Премедикација и анестезија животиња. Асепса и антисепса у хирургији. Припрема операционог 

поља и руку оператера. Припрема хируршког тима и помоћног особља. Методе фиксирања и 

обарања животиња. Методе хируршке дијагностике.  

Отворене и затворене повреде абдомена. Лапаратомија. Руминотомија. Херниотомија. 

Цистотомија. Гастротомија. Ресекција желуца. Ресекција црева. Термино-терминална анастомоза 

црева. Латеро-латерална анастомоза црева.  Пролапсус црева. Пролапсус ректума.  

Уретротомија. Крипторхизам и оперативни захват. Кастрација. Кастрационе компликације.  

Фистула фуникулуса сперматикуса.  Фимоза и парафимоза.  Хидроцеле. Орхитис и епидидимитис 

Практична настава 

Вежбе се изводе у складу са предавањима, са увежбавањима на моделима, 

анатомским препаратима и уз практичну примену на пацијентима. 
 

Литература  

1. М.Тадић, Б.Мишић: «Специјална хирургија абдомена» Ветеринарски факултет, Београд 1986.   

2. Ј.Васић : «Основи опште хирургије» Ветеринарски факултет, Београд 1994 

3. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова 

(семинарски рад), практично овладавање хируршким техникама у абдоминалној хирургији великих 

животиња 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 30 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови    

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ И ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – 

Biological effects and protection of  ionizing radiation 

Шифра предмета: 7ДВМИ02 

Наставник: др Лејла Е. Сарачевић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Студент треба да научи методе и поступке у заштити од јонизујућег зрачења. 

Исход предмета Студенти ће имати потребна  научноистраживачка знања за процену радијационог 

оштећења, да рационално одаберу мере заштите од јонизујућег зрачења 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне карактеристике јонизујућих зрачења; Интеракција и фазе интеракције јонизујућих зрачења 

и материје, линерани трансфер енергије и радиобиолошка ефикасност (LET и RBE); Биолошко 

дејство јонизујућих зрачења и теорије биолошког дејства зрачења; Дејство јонизујућих зрачења на 

молекуларном и ћелијском нивоу; Дејство јонизујућих зрачења на ткива, органе и системе; Праг 

реакције, стохастички и детерминистички ефекти јонизујућих зрачења; Радиосензитивност, 

радиорезистентност и адаптивни одговор; Радиопатологија: радијационе повреде, бета опекотине, 

радиолошко тровање и удружене радијационе повреде; Акутни радијациони синдром: етиологија, 

патогенеза, ток и фазе, симптоматологија, клиничка слика, патоморфолошке промене, 

дијагностика, терапија и прогноза; Биодозиметрија радијационих оштећења; Радиопротективна 

средства у заштити од јонизујућих зрачења; Заштита од јонизујућих зрачења и однос јавности 

према јонизујућим зрачењима; Међународни стандарди заштите од јонизујућих зрачења; 

Међународни и домаћи прописи у области заштите од јонизујућих зрачења 

Практична настава 

Анализа етиологије, патогенезе, типова и тока АРС-а; Анализа фаза АРС-а; Анализа симптома у 

току АРС-а; Анализа клиничке слике у току АРС-а; Анализа патоморфолошких промена у току 

АРС-а; Анализа патохистолошких промена у току АРС-а; Методе биодозиметријске процене 

радијационих оштећења; Израчунавање дозног редукционог фактора. 

Литература  

1.  Armed Forces Radiobiology Research Institute, The Medical Effects of Ionizing Radiation 

(MEIR) CD-ROM. AFRRI, Bethesda, MD, 1999  

2. IAEA: Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment – A Manual, IAEA-TECDOC-405, 

Vienna, 2001  

3. Lindholm C. Stable Chromosome Aberrations in Reconstruction of Radiation Doses. STUK-

A176, Helsinki, 2000.  

4. IAEA-WHO: Diagnosis and treatment of radiation injuries. IAEA Safety Reports Series No:2, 

Vienna, 1998 

5. Iljin, L.A.ed.: Radiation Medicine (in Russian), Volume 2, IzdAT, Moscow, 2001. 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), применa 

симулацијских модела и рад на терену 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 20 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 10   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: БОЛЕСТИ ДИВЉАЧИ -  Diseases of wild animals 

Шифра предмета: 7ДВМИ03 

Наставник: др Душан Б. Орлић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета  

Едукација студената о патологији дивљих животиња,  са акцентом на патологију, узгој и кориштење 

дивљачи. То подразумева поред основног образовања из ветеринарске медицине о узгоју и 

патологији дивљих животиња и спознају о специфичностима у  појављивању, ширењу и значају 

болести дивљачи и њихов утицај на заштиту здравља домаћих животиња и људи.  Студентима је 

неопходно указивати на потребу мултидисциплинарне сарадње са стручњацима шумарске, 

агрономске, водопривредне, хумане медицине и зажтите животне средине на спровођењу 

перманентног мониторинга као делокруга ветеринарске струке. Са овим програмом студентима се 

пружају сва потребна знања и вештине за стручно, пуноправно и свеприсутно деловање у свим 

облицима заштите здравља дивљих животиња и сферама ловства. 

Исход предмета  

Предмет је у уској вези са општим предметима (Биологија, Биохемија) затим стручним (Анатомија, 

Исхрана, Фармакологија) а потом и клиничким (Заразне болести животиња, Болести птица, 

Паразитске болести, Болести папкара) што представља логичан едукацијски след који се ослања на 

готово сва предходно стечена знања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Епизоотиолошки значај  дивљачи у настанку болести; Болести дивљих животиња; Болести дивљачи; 

Зоонозе и законска регулатива; Тровања; Ловиште, технички објекти, газдовање; Узгој, заштита, 

природна селекција, заразе, предатори;  

Практична настава:  

Заштита и узгој дивљачи у природним стаништима; Узгој и заштита дивљачи у волијерама и 

гатерима; Технички објекти у ловишту; Успављивљње, хватање, транспорт и узорковање; Трофеји 

по врсти дивљачи, оцена и трофејни лист; 

Литература:  

1. Ристић З., (2005) : Фазан, издавач Меморија, Сомбор. 

2. Новаковић В., (1999) : Јелен, поглавље 6. Болести јеленске дивљачи.  

3. Новаковић В., (2003),: Дивља свиња, поглавље 8. Болести дивље свиње. 

4. Закон о ветерини; Закон о ловству; Закон о заштити животне средине.  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  

Предавања уз помоћ аудио-визуелних средстава VHS и дија пројекције, наставних препарата и 

мултимедијских наставних средстава. Практичан рад кроз теренске вежбе на фазанерији, техничка 

уређења и опремљеност ловишта, манипулативни поступци са дивљим животињама, успављивљње, 

хватање, транспорт и узорковање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит  

практична настава До 10 усмени испит До 50 

колоквијум-и До 30 ..........  

семинарски радови    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 79 

 

Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ – Poultry diseases 

Наставник: др Душан Б. Орлић, ред. проф. 

Шифра предмета: 7ДВМИ04 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета  

Едукација студената о болестима и патологији птица са акцентом на патологију, узгој и кориштење 

домаће живине. То подразумева поред основног образовања из ветеринарске медицине о узгоју и 

патологији жибине и најновије сазнање о специфичностима у  појављивању, ширењу и значају болести 

дивљих птица и њихов утицај на заштиту здравља домаћих животиња и људи.  

Исход предмета  

Студентима је неопходно указивати на потребу мултилатералне сарадње са стручњацима, хумане 

медицине и зажтите животне средине на спровођењу перманентног мониторинга над болестима птица 

у циљу заштите општег здравља становништва. Са овим програмом студентима се пружају сва 

потребна знања и вештине за стручно, пуноправно и свеприсутно деловање у свим облицима заштите 

здравља дивљих птица и живине, у циљу обезбеђења општег здравља.   

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

 Имунски систем птица и инфекције м.о.; Инфекције аеробним м.о.; Инфекције анаеробним м.о.; 

Инфекције микоплазмама ; Инфекције вирусима; Леукозе; Паразитске болести птица; Болести 

непознате етиологије; Болести услед погрешне исхране и тровања; Технопатије код живине и птица 

Практична настава:  

Екстензивно и интезивно живинарство; Подно и кавезно држање; Добробит птица и живине; 

Технологија за храњење,појење, осветлење, грејање; Митарење и поступци; Репродукција и 

инкубирање; Биосигурност и ДДД; Вакцинација и вакцине; Узимање крви, брисева, узорака; 

Еутаназија птица; Дијагноза, поступци терапије, контраиндикације и АБ; 

Литература:  

1. Орлић Д., М. Капетанов (2007): Заразне болести живине. Нови Сад. 

2. Русов Ч., (1999): Вирусне болести живине. ЈУНУЖ, Београд.  

3. Konig, H.E., H.G. Liebich (2001): Anatomie und Propadeutik des Geflugels. Schatauer, Stuttgart.  

4. Иветић и сар.(2003): Атлас болести живине. Београд.  

5. Calnek, B.W. et al, (2000): Diseases of Poultry. Iowa State University Press, Ames, Iowa.  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  

Предавања уз помоћ аудио-визуелних средстава VHS и дија пројекције, наставних препарата и 

мултимедијских наставних средстава. Практичан рад кроз теренске вежбе на фаrмама, техничка 

уређења и опремљеност фарми, манипулативни поступци са дивљим птицама, успављивљње, хватање, 

транспорт и узорковање. Практично извођење различитих метода вакцинације (i/m, s/c, окулоназално, 

спреј, аеросол).  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит  

практична настава До 10 усмени испт До 50 

колоквијум-и До 20   

семинар-и До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА  У ЗООВРТОВИМА - Wildlife medicine 

Шифра предмета: 7ДВМИ05 

Наставник: др Душан Б.Орлић, ред. проф.. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Савладавање техника прегледа, клиничке дијагностике и терапије болести 

зоолошких животиња 

Исход предмета Студент ће имати потребно знање и вештине у дијагностици, терапији  и 

превенцији болести зоолошких и егзотичних животиња. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Различитости између дивљих ЗОО и домаћих животиња, Превентивна медицина ЗОО 

животиња, Стрес зоолошких животиња, разлози, препознавање, избегавање, отклањање, последице, 

Менаџмент ЗОО животиња, Основне биолошке,физиолошке,репродуктивне и нутритивне карактеристике ЗОО 

животиња. Заразне болести: гљивичне, вирусне,бактеријске и паразитарне.-Поремећаји метаболизма 

зоолошких животиња, Инсекти, водоземци и гмизавци Идентифкација, заштићене врсте, Гмизавци: гекони, 

агаме, змије,: Физиологија и биологија врста, смештај, микроклима, безбедност, Анестезија, фиксација, 

исхрана, најчешће заразне-вирусне, гљивичне  и паразитарне болести, методе клиничке дијагностике, 

Хематологија, репродукција,Терапија и најчешће употребљавани медикаменти, Аqуатичке категорије риба и 

корњача као зоолошке животиње:Рептили: крокодили,алигатори,кајмани,..Идентифкација, заштићене 

врсте,...Физиолошки подаци рептила у контролисаном простору. Хаматолошко биохемијски профил.Услови 

држања, исхране, најчешће болести. Микроклима. Фиксација и транспорт. Разможавање. Птице: патке, гуске, 

фазани, препелице, папагаји, лешинари, лабудови, фламингоси, роде,...егзоте-папагаји,...птице грабљивице, 

пингвини.Идентифкација, заштићене врстеНачини држања и руковања. (птице грабљивице) Исхрана и 

последице грешака и поремећаја исхране. Заразне болести птица Неоплазме птица.Репродукција, 

карактеристике и проблеми размножавања.Клиничка дијагностика, начини анестезије, хирургија. Клиничка 

хематологија,биохемија,Сисари Принципи исхране сисара зоолошких категорија. ( по категоријама) – 

Торбари, Инсецтивора, копитари, папкари, месоједи, сваштоједи,...Најчешће заразне болести зоолошких 

животињаНајчешће органске болести зоолошких животиња, Најчешћа стоматолошка проблематика 

зоолошких животиња, Физиологија и патологија репродукције најважнијих врста зоолошких животиња  Улога 

и значај ветеринара у ЗОО врту:Принципи вакцинације и других превентивних мера код зоолошких 

Безбедносне  мере у ЗОО вртовима  Заштита животне средине и Анима wелфаре ДДД програм. Преглед 

најчешће кориштених медикамента у терапији зоолошких животиња, Релевантна легислатива и зоолошка 

ветеринарска евиденција 

Практична настава 

Рад у Зоолошком врту, ради директног учешћа у контроли здравља животиња, применом клиничких и 

помоћних лабораторијских метода као и обука за рад са дивљим животињама 

-Практична настава се изводи у ЗОО вртовима Палић, Сегедин, Београд, Осијек и Ада, као и на неколико 

приватних локалитета, Темерин, Инђија и Колут. Природњачки музеј, Ловачко газдинство у Суботици 
Литература  

4. Murray E. F, Miller E. Zoo and Wild Animal Medicine , Elsevier Sounders, 2003. 

5. Bradlez Bazs T, Lightfoot T, Mayer J. Exotic Pet Behavior/Bird, Reptles and small Mammals, 

Elsevier Sounders, 2006 

6. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова 

(семинарски рад), практично овладавање дијагностиком паразитских болести риба на рибњаку 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 30 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови    

Семинарски радови До 10   

 

 

 

 

 



 81 

  

 

Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: БОЛЕСТИ ПРАСАДИ У ИНТЕНЗИВНОМ ГАЈЕЊУ СВИЊА –  Diseases of 

piglets in intesive sistems of pig production   

Шифра предмета: 7ДВМИ06 

Наставник: др Младен М. Гагрчин, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:   

Циљ предмета Стицање довољно научних знања о факторима који доводе до обољевања и угинућа 

прасади у интензивном узгоју. Посебан акценат је дат на инфективне, нутритивне и зоохигијенске 

факторе који делују на ову категорију свиња.  

Исход предмета Студенти ће бити способни да објективно процене ниво утицаја појединих 

фактора (инфективних, нутритивних и зоохигијенских) на здравље прасади на сиси и залучене 

прасади, те да предузму конкретне мере у санирању свих врста поремећаја директно делујући на 

фактор ризика који у датом тренутку представља узрок насталих поремећаја. При томе ће моћи 

објективно да процене одлике интензивног узгоја на настајање, ток и исход појединих болести.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Фактори који доводе до угинућа прасади у дојном периоду (порођајна тежина, услови који владају 

у прасилишту, интеракција људи и животиња, хигијена, микроклимат, инфекције). Утицај крмаче 

на поремећаје прасади у дојном периоду (понашање пре прашења, величина легла, паритет, 

здравствено стање крмаче, ниво мртворођене прасади, претходна историја појаве мртворођене 

прасади, индукција прашења). Фактори који доводе до угинућа залучене прасади (процес залучења, 

понашање прасади након залучења, телесна маса залучене прасади, менаџмент током лактације, 

додатна исхрана прасади током лактације, менаџмент исхране прасади након залучења). Густина 

насељености прасади, величина групе, инфекција, имуни статус, промене у дигестивном тракту). 

Патоморфолошки налази, третман, превентива поремећаја у прасади на сиси и залучене прасади. 

Смањење морталитета залучене и прасади на сиси.  

Практична настава 

Анализа здравствених резултата везано за категорију залучене и прасади на сиси и процена узрока 

настанка губитка у наведеним категоријама. Предлог мера за смањење поменутих губитака.  

Литература  

7. Barbara E. Shaw: Diseases of swine. Minesota, 2006.  

8. Асај А.: Хигијена на фарми и околишу. Загреб, 2003.  

9. Шаманц, Х.: Болести свиња. Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2003.   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), рад на терену 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: ВАКЦИНОЛОГИЈА - Vaccinology 

Шифра предмета: 7ДВМИ07 

Наставник: др Сава М. Лазић, ванр. проф. и  др Бранка М. Видић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета  

Стицање теоријских и практичних знања о производњи, употреби, безбедности и ефикасности вакцина, 

хиперимуних серума и других биолошких препарата који се користе у ветеринарској медицини.   

Исход предмета  

Стечена знања стварају услове за професионалну обученост и ефикаснију  примену вакцина, 

хиперимуних серума и других биолошких препарата у циљу превенирања, сузбијања и искорењивања 

бактеријских и вирусних инфекција код животиња и птица.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Пасивна и активна имунизација, Имунлошка реактивност код бактеријски и вирусних инфекција, 

Имуногени (бактерије, вируси), Адјуванси, Инактивисане вакцине, Атениране вакцине, Бактеријске 

вакцине, Вирусне вакцине, Контрола квалитета вакцина (стерилност, безбедност, ефиксаност), Програми 

вакцинације, Нови облици вакцина, Хиперимуни серуми, Биолошка-дијагностичка средства 

(производња, примена контрола),   

Практична настава:  

Умножавање вируса, Умножавање бактерија, Инактивација, Атенуација, Формулација вакцина, 

Апликација вакцина, Испитивање безбедности употребе вакцина, Испитивање ефикасности вакцина, 

Израда програма вакцинације.   

Литература:  

1. Наглић-Хајсиг, Ветеринарска имунологија, Школска књига, Загреб, 1993,  

2. Ian R. Tizard, Veterinary Immunology, W.B. Saunders Company, Philadelpha 2000,  

3. W.B. Saunders Company, Philadelpha 2000, Manual of Diagnostic Test and Vaccines for terrestrial 

Animals,  

4. O.I.E. 2004, Europen Pharmacopoeia, 5, 2005.  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  

Презентација теоретске наставе употребом видео технике, презентација семинарских радова, дискусија 

по свакој тематској јединици. Непосредно извођење тематских јединица. Обилазак ветеринарско 

производних завода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит До 20 

практична настава До 15 усмени испт До 30 

колоквијум-и До 15   

семинар-и До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ВЕТЕРИНАРСКА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – Veterinary  epidemiology  

Шифра предмета: 7ДВМИ08 

Наставник: др Бранислав Л. Лако, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени обавезни предмети 

Циљ предмета Упознавање студената са новим научним и стручним сазнањима и њихово 

оспособљавање за самосталан научни и стручни рад у области ветеринарске епидемиологије. 

Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да препознају значајне елементе у планирању и 

дизајнирању истраживања, разумеју и примењују епидемиолошке мере појаве болести, разликују 

предности и недостатке различитих дизајна епидемиолошких студија, правилно процењују 

резултате дијагностичких тестова, користе компјутерске програме за изучавање величине узорка, 

разумеју узајамну повезаност фактора средине и настанка болести и критички интерпретирају и 

користе објављене резултате научних истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод  и место епидемиологије у истраживању болести, прикупљање епидемиолошких података и 

анализа, мере појаве болести, анализа ризика, повезаност епидемиолошких појава и мера 

повезаности, динамика инфекције, организација епидемиолошких истраживања, епидемиолошке 

студије (студије преваленције и инциденције: ”case control”, кохортне, клинички експеримент, 

контролисани теренски експеримент), приказивање и анализа резултата епидемиолошких студија, 

надзор у ветеринарској епидемиологији, интерпретација резултата дијагностичких тестова, 

израчунавање величине узорка, доказивање узрочности у епидемиологији, истраживање болести у 

групи животиња. 

Практична настава 

Садржај вежби прати предавања и односи се на решавање епидемиолошких задатака, примену 

симулацијских модела и рад на терену 

Литература  

10. Thrusfield, M. 2005: Veterinary epidemiology. 3 nd ed., Blackwell Science, Oxford, England 

11. Valĉić, M. 1998: Opšta epizootiologija. prvo izdanje, autor 

12. Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner,W. S., Grady, D., Hearst, N. and Newman,T. B. 2001: 

Designing clinical research: An epidemiologic approach. 2 nd ed., Lippincott Williams & Wilkins, 

Philadelphia. 

13. Toma, B. et al. 1999: Dictionary of veterinary epidemiology. 1 st English language ed., Iowa State 

University Press  

14. Svetomir Samardţić, 2005: Epidemiologija : principi i primena, Medicinski fakultet – Priština, 

Kosovska Mitrovica 

15. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама, као и радови објављени у научним часописима 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), применa 

симулацијских модела и рад на терену 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 5 Писмени испит  До 10 

Практична настава  До 5 Усмени испит  До 40 

Колоквијум-и  До 10 ..........   

Лабораторијски радови До 20   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine  

Назив предмета: ВИРУСОЛОГИЈА - Virusology 

Шифра предмета: 7ДВМИ09 

Наставник: др Сава М. Лазић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета  
Стицање научно истраживачких, теоријских и практичних знања о подели, грађи, умножавању и 

доказивању вируса као и последицама вирусних инфекција по организам животиња и птица. 

Исход предмета  

Стечена знања омогућавају ефикасније постављање дијагнозе, утрђивања извора инфекције, сузбијање 

и искорењивање вирусних инфекција.    

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Морфолошке и биолошке карактеристике вируса, Грађа вируса, Реакција организма на вирусне 

инфекције, Подела вируса, Биолошке карактеристике најзначајнијих фамилија вируса, са њиховим 

представницима, за ветеринарску недицину (Adenoviridae, Arteriviridae, Asfarviridae, Birnaviridae, 

Circoviridae, Coronaviridae, Flaviviridae, Herpesviridae, Ortomyxoviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, 

Picornaviridae, Poxviridae, Retroviridae, Reoviridae и Rhabdoviridae.) 

Практична настава:  

Културе ћелија (примарне, секундарне и континуиране), Ембрионирана јаја, Лабораторијске 

животиње, Поступци изолације вируса, Поступци доказивања вируса, Молекуларнобиолошке технике 

за доказивање вируса.  

Литература:  

1. Frederik A. Murphy, E. Paul  J. Gibbs, Marian C. Horzinek, Michael J. Studdert, Veterinary 

Virology, Academic Press, 1999,  

2. Вера Јерант Патић, Медицинска Вирусологија, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1995. 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Презентација теоретске наставе употребом видео технике, презентација семинарских радова, 

дискусија по свакој тематској јединици. Примарне културе ћелија-добијање, Континуиране културе 

ћелија-умножавање и одржавање, обрада материјала за вирусолошку дијагностику, поступци 

доказивања вируса, поступци изолације и идентификације вируса, ембрионирана јаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит До 20 

практична настава До 15 усмени испит До 30 

колоквијум-и До 15   

семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ЗООНОЗЕ КАРНИВОРА - Zoonoses of carnivores  

Шифра предмета: 7ДВМИ10 

Наставник: др Весна Г. Лалошевић, ванр. проф.. и  др Душан М. Лалошевић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студент научи детаљно епидемиологију, дијагностику и терапију најважнијих 

зооноза карнивора 

Исход предмета: 

Студент ће имати потребно научноистраживачко знање у епидемиологији, дијагностици и терапији 

најважнијих зооноза карнивора, нарочито у сегменту лабораторијских техника које представљају 

ускоспецифичан сегмент ветеринарске струке  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Превенција, епидемиологија, дијагностика и терапија беснила, Генетичке особине вируса, вакцине 

за преекспозициону и постекспозициону вакцинацију животиња и људи. Превенција, дијагностика 

и терапија ехинококозе, Превенција, дијагностика и терапија токсоплазмозе, Превенција, 

дијагностика и терапија токсокарозе 

Практична настава 

Клиничка и лабораторијска дијагностика беснила, ехинококозе, токсокарозе и токсоплазмозе 

карнивора 

Лабораторијски дијагностички поступци код сумње на беснило, контрола имунитета, потенција 

вакцине и имуноглобулина против беснила, 

Литература  

1. H. Krauss at all.Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans , ASM 

Press, 2003. 

2. WHO Expert Commette on Rabies Rabies Bulletin, ,2000 

3. Meslin FX, Kaplan MM, Koprowski H. Laboratory techniques in Rabies, WHO, Geneva, 1997. 

4. Pedro Acha (2005): Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. 3rd 

edition, PAHO 

5. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2004. 

6. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним зоонозама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), Метода 

практичног рада у амбуланти и лабораторији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ИМУНИТЕТ И ИНФЕКЦИЈА – Immunity and infection  

Шифра предмета: 7ДВМИ11 

Наставник: др Бранислав Л. Лако, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услови: положени обавезни предмети 

Циљ предмета  

Изучавање имунског система сисара у одбрани од инфективних агенаса. Објашњавање сложених 

процеса који се развијају након контакта имунског система домаћина са микроорганизмима, и 

њиховог значаја за дијагнозу и исход инфекције. 

Исход предмета  

Оспособљени су за коришћење појединих елемената имунског система у дијагностици, профилакси 

и терапији инфективних болести, као и за примену стечених  научноистраживачких знања у 

интердисциплинарним експерименталним студијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод и значај разматрања имунологије и инфекције. Неспецифична отпорност (ћелијска одбрана, 

хуморална одбрана, фактори који утичу на неспецифичну отпорност). Специфична отпорност. 

Антигени и антитела. Организација и функционисање имунолошког система. Имунитет у 

инфекцији и механизми одбране од инфективних узрочника (бактерије, вируси, приони, гљивице и 

кваснице). Механизми којима узрочници заразних болести избегавају имунолошки одговор. 

Имуномодулација посредована инфективним узрочницима. Имунолошка толеранција. 

Имуносупресија и инфективни узрочници. Имунодефицијенције као поседица инфекције. Реакције 

преосетљивости. Основни појмови инфектологије. Инфективни процес. Интеракција домаћин-

микроорганизам. Врсте инфекција. Инфламација. Фактори вируленције бактерија (фактори 

адхеренције, фактори инвазивности, токсини, ензими, антифагоцитни фактори, антигенска 

хетерогеност, потреба за гвожђем, секреторни механизми, интрацелуларна и екстрацелуларна 

патогеност). Принципи вирусних обољења. Фазе у вирусној патогенези (улазак и примарна 

репликација, ширење вируса и ћелијски тропизам, ћелијско оштећење и вирусно обољење, 

опоравак од инфекције, ослобађање вируса). Имунолошка збивања код гљивичних инфекција. 

Развој прионског концепта. Молекуларна биологија приона. Молекуларни механизми прионске 

токсичности (прионски протеин и инфективност, прионски протеин и патогеност). 

Практична настава 

Примена дијагностичких метода у утврђивању инфекције. Имунолошке методе. Бактериолошке 

методе. Вирусолошке методе. Миколошке методе. Клиничко-биохемијске методе. Хематолошке 

методе. Преглед бактеријских, вирусних гљивичних и прионских инфекција. 

Литература  

16. Tizard Ian R. Veterinary Immunology, Sixth ed., 2000 

17. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама, као и радови објављени у научним часописима 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), Метода 

практичног рада у лабораторији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 5 Писмени испит  До 10 

Практична настава  До 5 Усмени испит  До 40 

Колоквијум-и  До 10 ..........   

Лабораторијски радови До 20   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ИМУНИТЕТ ФЕТУСА И НОВОРОЂЕНИХ ЖИВОТИЊА – Immunity of 

fetus and newborn animals    

Шифра предмета: 7ДВМИ12 

Наставник: др Младен М. Гагрчин, ред. проф 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање довољно Научноистраживачких знања о настајању имунолошке 

компетентности фетуса појединих врста домаћих животиња и евентуалномнастајању 

имунопатолошких стања као последице активације имунолошке реакције за време интарутериног 

живота.  

Исход предмета: Оспособљавање студената за сачињавање ефикаснихпрограма контроле заразних 

болести животиња применом биолошких препарата (вакцина). Са тог становишта студенти ће бити 

способни да учествују у производњи, презентацији и контроли вакцина, њиховој примени, 

стартегији вакцинације уз избегавање грешака при самој вакцинацији које би могле да угрозе 

целокупанпрограм контроле.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Имунитет, антитела, сензибилисани лимфоцити, комплемент. Имунитет фетуса, имунолошка 

компетентност, имунолошка зрелост. Имунитет новорођених животиња, колострални имунитет, 

физиолошка гаглоглобулинемија. Имунопатолошке појаве, имунолошка толеранција. Имунитет 

новорођених животиња у односу на бактерије, вирусе и паразите, примена вакцина, стартегија 

вакцинације, грешке при вакцинацији, производнја, презентација и контрола вакцина.  

Практична настава 

Обухватају серолошке методе одређивања специфичних антитела, примена и контролу одређене 

вакцине.  

Литература  

18. Tizard, R.I.: Veterinary Immunology. USA, 2004.  

19. Вера Јерат Патић: Имунологија. Нови Сад 2000.  

20. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), рад на терену 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: ИМУНОЛОШКЕ МЕТОДЕ ДИЈАГНОСТИКЕ – Diagnostic methods in immunology 

Шифра предмета: 7ДВМИ13 

Наставник: др Сава М. Лазић, ванр. проф. и др Бранка М. Видић, ванр. проф. 

Асистент: др Тамаш Петровић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета  

Стицање теоријских и практичних знања и вештина која се односе на механизме имунолошке реактивности 

антигена и антитела и њихова непосредна примена у процесу лабораторијске дијагностике. 

Исход предмета  

Стечена знања и вештине стварају услове за професионалну обученост и ефикасније откривање, лечење и 

сузбијање обољења, надзор над анималном производњаом и контролом производа анималног порекла. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Изучавање механизама имунолошке реактивности антигена и антитела кроз реакције аглутинације, 

имунодифузије, фикасације комплемента, неутрализације вируса на култури ћелија и ембрионираним јајима, 

имунофлуоресценције, имуноемзимских и молекуларно биолошких техника.  

Практична настава:  

Извођење наведених реакција, очитавање, тумачење и примена добијених резултата испитивања.   

Литература: ,  

1. Наглић-Хајсиг, Ветеринарска имунологија, Школска књига, Загреб, 1993,  

2. Ian R. Tizard, Veterinary Immunology, W.B. Saunders Company, Philadelpha 2000,  

3. Вера Јерант Патић, Имунологија, Будућност, Нови Сад, 2002,  

4. Ружица Ашанин са сар., Приручник са практичним вежбама из микробиологије и имунологије, 

Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2006.  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  

Презентација теоретске наставе употребом видео технике, презентација семинарских радова, дискусија по 

свакој тематској јединици. Извођење метода имунолошке дијагностике. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит До 20 

практична настава До 15 усмени испт До 30 

колоквијум-и До 15   

семинар-и До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА – Infectious diseases of animals 

Шифра предмета: 7ДВМИ14 

Наставник: др Бранка М. Видић, ванр. проф. и  др Сава М. Лазић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета  
Циљ предмета је да студент стекне знања о епизоотиологији, етиологији, патогенези, клиничкој слици и 

контроли заразних болести значајних за ветеринарску медицину.   

Исход предмета  

По успешно завршеном курсу студент ће усвојити следећа  знања: дефинисање епизоотиолошких 

детерминанти, механизме патогености, одбране од инфекције, оштећења ткива, постављања дијагнозе, 

програми контроле и анализа ризика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Епизоотиолошки аспекти, етиологија, патогенеза заразних болести, принципи дијагностике, профилакса, 

мере контроле, анализа ризика.  

Практична настава:  

Биосигурносне мере на фармама, секција, методи дијагностике, анализа ризика 

 

Литература:  

1. Coetzer JAW. Infectious diseases of liverstock 2004.  

2. Rodostits O.et al. Veterinary medicine Text Book of disease of cattle, horses, sheep, pigs and goats 2002. 

3. Quinn P.J. et al. 2002. Veterinary microbilogy and microbial disease. 

4. Manual of Diagnostic Test and Vaccines for terrestrial Animals OIE 2004.  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  

Практични рад у лабораторији и терену, Теоријска настава, Семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит До 20 

практична настава До 20 усмени испт До 30 

колоквијум-и -   

семинарски радови До 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

  

 

Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: КЛИНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА БОЛЕСТИ СВИЊА – Clinical diagnostics in 

pigs diseases 

Шифра предмета: 7ДВМИ15 

Наставник: др Младен М. Гагрчин, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Обучавање студената о испитивању свиња свих категроија у циљу уочавања 

промене здравственог стања, разради дијагнозу процеса и постављање веродостојне дијагнозе. 

Поред тога циљ овог предмета је и стицање довољно сазнања о процени лабораторијских резултата 

и одговарајућих терапијских захвата уз уважавање принципа рационалне терапије.  

Исход предмета У оквиру овог предмета студенти ће бити прирпемљени да активно учествују у 

сачињавању програма превентиве, терапије и ерадикације болести, успостављање задовољавајућег 

здравственог статуса животиња у циљу производње квалитетних и здравствено безбедних 

намирница пореклом од свиња. Студенти ће посебно бити оспособљени за постављање 

диференцијалне дијагнозе као незаобилазне карике у ланцу прикупљања и анализирања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Процена телесне кондиције свиња, испитивање свиња у прасилишту, одгајивалишту, товилишту, 

испитивање крмача у гестацији (кондиција, услови држања и начин исхране испитивање главних 

телесних система свиња (гастроинтестиналног, респираторног, нервног, мускулоскелетног, 

репродуктивног и урогениталног, коже). Интерпретација резултата лабораторијских испитивања. 

Специфична етиолошка дијагноза, одабране болести свиња. Разматрање и почетна терапија 

појединих синдрома у оквиру свих категорија свиња. 

Практична настава 

Упознавање на терену са основним синдромима у различитих категроија свиња. Израда 

семинарског рада везано за постојање синдрома у појединим фармама.  

Литература  

21. Barbara E. Shaw; Michael, R. Wilson: Diagnosis of swine diseases. Minesota, 1985.  

22. Guy- Pierre Martineau: Maladies d' elevage des Porcs. France Agricole, 1997.  

23. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), применa 

симулацијских модела и рад на терену. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: КЛИНИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА МЕСОЈЕДА – Carnivore clinical physiology 

Шифра предмета: 7ДВМИ16 

Наставник: др Јосип С. Крнић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положена физиологија као посебан предмет на предходним студијама. 

Циљ предмета: 

Упознавање физиолошких карактеристика месоједа и  клиничке физиологије месоједа.  

Исход предмета 

Студенти ће имати потребно знање из физиологије и клиничке физиологије месоједа неопходно за 

експериментални рад и праксу и основу за разумевање клиничких предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање физиолошких карактеристика месоједа; функционална организација организма; 

клиничка физиологија крви; клиничка физиологија имунитета; клиничка физиологија 

кардиоваскуларног система, респираторног система дигестивног система, екскреторног, ендокриног 

и нервног система; специфичности метаболизма месоједа.   

 

Практична настава 

Практичан демострација и индивидуални рад на упознаванју физиолошких карактеристика и 

испитивању функционалног стања органа и органских система месоједа. 

Литература  
1. Стојић В. Ветеринарска физиологија, Научна књига, Београд, 1996;1999;2004. 

2. Стевановић Ј. Физиологија органа за варење код домаћих животиња, Младост биро шпед, 

Београд, 2004. 

3. Стевановић Ј. Физиологија нервног система, Младост биро шпед, Београд, 2004. 

4. Sherwood, Lauralee: Human physiology – from cells to sistems. Thomson LARC, USA, 2004. 

5. Sjaastad, Hove, Sand: Physiology of domestic animals. Scandinavian veterinary Press. 2003. 

6. Sherwood, Klandorf, Yancey: Animal physiology – from genes to organisms. Thomson LARC, 

USA, 2005. . 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  
Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и 

илустрација на табли и применом рачунара. Метода практичних лабораторијских радова.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит  До 10 

Активности у току вежби До 10 Усмени испит  До 20 

Лабораторијски радови До 20   

Семинарски радови До 30   
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Докторске студије :Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: КЛИНИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА ПРЕЖИВАРА – Ruminanat clinical 

physiology 

Шифра предмета: 7ДВМИ17 

Наставник: др Јосип С. Крнић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положена физиологија као посебан предмет на предходним студијама. 

Циљ предмета: 

Упознавање физиолошких карактеристика преживара, специфичности метаболизма преживара, 

физиологије млечне жлезде, клиничке физиологије преживара.  

Исход предмета 

Студенти ће имати потребно знање из физиологије и клиничке физиологије преживара неопходно 

за експериментални рад и праксу и основу за разумевање клиничких предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање физиолошких карактеристика преживара; функционална организација организма; 

клиничка физиологија крви; клиничка физиологија имунитета; клиничка физиологија 

кардиоваскуларног система, респираторног система дигестивног система, екскреторног, 

ендокриног и нервног система; клиничка физиологија млечне жлезде; специфичности метаболизма 

преживара.   

 

Практична настава 

Практичан демострација и индивидуални рад на упознаванју физиолошких карактеристика и 

испитивању функционалног стања органа и органских система преживара. 

Литература  
1. Стојић В. Ветеринарска физиологија, Научна књига, Београд, 1996;1999;2004. 

2. Стевановић Ј. Физиологија органа за варење код домаћих животиња, Младост биро шпед, 

Београд, 2004. 

3. Стевановић Ј. Физиологија нервног система, Младост биро шпед, Београд, 2004. 

4. Sherwood, Lauralee: Human physiology – from cells to sistems. Thomson LARC, USA, 2004. 

5. Sjaastad, Hove, Sand: Physiology of domestic animals. Scandinavian veterinary Press. 2003. 

6. Sherwood, Klandorf, Yancey: Animal physiology – from genes to organisms. Thomson LARC, 

USA, 2005.  

7. Forenbacher, S. Kliniĉka patologija probave i mjene tvari domaćih ţivotinja, Zagreb, 1975. 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  
Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и 

илустрација на табли и применом рачунара. Метода практичних лабораторијских радова.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит  До 10 

Активности у току вежби До 10 Усмени испит  До 20 

Лабораторијски радови До 20   

Семинарски радови До 30   
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Докторске студије :Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: КЛИНИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА ПТИЦА – Avian clinical physilogy 

Шифра предмета: 7ДВМИ18 

Наставник: др Јосип С. Крнић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положена физиологија као посебан предмет на предходним студијама. 

Циљ предмета: 

Упознавање физиолошких карактеристика месоједа и  клиничке физиологије птица.  

Исход предмета 

Студенти ће имати потребно знање из физиологије и клиничке физиологије птица неопходно за 

експериментални рад и праксу и основу за разумевање клиничких предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање физиолошких карактеристика птица; функционална организација организма; клиничка 

физиологија крви; клиничка физиологија имунитета; клиничка физиологија кардиоваскуларног 

система, респираторног система дигестивног система, екскреторног, ендокриног и нервног система; 

специфичности метаболизма птица. 

 

Практична настава 

Практичан демострација и индивидуални рад на упознаванју физиолошких карактеристика и 

испитивању функционалног стања органа и органских система птица. 

Литература  
1. Стојић В. Ветеринарска физиологија, Научна књига, Београд, 1996;1999;2004. 

2. Стевановић Ј. Физиологија органа за варење код домаћих животиња, Младост биро шпед, 

Београд, 2004. 

3. Стевановић Ј. Физиологија нервног система, Младост биро шпед, Београд, 2004. 

4. Sherwood, Lauralee: Human physiology – from cells to sistems. Thomson LARC, USA, 2004. 

5. Sjaastad, Hove, Sand: Physiology of domestic animals. Scandinavian veterinary Press. 2003. 

6. Sherwood, Klandorf, Yancey: Animal physiology – from genes to organisms. Thomson LARC, 

USA, 2005. 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  
Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и 

илустрација на табли и применом рачунара. Метода практичних лабораторијских радова.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит  До 10 

Активности у току вежби До 10 Усмени испит  До 20 

Лабораторијски радови До 20   

Семинарски радови До 30   
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Докторске студије :Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА - Veterinary 

medicine 

Назив предмета: КЛИНИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА СВИЊА –Porcine clinical physiology 

Шифра предмета: 7ДВМИ19 

Наставник: др Јосип С. Крнић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положена физиологија као посебан предмет на предходним студијама. 

Циљ предмета 

Упознавање физиолошких карактеристика свиња и  клиничке физиологије свиња.  

Исход предмета 

Студенти ће имати потребно знање из физиологије и клиничке физиологије свиња неопходно за 

експериментални рад и праксу и основу за разумевање клиничких предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање физиолошких карактеристика свиња; функционална организација организма; 

клиничка физиологија крви; клиничка физиологија имунитета; клиничка физиологија 

кардиоваскуларног система, респираторног система дигестивног система, екскреторног, 

ендокриног и нервног система; специфичности метаболизма свиња.   

 

Практична настава 

Практичан демострација и индивидуални рад на упознаванју физиолошких карактеристика и 

испитивању функционалног стања органа и органских система свиња. 

Литература  
1. Стојић В. Ветеринарска физиологија, Научна књига, Београд, 1996;1999;2004. 

2. Стевановић Ј. Физиологија органа за варење код домаћих животиња, Младост биро шпед, 

Београд, 2004. 

3. Стевановић Ј. Физиологија нервног система, Младост биро шпед, Београд, 2004. 

4. Sherwood, Lauralee: Human physiology – from cells to sistems. Thomson LARC, USA, 2004. 

5. Sjaastad, Hove, Sand: Physiology of domestic animals. Scandinavian veterinary Press. 2003. 

6. Sherwood, Klandorf, Yancey: Animal physiology – from genes to organisms. Thomson LARC, 

USA, 2005.  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  
Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и 

илустрација на табли и применом рачунара. Метода практичних лабораторијских радова.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит  До 10 

Активности у току вежби До 10 Усмени испит  До 20 

Лабораторијски радови До 20 Укупно поена  

Семинарски радови До 30   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: KЛИНИЧКА ВЕТЕРИНАРСКА ФАРМАКОЛОГИЈА - Veterinary clinical 

pharmacology 

Шифра предмета: 7ДВМИ20 

Наставник: др Драгица М. Стојановић, доц. 

Статус предмета: Изборни   

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени испити прве године 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да обучи студента да спроводи рационалну фармакотерапију у лечењу различитих 

органских, бактеријских и паразитских болести малих и фармских животиња. Сврха предмета је и да 

обучи студента да препозна профил нежељених реакција код одређених група лекова и како да их лечи, 

као и да региструје нове нежељене реакције које нису упутством за примену лека предвиђене. 

Исход предмета  

По положеном испиту студент ће бити оспособљен да примењује, како старе тако и новорегистроване 

лекове са провереном клиничком ефикасношћу и безбедношћу код одређених индикација и врста 

животиња, као и да научи како да избегне или умањи настајање нежељених реакција лекова.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Ефикасност и безбедност лекокова улечењу оболења дигестивног система, респираторног, 

кардиоваскуларног, урогениталног,ендокриног, обољења коже и чулних органа, у лечењу сепсе, 

паразитских и бактеријских болести малих животиња, фармских животиња,  риба и пчела. Лечење 

нежљених реакција лекова. Интеракција лекова. 

Практична настава:  

Изводиће се на терену, односно пратиће се примена лекова код животиња на фармама говеда,коња, 

свиња, живине, као и код паса и мачака у амбулантама и ветеринарским болницама.Студенти ће се 

упознати са најчешћим проблемима и пропустима који прате примену лекова код ових врста животиња 

као што су: изостајање ефикасности примењеног лека и разлоге за то, свођење појављивања  нежељених 

ефеката лекова на најмањи могући степен и лечење евентуално насталих тежих нежељених реакција. 

Литература:  

1. Миланка Јездимировић- Ветеринарска фармакологија, 3. прерађено и допуњено издање, Факултет 

ветеринарске медицине, Београд, 2005.,   

2. Миланка Јездимировић- Основи фармакотерапије и готови лекови ад ус. вет., Београд, 2002.,  

3. Бранислав Петровић, Миланка Јездимировић-Дигестопатије паса-дијагностика и терапија, Београд, 

2001.,   

4. Б. Петровић, Миланка Јездимировић- Кардиопатије паса-дијагностика и терапија, Београд, 1999.,  

5. Adams Richard- Veterinary pharmacology and therapeutics 8
th 

edition, Iowa State University Press/Amss, 

2001. 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе  

Усмено излагање уз бидео-бим презентацију, семинарски рад уз усмено излагање и коментар изложеног. 

Практична настава у амбулантама и на фармама животиња. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања До 10 писмени испит  До 30 

практична настава До 15 усмени испт      До 20 

семинарски радови До 25   
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Докторске студије: Студијски програм  –  ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ АЛИМЕНТАРНИХ МИКРОБИОЛОШКИХ РИЗИКА - Microbial food 

safety risk management 

Шифра предмета: 7ДВМИ21 

Наставник: др Сава В. Бунчић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: положени претходни обавезни предмети 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да омогући студентима разумевање природе, задатака и основних алата контролних мера за 

микробиолошке алиментарне хазарде у ланцу исхране. 

Исход предмета  

По успешном завршетку предмета, студент ће бити способан да разуме и примени принципе развоја и 

примене контролних мера за микробиолошке алиментарне хазарде у ланцу исхране.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Менаџмент ризика базиран на квалитативним оценама  

Менаџмент ризика базиран на квантитативним оценама  

Менаџмент ризика базиран на принципу опрезности  

Менаџмент ризика примењен у контроли процеса производње хране  

Добра производна и хигијенска пракса у индустрији хране (GMP/GHP) 

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

Микробиолошки критеријуми у менаџменту ризика 

Званичне контроле (инспекције) и аудиције у менаџменту ризика 

Практична настава  

Анализа постојећих и израда сопствених опција за менаџмент ризика за одабране комбинације 

микробиолошког узрочника алиментарног обољења људи и врсте намирнице.  

Литература  

1. FAO/WHO (1999) Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene. 

2. CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Amended 1999 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе 

- Предавања у предаваоницама уз коришћење свих аудио-визуелних средстава;  

- Практични рад у лабораторији;  

- Практични аналитички рад са презентацијама . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит До 50 

колоквијум-и    

семинар-и До 50   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: МЕТОДИ МИКРОБИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ БАКТЕРИЈА, РИКЕЦИЈА И  

ХЛАМИДИЈА – Microbiological diagnostic methods for bacteria, Rikettia and Chlamiadia 

Шифра предмета: 7ДВМИ22 

Наставник: др Бранка М. Видић, ванр. проф. и  др Сава М. Лазић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета   

Циљ предмета је да студент стекне научно истраживачка знања о микробиолошким и имунолошким 

методима у постављању етиолошке дијагнозе заразних болести, и стицање увида у имунолошки статус 

инфицираних јединки.   

Исход предмета  

По успешно завршеном курсу студент ће усвојити следећа знања: да савлада методе изолације, 

идентификације и типизације бактерија, и методе доказивање специфичних антитела у серумима 

ифницираних јединки. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Стерилизација, хранљиве подлоге, обрада узорка и чување, методи изолације и 

идентификације бактерија узрочника респираторних инфекција, бруцелоза, лептоспироза,, листериоза, C. 

burnetii, хламидије, T.gondii,. Серолошке методе.   

Практична настава:  

Коришћење лаб. опреме и инструмената, обрада испитујућег материјала, методи изолације, извођење метода 

аглутинације, РВК, флуоресценције, ELISA, припремање антигена и хиперимуних серума, тумачење налаза..  

Литература:  

1. Quinn P.J. et al. 2002. Veterinary microbilogy and microbial disease. 

2. Manual of Diagnostic Test and Vaccines for terrestrial Animals OIE 2004.  

3. Научне публикације и научно истраживачки часописи  

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: 

Практични рад у лабораторији, теоријска настава, семинарски рад  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

 

активност у току предавања До 10 писмени испит До 20 

практична настава До 30 усмени испит До 30 

колоквијум-и -   

семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ОБОЉЕЊА   ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА   ДОМАЋИХ   ЖИВОТИЊА- 

Orthopedic diseases of domestic animals 

Шифра предмета: 7ДВМИ23 

Наставник: др Миленко Р. Стеванчевић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Савладавање техника прегледа, клиничке дијагностике и терапије болести и 

повреда локомоторног система домаћих животиња.  

Исход предмета: Студент ће имати потребно знање и вештине у збрињавању повреда и болести 

локомоторног система животиња 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дијагностика хромости. Проводне анестезије на екстремитетима у дијагностичке и терапеутске 

сврхе. Анатомија локомоторног система. Фрактуре и фисуре костију. Луксације и дисторзије 

зглобова. Упала зглобова. Парцијална и тотална руптура мишића. Парцијална и тотална руптура 

мишића. Бурзитис и хигром.  Пункције зглобова. Анатомска грађа копита. Нагаз на круну. Нагаз на 

ексер. Фистула и окоштавање копитног хрскавца. Упала бурзе подотрохлеарис. Септични и 

асептични пододерматитис. Анатомска грађа папка. Панарицијум папка. Тилом папка. Чир папка. 

Пододерматитис. Ампутација папка. Егзартикулација папка.  Ампутација канџе код месождера. 

Практична настава 

Вежбе прате предавања уз увежбавање на моделима и анатомским препаратима као и на 

пацијентима. 
Литература  

1. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

2. Ауторизована предавања 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова 

(семинарски рад), практично овладавање хируршким техникама у абдоминалној хирургији великих 

животиња 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 30 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови    

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА – Veterinary medicine 

Назив предмета: ОЦЕНА РИЗИКА ОД АЛИМЕНТАРНИХ МИКРОБИОЛОШКИХ ХАЗАРДА - 

Microbial food safety risk assessment  

Шифра предмета: 7ДВМИ24 

Наставник: др Сава В. Бунчић. ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: положени претходни обавезни предмети 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да омогући студентима разумевање извора, трансмисије и понашања главних 

микробиолошких хазарда дуж ланца хране и у контексту безбедности хране, са посебном пажњом на; а) 

епидемиологију тих хазарда у ланцу хране; б) принципе оцене ризика од тих хазарда  са гледишта 

ветеринарског јавног здравља. 

Исход предмета  

По успешном завршетку предмета, студент ће бити способан да разуме и примени принципе оцене 

микробиолошких ризика у ланцу хране који се користе код три основна приступа: а) дескриптивног; б) 

полу-квантитативног; в) квантитативног. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: 

Идентификација микробиолошких хазарда 

Карактеризација микробиолошких хазарда са односом доза – одговор 

Оцена експозиције према микробиолошким хазардима 

Карактеризација ризика од микробиолошких хазарда 

 

Практична настава: 

Анализа постојећих и израда сопствених ризичних модела за одабране комбинације микробиолошког 

узрочника алиментарног обољења људи и врсте намирнице. 

Литература  

1. CCFRA (2000) An Introduction to the Practice of Microbiological Risk Assessment for Food Industry 

Applications.  

2. Campden & Chorleywood Food Research Association, UK (ISBN: 0 905942 33 7) 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе 

- Предавања у предаваоницама уз коришћење свих аудио-визуелних средстава;  

- Практични рад у лабораторији;  

- Практични аналитички рад са презентацијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит До 50 

колоквијум-и    

семинар-и До 50   
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Докторске студије: Студијски програм - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА - Veterinary medicine 

Назив предмета: ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ РИБА – Parasitic diseases of fish 

Шифра предмета: 7ДВМИ25 

Наставник: др Мирослав А. Ћирковић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Савладавање техника прегледа, клиничке дијагностике и терапије паразитских 

болести риба 

Исход предмета Студент ће имати потребно знање и вештине у дијагностици и превенцији 

паразитских болести риба 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појава болести, узроци и подела болести, епизоотиолошки фактори, извори узрочника, преношење 

узрочника, улазна врата узрочника, агресивна својства узрочника. Пријемчивост за болест, утицај 

средине на појаву болести. Идентификација пареазита. Миксоспоридиозе. Лентоспоријаза. 

Хилоденолоза. Телоханелозе. Триходинијаза. Ихтиободоза. Ихтиофтиријаза. Гиродактилоза. 

Дактилогироза. Диплостоматоза. Лигулоза. Сфероспоридиоза. Нематодозе. Акантоцефалозе. 

Хирудинозе. Болести риба изазване артроподима. Санирање болести. 

Практична настава 

Методе организовања здравственог прегледа и праћења здравственог стања. Проучавање основа за 

дијагностику болести риба на рибњаку. Препознавање болесних стања риба према њиховом 

понашању. Проучавање развојних циклуса паразита. Проучавање клиничке слике и 

патоморфлошких промена. Мере за поправљање здравственог стања. 
Литература  

1. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

2. Fijan. N.: Zaštita zdravlja riba. Poljoprivredni fakultet, Osijek, 2006.   

3. Ћирковић, М. и сарадници: Рибарство. Пољопривредни факкултет Нови Сад, 2002 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова 

(семинарски рад), практично овладавање дијагностиком паразитских болести риба на рибњаку 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА ПРЕЖИВАРА - Metabolic disorders of 

cattles 

Шифра предмета: 7ДВМИ26 

Наставник: др Станко Ф. Бобош, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се науче најважнији метаболички поремећаји код преживара, као и клиничка и 

лабораторијска дијагностика 

Исход предмета 

Студенти ће имати потребно  научно знање из превентиве и сузбијања метаболичких поремећаја, 

моћи ће поузданије и рационалније да унапређују здравствено стање преживара, да лабораторијски 

прате, анализирају и спроведу све мере у превенцији и терапији метаболичких поремећаја код 

преживара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Индигестије преживара. Кетоза великих и малих преживара. Метаболичке остеопатије (рахитис  

остеомалација). Пуерперални поремећаји (пареза параплегија и кома). Тетаније преживара. 

Недостатак Натријума, Бакра, Мангана, Кобалта, Цинка, Селена, Гвожђа, Јода, витамина А и Б 

комплекса. Поремецаји биланса електролита, поремећаји ацидобазне равнотеже. Поремећаји 

метаболизма и тровања животиња оловом,  живом, кадмијумом и А8. Дијагноза и диференцијална 

дијагноза. Уношење у организам, ресорпција, дистрибуција и везивање за поједине органе. 

Метаболизам и путеви екскреције у органима и ткивима. Утицај унетих органофосфорних и 

органохлорних једињења на клиничку слику и ток болести код преживара. 

Практична настава 

Садржај вежби прати предавања. Одлазак на фарме ради директног учешћа у контроли здравља 

животиња, овладавање клиничким и лабораторијским методама неопходним у дијагностици 

метаболичких поремећаја преживара 

Литература  

1. Јездимировић, М.: Фармакологија са токсикологијом    Београд 2005. 

2. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

поремећајима метаболизма и тровању 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), Метода 

практичног рада на фарми музних крава, оваца и коза, у Клиничкој лабораторији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: ПРЕВЕНТИВА И СУЗБИЈАЊЕ  МАСТИСА ПРЕЖИВАРА - Prevention and 

eradication of mastitis 

Шифра предмета: 7ДВМИ27 

Наставник: др Станко Ф. Бобош, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да се науче методе и поступци за постизање добре здравствене заштите крава, 

коза и оваца, као и методе контроле здравствене исправности млека 

Исход предмета: 

Студенти ће имати потребно научно знање из превентиве и сузбијања маститиса, те ће моћи 

правилније, поузданије и рационалније да унапређују здравствено стање преживара, прате, 

анализирају и спроведу све мере у производњи здравствено безбедног млека. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Органолептички преглед вимена преживара (крава, оваца и коза). Контрола броја соматских ћелија 

у млеку. Узорковање млека за микробиолошку обраду. Примена микробиолошких метода за 

дијагностику узрочника маститиса. Израда програма контроле сузбијања маститиса зависно од 

етиологије инфекције. Контрола рада система за мужу, прање и санитација система за мужу и 

музних јединица. Мере за сузбијање маститиса у лактацији и у засушеном периоду. Контрола 

здравља вимена у периоду ране инволуције млечне жлезде, мировању, предпарталном и 

постпарталном периоду. Методе провере хигијенског квалитета стадног млека ради процене 

здравља вимена у популацији крава. 

Практична настава 

Садржај вежби прати предавања. Одлазак на фарме ради директног учешћа у контроли здравља 

вимена применом клиничких и помоћних лабораторијских метода као и обука у лабораторији. 

Литература  

1.Бобош, С., Видић, Б.: Млечна жлезда преживара, морфологија, патологија и терапија  Нови Сад 

2005.   

2. Катић, В.: Хигијена млека   Београд 2000.  

3.Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), Метода 

практичног рада на фарми музних крава, оваца и коза, у Лабораторији за хигијену млека 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -Veterinary medicine 

Назив предмета: РАДИЈАЦИОНО-ХИГИЈЕНСКА КОНТРОЛА И ЗАШТИТА ЦИКЛУСА АНИМАЛНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ – Analysis for radiation dose assessment and protection of animal production 

Шифра предмета: 7ДВМИ28 

Наставник: др Лејла Е. Сарачевић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета  Упознавање студента са штетностима јонизујућег зрачења, превенција и заштита 

Исход предмета Студент ће имати потребно  научноистраживачко знање за контролу и заштиту анималне 

производње од јонизујућег зрчења 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Радиоактивна контаминација анималне производње: Путеви и начини ширења 

радионуклида; Миграција и трансфер радионуклида; Биолошки важни радионуклиди: природни и 

артефицијелни; Биоиндикатори радиоактивне контаминације; Екстерна и интерна контаминација. 

Радијационо-хигијенска контрола циклуса анималне производње: Систем за рану најаву радијационе 

опасности и мерење фона; Организација рада и мониторинг систем; Детекција и идентификација 

радионуклида у предметима ветеринарско-санитарног надзора; Систем, организација рада и поступак 

радијационо-хигијенске контроле и екеспертизе предмета ветеринарско-санитарног надзора; Конзервисање 

намирница животињског порекла јонизујућим зрачењем. Радијационо-хигијенска експертиза стоке за клање и 

намирница: Организација пункта за преглед и тријажу животиња; Преглед и тријажа животиња: дозиметријска 

контрола, радиометријска контрола, клинички преглед; Деконтаминација животиња и декорпорација 

радионуклида: тријажа, средства, методе, простор, организација рада и провера успешности; Деконтаминација 

намирница животињског порекла: самодеконтаминација, уклањање површинског слоја, радиоизотопно 

разблажење; Деконтаминација хране за животиње: самодеконтаминација, уклањање површинског слоја, 

радиоизотопно разблажење; Организација и поступак клања озрачених и контаминираних животиња. Процена 

радијационе опасности и организација заштите анималне производње: Процена радијационе опасности; Мере 

заштите животиња: склањање, херметизација стајских објеката, режим исхране; Физичке мере заштите; Мере 

заштите намирница животињског порекла (млекара, кланица); Мере заштите хране за животиње. 

Деконтаминација, транспорт и складиштење радиоактивног отпада: Методе деконтаминације; Сакупљање и 

транспорт радиоактивног отпада; Складиштење радиоактивног отпада 

Практична настава 

Радиолошка лабораторија Простор, организација и режим рада; Мерни инструменти, намена и техника рада. 

Датекција и дозиметрија јонизујућих зрачења: Принципи детекције и дозиметрије; Мерни инструменти; 

Врсте доза: експозициона, апсорбована, еквивалентна; Мерење доза и јединице дозе; Мерење 

радиоактивности и јединице радиоактивности; Врсте детектора: Гајгер-Милеров детектор, јонизациона 

комора, сцинтилациони детектори; Лабораторијски бројачи; Еталонирање мерних уређаја; Врсте дозиметара; 

Лични дозиметри: филм дозиметар, ТЛД дозиметар, џепни дозиметар; Мерење дозе зрачења; Дозиметрија 

радијационог поља. Лична заштина средства у зони зрачења: Маска, одело, лични дозиметар; Поступак у 

зони зрачења и контаминације. Радиометрија ниске радиоактивности: Припрема узорака; Мерење укупне 

бета активности; Гамаспектрометријска анализа; Анализа резултата. Радиометрија високе 

радиоактивности: Припрема узорака; Тријажа узорака. Методе деконтаминације: Поступци 

деконтаминације; Мерење деконтаминабилности; Радијационо-хигијенска контрола животиња и предмета 

ветеринарско-санитарног надзора: Поступци контроле на фарми; Поступци контроле у кланици и млекари; 

Радијационо-хигијенска експертиза животиња и предмета ветеринарско-санитарног надзора: 

Експертиза намирница животињског порекла; Експертиза хране за животиње; Процена радијационе 

ситуације у ванредним условима и радијациони ризик: Процена радијацине ситуације на фарми; Процена 

радијацине ситуације у производним погонима; Процена ризика 

Литература  

1. Митровић Р.: Радиоактивност у животној средини – угроженост, заштита, превентива, радиоактивна 

деконтаминација. Изд. "ВРЕЛО", Земун, 2001. 

2.  Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени наведеним темама   

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад), 

практични рад на терену и лабораторији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: СПЕЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАСА И МАЧАКА - Dog and cat surgery 

Шифра предмета: 7ДВМИ29 

Наставник: др Миленко Р. Стеванчевић, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Савладавање метода и техника прегледа, клиничке дијагностике и хируршког 

збрињавања болести и повреда паса и мачака.  

Исход предмета Студент ће имати потребно научноистраживачко  знање и вештине о хируршком 

збрињавању повреда и болести паса и мачака . 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општа и локална анестезија пса и мачке. Основне методе хируршке дијагностике.  Премедикација 

и  преоперативна припрема пацијената. Асепса и антисеоса. Припрема хируршког тима и 

операционог поља. Шавови коже. Шавови унутрашњих органа. Екстракција зуба. Фистула зуба. 

Тумори усне шупњине. Фрактура костију главе. Ентропиум и ектропиум ока. Екстирпација булбуса 

ока. Фоликуларни конјуктивитис. Слинска ретенциона циста. Повреде једњака. Повреде грудног 

коша. Пнеумоторакс и хемоторакс. Отворене и затворене повреде абдомена. Лапаратомија. 

Гастротомија и ресекција желуца. Пролапсус црева. Умбиликална хернија. Скротална хенрија. 

Перианална хенрија. Латеро-латерална и термино-терминална анастомоза црева. Цистотомија. 

Уретротомија. Кастрација мушких животинја. Пролапсус ректума. Екстрипација параналних 

жлезда. Купирање репа. Ампутација вучије канџе. 

Практична настава 

Вежбе прате предавање уз практично увежбавање на моделима и анатомским 

препаратима, као и на пацијентима. 
Литература  

1. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

2. Ауторизована предавања 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова 

(семинарски рад), практично овладавање хируршким техникама у хирургији паса и мачака 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 30 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови    

Семинарски радови До 10   
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Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета: УЗГОЈНЕ БОЛЕСТИ РИБА – Fish breeding diseases 

Шифра предмета: 7ДВМИ30 

Наставник: др Мирослав А. Ћирковић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Савладавање техника прегледа, клиничке дијагностике и терапије узгојних болести 

риба. 

Исход предмета Студент ће имати потребно знање и вештине у дијагностици и превенцији 

узгојних болести риба. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појава болести, узроци и подела болести, епизоотиолошки фактори, извори узрочника, преношење 

узрочника, улазна врата узрочника, агресивна својства узрочника. Пријемчивост за болест, утицај 

средине на рибље биоагресоре и појаву болести. Стрес. Сезонски карактер појаве болести. Основне 

карактеристике болесних стања. Проучавање метода за спречавање појаве болести применом 

рибарско- техничких мера, мера рибарско- санитарно- хигијенских. Спречавање уношења 

биоегзотичних агресора. Дезинфекција. Примена лекова. Имунопрофилакса. Значај уклањања 

болесне и угинуле рибе. Европски и наши прописи у спречавању, сузбијању и искорењивању 

болести риба. Обавеза за вођењем рибарско- санитарне евиденције. Методи праћења здравственог 

стања и вршење основне дијагностике. Болести вирусне, бактеријске и паразитске етиологије. 

Амбијенталне етиологије. Нејасне етиологије. Технопатије. Непријатељи риба као лимитирајући 

фактор добре рибарске производње 

Практична настава 

Грешке у методима за одабир локације. Грешке које се могу начинити у току пројектовања 

рибњака. Значај манипулације рибом у току излова, транспорта, насађивања и зимовања риба за 

појаву предиспонирајућих фактора у настанку болести риба. Методе организовања здравственог 

прегледа и праћења здравственог стања. Проучавање основа за дијагностику болести риба на 

рибњаку. Препознавање болесних стања риба према њиховом понашању. Мере за поправљање 

здравственог стања.   

 
Литература  

1. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени 

наведеним темама   

2. Fijan. N.: Zaštita zdravlja riba. Poljoprivredni fakultet, Osijek, 2006.   

3. Ћирковић, М. и сарадници: Рибарство. Пољопривредни факкултет Нови Сад, 2002 

Број часова активне наставе: 

4+2 (90) 
Теоријска настава: 60 Студијскo истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова 

(семинарски рад), практично овладавање дијагностиком узгојних болести риба на рибњаку 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  До 10 Писмени испит   

Практична настава  До 15 Усмени испит  До 30 

Колоквијум-и  До 20 ..........   

Лабораторијски радови До 15   

Семинарски радови До 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

  

 

 

 

 

 

Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета:  СТУДИЈСКОИСТРАЖИВАЧКИ РАД - Study research work 
Шифра предмета: 7ДВМO03 

Наставник:  

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ:  

Услов: - 

Циљ предмета: 

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и 

метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела 

докторске дисертације студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу 

спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући 

литературу студент се упознаје са методама које су намењене за егзактно решавање нових задатака. 

Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању неопходних 

искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену 

претходно стечених знања у пракси 

Исход предмета 

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих 

подручја које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој 

системској анализи у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз 

самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног подручја и проучавању 

различитих метода и радова који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се 

развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном 

применом стечених знања из различих области код студената се развија  особност да сагледају место 

и улогу доктора ветеринарске медицине у изабраном подручју, потребу за сарадњом са другим 

струкама и тимским радом. 

 

Садржај предмета 

Садржај предмета се формира у складу са потребама израде конкретне докторске дисертације. 

Оквирни сарджај истраживања при израде докторске дисертације је: 

- истраживачки рад за избор теме и прегледа литературе (докторска дисертација), 

- истраживање теме докторске дисертације,  

- истраживачки рад на постављању екперимента, огледа и сл. докторска дисертације,  

- истраживачки рад за обраду и анализу података и  

- истраживачки рад на обликовање података и писање текста докторска дисертације.  

 

Литература 

 

Број часова активненаставе:  Теоријска настава:  Студијскo истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  

Примена научних метода и поступака које је студент савладао у оквиру обавезних и изборних 

предмета. Студент обавља консултације са ментором и са другим наставницима који се баве 

проблематиком из области теме докторске дисертације. Зависно од одабране теме студент користи 

расличите методе испитивања, анкетирања и статистичку обраду података.  

 

Оцена знања  

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања   Усмени испит   

Активности у току вежби    

Практична настава     

Лабораторијски радови    

Семинарски радови    

Тестови:    



 107 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Докторске студије: Студијски програм – ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА-Veterinary medicine 

Назив предмета:  ДОКТОРСКА ТЕЗА -  Doctoral thesis 

Шифра предмета:  7ДВМO04 

Наставник:  

Статус предмета: Обавезни   

Број ЕСПБ: 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Стицање знања о начину, структури и форми писања елабората докторске дисертације након 

обављених истраживања и других активности које су изведене у оквиру задате теме докторске 

дисертације. Стицање искуства за креативан рад, писање и обликовање научног текста и примена 

својих научних достигнућа у пракси. Способност студента да резултате самосталног рада припреми у 

погодној форми за јавну презентацију као и да одговарају на питања у вези задате теме.  

 

Исход предмета 

 

Оспосопљавање студента за систематски научноистраживачки приступ задатој теми, спровођење 

анализа, примену стечених знања, прихватању знања из других области у циљу изналажења 

креативног комплексног решења задатог проблема. Способност студента да критички и свеобухватно 

анализира задати проблем и да стечена снања угради у праксу са циљем развоја нових технологија.    

 

Садржај предмета 

 

Формира се поједниначно ускладу са потребама и облашђу која је обухваћена задатом темом 

докторске дисертације. Студент у договору са ментором и осталим члановима комисије сачињава 

докторску дисертацију у писаној форми у складу са правилима Факултета и осталим правилима на 

универзитету. Студент припрема и брани писану докторску дисертацију јавно у договору са ментором, 

а у складу са предвиђеним правилима и поступцима.  

 

Литература  

Број часова активне наставе: Теоријска настава: Студијскo истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  

 

Током израде докторске дисертације студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који 

се баве облашђу која је тема докторске дисертације. Студент сачињава докторску дисертацију и након 

добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. 

Одбрана докторске дисертације је јавна, а студент је обавезан да усмено одговори на постављена 

питања и примедбе.  

 

Оцена знања  

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања   Усмени испит   

Активности у току вежби    

Практична настава     

Лабораторијски радови    

Семинарски радови    

Тестови:    


