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Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм 

докторских студија 



Табела 5.2 Студијски програм: докторске студије ветеринарска медицина 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија  

Р.б

р. 
Шифра предмета Назив предмета Семестар 

Статус 

предмета 

Активна настава 

ЕСПБ 
П СИР 

ОСТАЛ

О 

Прва година 

1. 19ДВЕ0001О001 Методе научног рада у 

ветеринарској медицини 
1 

Обавезан 
2 1 

0 
4 

2. ИБ 1 

 
Изборни блок 1 - предмет 1 1 

Изборни 
3 3 

0 
6 

3. ИБ 1 

 
Изборни блок 1 - предмет 2 1 

Изборни 
3 3 

0 
6 

4. СИР1 

 

Истраживачки рад са 

ментором 
1 

Изборни 
0 5 

0 
14 

5. 19ДВЕ0001О002 Биостатистика 2 Обавезан 2 1 0 4 

6. ИБ 2 Изборни блок 2 - предмет 1 2 Изборни 3 3 0 6 

7. ИБ 2 Изборни блок 2 - предмет 2 2 Изборни 3 3 0 6 

8. СИР2 

 

Истраживачки рад са 

ментором 
2 

Изборни 
0 5 

0 
14 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 16 24 0 60 

Друга година 

1. ИБ 3 Изборни блок 3 - предмет 1 3 Изборни 4 4 0 8 

2. ИБ 3 Изборни блок 3 - предмет 2 3 Изборни 4 4 0 8 

3. СИР3 

 

Истраживачки рад са 

ментором 

3 Изборни 
0 5 

0 
14 

4. ИБ 4 Изборни блок 4 - предмет 1 4 Изборни 4 4 0 8 

5. ИБ 4 Изборни блок 4 - предмет 2 4 Изборни 4 4 0 8 

6. СИР4 

 

Истраживачки рад са 

ментором 

4 Изборни 
0 5 

0 
14 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 16 26 0 60 

Трећа година 

1. СИР5 

 

Истраживачки рад са 

ментором 

5 Изборни 0 10 0 20 

2. СИР6 

 

Истраживачки рад за израду 

докторске дисертације 

5 Обавезан 0 10 0 10 

3. СИР7 

 

Истраживачки рад за израду 

докторске дисертације 

6 Обавезан 0 20 0 10 

4. СИР 7 Одбрана докторске     20 20 



дисертације 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 40 20 60 

Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 32 90 20 180 

Напомена: 

1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 

2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 

3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног  

4. броја часова активне наставе 

5. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад  

6. Број бодова по години минимум 60 
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Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму 

докторских студија 
  



 

Назив предмета: Методе научног рада у ветеринарској медицини 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Белић М. Бранисалва, Цинцовић Р.Марко 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да се студенти науче и самостално примене науче методе коришћења 

сертификоване литературе, да постављају хипотезе, користе статистичке алате и правилно читају и 

интерпретирају научне резултате.  

Исход предмета  

После положеног предмета студенти ће да: а) уреде, прикупе и дефинишу податке из релевантне научне 

литературе; б) да повежу, објасне и разликују резултате добијене у оригиналним истраживањима, 

хипотезе које су довеле до резултата и методе које су служиле  за доказивање хипотезе; в) да пронађу и 

евалуирају адекватне научне изворе, значајне за постављање сопствене научне хипотезе; г) да 

класификују, упореде и изведу закључак о експериметну; д) да комбинују различите научне методе и 

научне изворе и успоставе сопствени систем коришћења научних извора; ђ) да предвиде рангирају и 

оцене значај научних извора и спроведених експеримената; е) да стечено знање примене у поставци 

предлога за сопствену докторску дисертацију рад.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наука и истраживање. Улога истраживача. Научни метод и методски поступци. Индуктивни и 

дедуктивни метод. Научно сазнавање и проблеми. Хипотезе и објашњења чињеница. Научно 

предвиђање и открића. Доказивање и оповргавање. Фазе научно-истраживачког рада у различитим 

областима ветеринарске медицине (лабораторијски експеримент, клинички екперимент, метаанализа, 

епидемиолошке студије),  Избор и дефинисање проблема истраживања. Проучавање и коришћење 

публиковане литературе, пописивање литературе, цитирање и ауторизација. Пројектовање и реализација 

истраживања. Обрада резултата. Извештавање. Публиковање радова. Етика у науци. Контрола и 

мониторинг  у научним пројектима и експериментима.    

Студијски рад 

Експериментална методологија (постављање проблема, формулисање хипотезе, класификација хипотезе, 

проверавање хипотезе); Формирање узорка (велицина узорка, планирање експеримента, тачност 

мерења); Компаративни експеримент (појам, поставка, прирпема субјекта - животиње); Клинички 

експеримент (појам, преспективна клиничка студија, ретроспективна клиничка студија); Статистичка 

обрада података и тумачење резултата. 

Препоручена литература  

Kleut, M., 2010. Naučno delo od istraživanja do štampe. Akademska knjiga, Novi Sad    

Laslo, P., 2015. Naučna komunikacija-praktični vodič. Centar za promociju nauke, Beograd   

Grujić, V., Jakovljević Đ., 2011. Primena statistike u medicinskim istraživanjima. Medicinski fakultet Novi Sad 

Часописи: Biostatistics, International Journal of Biostatistics, Nature Methods, Journal of Biological Methods 

Број часова  активне наставе предавања: 2 Студијски истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Усмено излагања уз коришћење аудио-визуелне технике, Писмена комуникација – семинари 

Практични рад на терену и лабораторији, Анализе и студије случајева. Проблемски оријентисана 

дијагностика уз примену медицине засноване на чињеницама - примена ЦАПО и ПИЦО система 

евалуације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација пројекта или семинарског рада 25-50 

Усмени испит 26-50 

 

  



 

Назив предмета: Биостатистика 

Наставник или наставници:  Доц др Беба Мутавџић, др Мирослав Зорић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен курс из основа статистичке инференције 

Циљ предмета 

Подаци из пољопривредних истраживања се одликују високом комплексношћу. Отуда за извођење 

правилних закључака од кључног значаја је примена адекватних метода статистичке анализе података. 

Предмет пружа студентима теоретска знања са нагласком на практичну примену у бесплатном 

програмском окружењу за статистичка израчунавања и визуелизацију података R. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета студент је у могућности да препозна специфичности својих 

података и могуће методе статистичке анализе. Такође, студент је оспособљен да постави хипотезе 

истраживања и у складу са тиме процени коју ће статистичку методу користити приликом анализе 

добијених резултата. Поред наведеног, студент ће моћи да предложи евентуалне модификације 

експеримента како би се добијени резултати анализе могли обрадити на адекватан начин. На крају, 

студент ће моћи да резимира добијене резултате и презентује изведене закључке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција и појам биометрике у пољопривредним истраживањима. Оцновни појмови биометрике 

(подаци, променљиве, варијација, основни скуп, узорак, расподела). Дескриптивна и инференцијална 

статистика (мере цетралне теденције и показатељи варијабилности са алтернативним робусним 

показатељима). Теоретске статистчке расподеле (прекидне и не прекидне). Визуелизација расподела 

емпиријских података (хистограм, бокс дијаграм, квантил-квантил дијаграм, тачкасти дијаграм). 

Статистичка инференција за средине и пропорције. Регресиона анализа (појам и значај). Врсте и 

модели регресионих анализа. Начин оцене параметара и статистичка инференција. Претпоставке 

примене регресионе анализе. Дијагностички алати у регресионој анализи. Алтернативни методи 

регресионе анализе. Експериментални планови у пољопривредним истраживањима (принципи 

извођења експеримената и врсте планова). Формулације модела са фиксним и случајним ефектима за 

анализе експерименталних планова. Претпоставке и дијагностика модела. Анализа планова 

експеримената са поновљеним мерењима. Анализе планова експеримената са дискретним 

променљивим. Мултиваријациона анализа (дефиниција, значај и претпоставке мултиваријационе 

анализе). Анализа главних компоненти. Анализа груписања и класификације (кластер и 

дискриминациона анализа). Непараметарска статистика (дефиниција, значај и претпоставке метода 

непараметарске статистике). Непараметарски тестови за два и више узорака. Непараметарска регресија. 

Bootstrap метод и пермутације. 

 

Препоручена литература  

1. Презентације са предавања и примери са вежбама у програмском језику R. 

2. Gomez, K. A., Gomez, A. A. (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research. Wiley &Sons 

3. Zar, J. (2009). Biostatistical Analysis. - 5th edition, Prentice-Hall Inc. 

Број часова  активне наставе 2+1 Теоријска настава: 2×15 СИР: 1×15 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски радови, практичан рад, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

презентација семинарског рада 30-60 

усмени 21- 40 

 

  



 

Студијски програм: Ветеринарска медицина (докторске студије) 

Назив предмета:  

МОРФОФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОДАБРАНИХ ТКИВА И  ОРГАНА / 

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SELECTED TISSUES AND ORGANS 

Наставник или наставници:  

Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Зденко С. Каначки, Проф. др Слободан З. Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о анатомским, хистолошким и физиолошким 

карактеристикама развоја одабраних органа и ткива која их граде; 2) вештину одређивања морфолошких и 

физиолошких карактеристика органа макроскопским прегледом, као и микроскопским прегледом  

препарата, и применом методологије која се користи за испитивање функционалног стања ткива и органа; 

3) способност интеграције уочених морфолошких и физиолошких карактеристика одабраних ткива и 

органа. 

Исход предмета  

Након савладавања и полагања овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) изведе закључак о 

корелацији између физиолошких параметара и морфо-хистолошких карактеристика датог органа; 2) 

упореди и повеже сличности и разлике у морфофункционалним карактеристикама између различитих 

органа; 3) разликује основне физиолошке параметре и морфо-хистолошке карактеристике одабраног органа  

и да се одлучи за употребу правилне методологије за њихово доказивање. 

Садржај предмета 

Карактеристике развоја одабраних ткива, Морфолошке, хистолошке и физиолошке карактеристике развоја 

одабраних органа. Молекуларна и ћелијска физиологија одабраног ткива. Функционална организација ткива 

и органа. Физиолошке регулације (нервне и хуморалне) одабраног органа. Метаболичке специфичности 

ткива и органа. Упознавање са савременим методама детекције развоја појединих структурних компоненти 

одабраних органа коришћењем анатомских и хистолошких препарата. Упознавање са физиолошким 

карактеристикама и испитивање функционалног стања одабраних ткива и органа. 

Препоручена литература  

1. Konig, H.E., Liebich, H.G. (2009) Veterinarska anatomija domaćih sisavaca. Naklada Slap. Zagreb. 

2. Eurell, J.A., Frappier, B.L. (2006) Dellmann’s Textbook of Veterinary Histology. Blackwell Publishing. London. 

3. Squires, E.J. (2003) Applied animal endocrinology. CABI Publishing, UK. 

4. Sherwood, L. (2004) Human physiology – from cells to sistems. Thomson LARC, USA.  

5. Одабрани начни радови из међунардних часописa везаних за проучавану проблематику 

Број часова  активне наставе: 6 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и илустрација на 

табли и применом рачунара уз употребу одговарајућих програмских пакета. Метода практичних 

лабораторијских радова уз самосталан рад студената на истраживачком микроскопу. Употреба свих 

доступних аудио и видео уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току наставе 3-5 Израда стручног / научног рада, 

презентација и усмена одбрана рада 

28-55 

Семинарски рад 20-40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА - Animal welfare 

Наставник или наставници: Проф. др Зденко Каначки, Доц. др Марија Пајић, Доц. др Ненад 

Стојанац, Доц. др Љиљана Куруца 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну знања о: 1) основним принципима добробити лабораторијских и 

експерименталних животиња, кућних љубимаца, животиња за спорт и забаву, животиња у зоолошким 

вртовима, фармских животиња и животиња за клање, као и 2) начинима њеног обезбеђивања. 

Исход предмета  

По успешно положеном испиту, студент ће бити способан: 1)  да разуме потребе, физиолошке и 

патолошке основе понашања животиња, факторе који утичу на добробит животиња у различитим 

условима лабораторијских и експерименталних животиња, кућних љубимаца, животиња за спорт и 

забаву, животиња у зоолошким вртовима, фармских животиња и животиња за клање, факторе који могу 

угрозити њихову добробит, 2) да обави инспекцију и 3) предложи мере за контролу поштовања 

добробити. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Понашање животиња; Утицај фактора животне средине на понашање животиња; Стрес адаптација, 

добробит и понашање животиња; Етички аспекти огледа на животињама и законска регулатива; 

Аспекти добробити лабораторијских животиња; Употреба и брига о лабораторијским животињама; 

Алтернативне методе; Жртвовање лабораторијских животиња; Аспекти добробити кућних љубимаца, 

животиња за спорт и забаву и животиња у зоолошким вртовима; Аспекти добробити фармских 

животиња, домаћа и ЕУ легислатива; Аспекти добробити животиња за клање, у транспорту, на сточним 

пијацама, током боравка на кланици и током омамљивања и клања; Утицај добробити на квалитет и 

безбедност меса. 

Научноистраживачки рад:: 

Оцена добробити различитих група животиња у различитим условима: лабораторијских и 

експерименталних животиња; кућних љубимаца; животиња за спорт и забаву; животиња у зоолошким 

вртовима; фармских животиња; и животиња за клање. 

Препоручена литература  

1. Kaliste, W.: The welfare of Laboratory Animals, Kluwer Academic Publishers, 2004. 

2. Стевановић, Ђ.: Основи науке о лабораторијским животињама. Београд, Др Стевановић, 2002. 

3. Стевановић, Ђ.: Методе и технике експерименталног рада са лабораторијским животињама. 

Београд, Др Стевановић, 2004. 

4. Вучинић Маријана: Понашање, добробит и заштита животиња. ВКС, Београд, 2004. 

5. Gregory, Neville G. (1998), Animal welfare and meat science, CABI Publishing, UK. 

6. Frans J.M. Smulders and Bo Algers (Eds) (2009) Welfare of production animals: assessment and 

management of risks. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. 

7. EFSA мишљења о од носним темама добробити фармских животиња и животиња за клање. 

Број часова  активне наставе 

3+3 (90) 

Теоријска настава: 3 Научноистраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Посета фармама, 

кланицама, зоопарковима и другим окружењима где бораве животиње у циљу оцене поштовања 

њихове добробити; Самостални истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
Активност у току 

предавања  

5-10  Усмени испит  25-50  

НИР  5-10   

Семинарски радови  15-30   
 

 

  



 

Назив предмета: Повезаност нервног, ендокриног и имунолошког система у          

                                   физиолошким и патофизиолошким условима 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Белић М. Бранислава, Цинцовић Р. 

Марко  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема  

Циљ предмета 

Циљ овог предмета јесте да се студенти стекну знања о вези нервног, ендокриног и имунолошког 

система и њиховим интеракцијама током здравља и болести као и вештине вршења прецизних 

лабораторијских анализа и да на основу лабораторијских показатења фунцкионалног статуса ова три 

система процене њихову интеракцију и здравље јединке или гурпе животиња. 

 

Исход предмета  

Студенти ће по положеном испиту имати следеће компетенце: врше одабир, класификацију и  анализу 

лабораторијских резултата који указују на функционални статус поменута три система, врше синтезу 

између клиничког и лабораторијског налаза, евалуирају лабораторијске технике – њихов клинички 

значај, тачност и прецизност; врше правилну прогнозу развоја болести на основу лабораторијског 

налаза, примењују савремене лабораторијске технике из области имунофлуоресценције и ЕЛИСА 

технике.    

Садржај предмета 

Морфологија и физиологија нервног система 

Морфологија и физиологија ендокриног система 

Морфологија и физиологија имунолошког система 

Периферно деловање хормона – утицај на ефекторске целије 

Централно деловање хормона – утицај на ЦНС 

Аутономни нервни систем и имунолоски одговор 

Дифузни неуроендокрини системи разлицитих органа 

Стрес и неуроендокриноимунолошка корелација  

Деловање разлицитих хормона хипоталамо-хипофизо-гонадне спреге на имунолоски одговор и 

имунологија репродукције 

Неуроендокрина модулација хематопоезе  

Инфекција и упални процеси – деловање медијатора упале и продуката узроцника инфекције на 

ендокрино-имунолоски систем 

Имунотолеранција и аутоимуне болести 

Психо-ендокриноимунологија и етограмске карактеристике зивотиња 

Неуроендокриноимунологија и канцерогенеза 

Имуногенетика и склоност ка болестима 

. 

Препоручена литература    

Миливој Боранић и сар: Психонеуроимунологија, Школска књига, Загреб, 2008.    

Lissák, K., & Endröczi, E. (2013). The Neuroendocrine Control of Adaptation: International Series of 

Monographs in Pure and Applied Biology (Vol. 25). Elsevier. 

Nillni, E. A. (Ed.). (2018). Textbook of Energy Balance, Neuropeptide Hormones, and Neuroendocrine 

Function. Springer. 

SAVINO, Wilson; GUARALDI, Federica (ed.). Endocrine Immunology. Karger Medical and Scientific 

Publishers, 2017. 

Часописи: Annual Review of Immunology, Science Immunology, Journal of Neuroendocrinology 

Број часова  активне наставе предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Усмено излагања уз коришћење аудио-визуелне технике, Писмена комуникација – семинари 

Практични рад на терену и лабораторији, Анализе и студије случајева. Проблемски оријентисана 

дијагностика уз примену медицине засноване на чињеницама - примена ЦАПО и ПИЦО система 

евалуације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Орезентација пројекта и семинарског рада 50 

Усмени испит 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



 

Назив предмета: Имунологија паразитских инфекција 

Наставник или наставници: Весна Лалошевић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је  

Исход предмета 

 Када студенти положе испит способни су да интерпретирају имунолошке аспекте паразитских болести, да 

анализирају повезаност имунолошких и патогенетских механизама развоја одабраних парзитских 

инфекција, да критички просуди серолошке, паразитолошке и имунолошке лабораторијске налазе, да 

постави хипотезу о утицају различитих имунолошких параметара на развој паразитске болести.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Опште одлике имунитета, Специфични имунитет код инфекција протозоама, Специфични имунитет код 

инфекција хелминтима, Имунорегулација, Имуномодулација, Могућности имунотерапије. Имунолошке 

методе, Методе за доказивање неспецифичног имуног одговора, Методе за доказивање специфичног 

имуног одговора, Имунопатологија паразитских инфекција 

Препоручена литература  

1. Tizard I. (1996).Veterinary Immunology, Saunders Comp.  

2. Gershwin L. et al. (1995) Immunology and Immunopathology of domestic animals, Mosby, USA 

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

имунопатогенези паразитских инфекција и имуном одговору на паразитске инфекције 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање уз коришћење аудио-визуелне технике, Семинари, Практични рад у лабораторији, 

Анализе и студије случајева, семинарски рад, истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

активност у току предавања 20-30 

семинар-и 10-20 

Усмени испит 40-50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Обдукциона техника и узорковање - Autopsy and sampling techniques 

Наставник или наставници: др Ивана Н. Давидов, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о правилном узорковању и постављању дијагнозе 

патолошких процеса код домаћих животиња по органским системима, 2. вештину примене метода и 

инструмената за утврђивање откривање промена које су за време болести настале у органима и ткивима 

и 3. способност да утврди прецизан (in situ) анатомски положај органа и органских система и да при 

томе решава проблема са којима се сусреће. 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише тип узорка, његово узорковање, 

етиологију и патогенезу обољења домаћих животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе 

узорковања и да уради неопходне дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и протумачи 

насатале промене у/на ткиву и органу, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих 

патолошких промена у/на ткиву и органу, 5. прикупи, организује и састави прецизну морфолошку 

дијагнозу патолошких промена прегледаног узорка, 6. приложи адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методе егзентерације органа по животињским врстама. Узимање и спремање материјала за 

лабораторијско испитивање (материјал за хистолошки преглед, материјал за бактериолошки преглед, 

материјал за паразитолошки преглед, материјал за хемијско-токсиколошко испитивање). Паковање и 

отпремање пошиљке. Конзервисање материјала. 

Препоручена литература  

1. Maxie M.G. Jubb, Kennedy, and Palmer`s Pathology of Domestic Animals. Vol. 1, 2 and 3. Elsevir, 

2016. 

2. King J.M., Roth-Johnson L., Dodd D.C., Newsom M.E. The Necropsy Book. Collage of Veterinary 

Medicine, Corneli University, New York, 2014. 

3. Strafuss A.C. Necropsy. Charles C Thomas Publisher, Illionis, 1988. 

4. Veterinary Clinical Pathology (Journal). Wiley, USA. ISSN: 0275-6382 

5. Veterinary Pathology (Journal). Sage Publications Inc, USA. ISSN: 0300-9858 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 (45) СИР: 3 (45) 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора са кандидатима, метода писмених радова (семинарски и научно 

истраживачки рад) као и метода демострације и анализе добијених резултата. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

 

  



 

Назив предмета: Принципи епидемиологије 

Наставник или наставници: Поткоњак С. Александар 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о концептима епидемиологије у функцији јавног 

здравља; 2. вештина примене статистичких приступа у описивању здравља популације; и 3. 

способности организовања и спровођења програма заштите и унапређења здравља. 

Исход предмета  

По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. утврди и анализира 

квантитативе вредности појаве/избијања обољења; 2. процени ризик за настанак обољења; и 3. 

препоручи и организује спровођење програма заштите и унапређења здравља. 

Садржај предмета 

Улоге квантитативних метода. Квантификовање и поређење мера. Квантификовање појаве/избијања 

обољења. Концепти вероватноће и њихово коришћење у евалуацији дијагностичких тестова. Процена 

ризика и тумачење података из епидемиолошких студија. Примена епидемиологије у евалуацији 

политике јавног здравља. 

Препоручена литература  

Rothman K.J. et al. Modern Epidemiology. Thrid edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2008.; Krämer A. 

Modern Infectious Disease Epidemiology: Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health. 2010 

edition, Springer, 2010.; Salman M. Animal Disease Surveillance and Survey Systems: Methods and 

Applications. First edition, Wiley-Blackwell, 2003.; Dohoo I. et al. Veterinary Epidemiologic Research, First 

edition, AVC Inc., 2003., Murray N. et al.  Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal 

Products: Volume 1. Introduction and Qualitative Risk Analysis and Volume 2. Quantitative Risk Assessment. 

World Organisation for Animal Health (OIE), Paris, France, 2004. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Научноистраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео уређаја), Екпериментално 

учење (решавање проблема, студије случајева, теренска посматрања и праћења и израда програма 

заштите и унапређења здравља), Менторско учење (објашњавање и показивање) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Теренски тестови број поена 15-30 

Семинарски рад број поена 30-50 

Презентација пројекта број поена 10-20 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Анестезиологија 

Наставник или наставници: Проф. др Бојан Тохољ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о специфичностима опште и локалне анестезије у 

дијагностици и лечењу одређених хируршких обољења фармских животиња, коња и кућних љубимаца 

(паса и мачака). 2) Вештине апликовања локалних и општих анестетика у теренским и амбуланторним  

условима рада. 3) Способност извођења премедикације, индукције и одржавања опште анестезије у 

току извођења одређених оперативних захвата, како у теренским, тако и у амбуланторним  условима 

рада 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и 

разликовање оболеле животиње од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 

2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких поступака којим ће утврдити дефинитивну 

дијагнозу хируршког обољења органа и/или органског система. 3) Одређивање и примена адекватног 

анестезиолошког протокола за свако хируршко обољење у зависности од врсте и расе домаће 

животиње и процена оправданости извођења одређених хируршких захвата. 4) Процена 

постоперативног тока за свако специфично хируршко обољење и праћење тока буђења из опште 

анестезије. 5) Предлагање постоперативних аналгетичких протокола. 6) Обученост да врше синтезу и 

долазе до нових закључака и знања кроз научно-истраживачки рад. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Најновија достигнућа из ветеринарске клиничке анестезиологије, савремена анестезиолошка опрема и 

мониторинг, методика научно истраживачког рада у анестезиологији. 

Препоручена литература  

1. Fossum Т.W. Small animal surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier – Mosby, 2013. (одабрана 

поглавља) 

 

2. Dugdale А. Veterinary Anaesthesia Principles to Practice. Wiley-Blackwell, 2010. (одабрана 

поглавља) 

 

3. Banfield Pet Hospital. Anesthesia for pet practitioner. 3rd edition. Banfield Pet Hospital, 2010. 

(одабрана поглавља) 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, консултације, приказивање нарочито занимљивих казуса. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Присуство на настави: 10- 20, колоквијуми 10-20, семинари 5-10, писмени испит 10-20, усмени 

испит 20-30 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Инфекције у хирургији 

Наставник или наставници: Проф. др Бојан Тохољ, Проф др Александар Поткоњак 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 

Услов: 

Циљ предмета 

 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о савременим трендовима у дијагностици, лечењу и 

превенцији инфекција у хирургији. 2) Вештине извођења превентивних мера у циљу обезбеђивања 

асепсе и антисепсе. 3) Способност обезбеђивања асептичних услова и извођење хируршких захвата по 

свим начелима асепсе и антисепсе. 

 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и 

разликовање оболеле животиње од здраве 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких 

поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког обољења органа и/или органског 

система, као и спровођење основних начела асепсе и антисепсе. 3) Одређивање и примена адекватног 

анестезиолошког протокола за свако хируршко обољење у зависности од инфективног статуса 

животиње. 4) Процена постоперативног тока за свако специфично хируршко обољење и праћење тока 

буђења из опште анестезије. 5) Предлагање постоперативних терапијских протокола који укључују и 

примену антимикробних лекова. 6) Обученост да врше синтезу и долазе до нових закључака и знања 

кроз научно-истраживачки рад. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Халстедови принципи, асепса и натисепса, методе стерилизације, микроорганизам и инфекција, 

организам и инфекција, хируршке инфекције, болничке инфекције, антибиотици у хирургији 

 

Препоручена литература  

1. Fossum Т.W. Small animal surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier – Mosby, 2013. (одабрана 

поглавља) 

2. Fubini Susan, Ducharme N. Farm animal surgery. St. Louis: Elsevier Saunders, 2004. (одабрана 

поглавља) 

3. Slatter D. Textbook of small animal surgery. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2003. (одабрана 

поглавља) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, консултације, приказивање нарочито занимљивих казуса. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Присуство на настави: 10-20, колоквијуми 10-20, семинари 5-10, писмени испит 10-20, усмени 

испит 20-30 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Зоохигијена у функцији заштите животне средине/ Zoohigene in the function of environmental 

protection 

Наставник: др Нада П. Плавша, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:- 

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања  о утицају ветеринарске делатниости и 

сточарске производње на локално и глобално загађење животне средине  и  факторима који је нарушавају; 2)  

вештину примене метода за утврђивање микроклиматских, просторних и хигијенских услова гајења, препознавања 

индикатора добробити и стресне реакције, оцењивања услова смештаја, транспорта животиња и примену  ДДД 

мера, 3) способности да на основу познавања микроклиматских услова и задатих биосигурносних мера учествује у 

решавању конкретних проблема из области зоохигијене на фармама. 

Исход предмета:  

По завршетку курса из овог предмета студент треба да буде способан: 1) да овлада и дефинише основне појмове из 

хигијене животне средине, климатских промена и њиховог утицаја на здравље и понашање животиња, 2) да опише 

и анализира поступке примене хигијенских мера и одржавања хигијене тела, 3) да уочи пропусте у смештају и 

држању појединих врста и категорија животиња, 4) да примени методе и инструменте за утврђивање 

микроклиматских, хигијенских и просторних услова смештаја животиња, 5) да утврди индикаторе загађења који 

утичу на добробит животиња и угрожавају здраву животну средину а потичу са фарме, 6) дa упрaвљa мeдицинским 

oтпaдoм и oтпaдoм aнимaлнoг пoрeклa, 7) да кроз тимски рад учествује у решавању проблема из области утицаја 

амбијеталних услова на квалитет и здравствено стање животиња и на очување животне средине. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Дефинисање основних зоохигијенских фактора у току процеса гајенја животиња  и методологија изучавања 

заштите животне средине; Угрожавање животне средине и извори загађења; Врсте, количине, састав и особине 

стајњака; Епизоотиолошко-епидемиолошки значај стајњака; Патогене бактерије у екскрементима и стајњаку, 

Преживљавање узрочника у стајњаку; Прикупљање и складиштење чврстог и течног стајњака; Дезинфекција 

стајњака; Компостирање стајњака поступак и квалитет компоста; Биогас постројења и могућност добијања 

обновљиве енергије; Разградња ветеринарско-медицинских препарата и дезинфекционих средстава и последице 

загађења; Процена ризика загађивања животне средине из сточарства и објеката ветеринарске делатности. 

Практична настава  

Сточарска производња (држање животиња, прерада животињских производа) и утицај на животну средину; 

Упознавање на терену са различитим системима држања и смештаја различитих врста домаћих животиња и утицај 

на продуктивност течног и чврстог стајњака; Упознавање са објектима, опремом и поступком компостирања 

стајњака,  Упознавање са објектима, опремом и поступком производње биогаса и топлотне енергије из сточарске 

производње. 

Литература  

1. Вучемило М, Хигијена и биоекологија у перадарству. Ветеринарски факултет, Загреб, 2008. 

3.Ратајац Р, Веселиновић Д, Антоновић Г, Бошковић Б, Цветковић М, , Екологија и заштита животне средине, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004. 

3. Плавша Н.: Хигијена и превентива болести. Пољопривредни факултет Нови Сад, 2012. 

4. Withgott J, Brennan С, Environment the sciencebehind stories, Pearson, San Francisko, 2006. 

5. Peter Pärt, Pollutants and nutrients in sludge and their effects on soil, vegetation and fauna. European Commission-Joint 

Research Centre, I-21020 Ispra, Italy, 1993. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 СИР: 3 

Методе извођења наставе/Усмена предавања саприменом аудио-визуелних помоћних средстава, пп презентације; 

Вежбе у вежбаоницама, на фармама и у кафилеријама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 3-5 

Израда комплетне стручног 

(научног) 

рада за одабрану проблематику 

15-25 

практична настава - 
Усмена одбрана одабраног модела и 

добијених резултата 
20-40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 15-30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



 

 
Студијски програм: Ветеринарска медицина (докторске студије) 

Назив предмета:  

ЦИТОЛОШКИ АСПЕКТИ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДАБРАНИХ ЋЕЛИЈА И И ТКИВА /  

CYTOLOGICAL ASPECTS OF REGULATION OF SELECTED CELLS AND TISSUES 

Наставник или наставници:  

Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положене Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о процесима који се дешавају на нивоу ћелијских 

органела; 2) вештину детекције појединих структурних компоненти унутар ћелије; 3) способност 

интеграције добијених знања у циљу детекције стања ћелијских органела и унутарћелијских процеса. 

Исход предмета  

Након савладавања и полагања овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) изведе закључак о 

процесима који се дешавају унутар ћелије и њиховом утицају на морфофункционално стање ћелије; 2) 

упореди и повеже сличности и разлике у унутарћелијским процесима код различитих ћелија једног ткива, 

као и између различитих ћелија унутар једног органа; 3) разликује основне карактеристике појединих 

унутар- и међу-ћелијских процеса, као и да се одлучи за употребу адекватних метода за њихову детекцију. 

Садржај предмета 

Упознавање са специфичностима грађе ћелија и ткива на нивоу светлосне и електронске микроскопије оних 

органа за које су студенти заинтересовани у свом даљем раду и усавршавању. Упознавање студената са  

савременим методама детекције развоја појединих структурних компоненти одабраних ћелија коришћењем 

цитолошких и хистолошких препарата уз употребу микроскопа. 

Препоручена литература  

1. Barinov i sar. (2011) Cytology and general embryology. Dontsk National Medical University. Donetsk. 

2. Mitchell, B., Sharma, R. (2005) Embryology. Elsevier, USA. 

3. Kuehnel, W. (2003) Color atlas of Cytology, histology and microscopic anatomy. Thieme, Stuttgart-New York. 

4. Eurell,J.A. FRappier, B,L. (2006) Dellmanns Textbook of Veterinary Histology. Blackwell Publishing, London. 

5.Одабрани начни радови из међунардних часопис везаних за проучавану проблематику 

Број часова  активне наставе: 6 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и илустрација на 

табли и применом рачунара уз употребу одговарајућих програмских пакета. Метода практичних 

лабораторијских радова уз самосталан рад студената на истраживачком микроскопу. Употреба свих 

доступних аудио и видео уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току 

наставе 

3-5 Израда стручног / 

научног рада, 

презентација и усмена 

одбрана рада 

28-55 

Семинарски рад 20-40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Принципи физиолошких регулација - Principles of physiological regulation 

Наставник или наставници: Проф. др Зденко Каначки 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: -  

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о регулацији физиолошких процеса од молекуларног и 

ћелијског нивоа до нивоа интеграције појединих органа и органских система у јединствену 

функционалну целину организма; 2. вештина примене метода и техника које се користе при 

испитивању механизама регулације појединих физиолошких процеса; 3. способности решавања 

конкретних задатака везаних за испитивање регулације физиолошких процеса у организму у току 

различитих физиолошких и патолошких стања. 

Исход предмета  

По завршетку курса из предмета Принципи физиолошких регулација студент треба да буде способан 

да: 1. дефинише, објасни и повеже појмове везане за регулацију животних процеса у организму 

животиња од молекуларног и ћелијског нивоа до нивоа интеграције појединих органа и органских 

система; 2. експериментално испита и утврди основне параметре на основу којих може проценити 

начине регулације појединих физиолошких процеса; 3. изводи закључке о регулацији физиолошких 

процеса у току различитих физиолошких и патолошких стања које може применити у научно-

истраживачком раду и изради докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Функционалн организација вишећелијских организама и физиологија ћелије. Хомеостаза и параметри 

стања унутрашње средине. Механизми повратне спреге у биолошким системима. Молекуларне основе 

физиолошких регулација. Акциони потенцијали. Општи принципи и фактори физиолошких (нервних и 

хуморалних) регулација. Рефлекс, рефлексни лук, рецепторски и чулни систем. Функционална 

организација нервног система. Прави и ткивни хормони. Синтеза, транспорт и механизам деловања 

хормона. Хипоталамус као интегратор неурохуморалних корелација. Физиологија жлезда са 

унутрашњим лучењем и дифузног неуроендокриног система. Регулација метаболичких параметара. 

Студијски истраживачки рад 

Индивидуални студијски истраживачки рад на упознавању механизама регулације појединих 

физилошких процеса код одабране врсте животиња, прилагођен областима од значаја за израду 

докторске дисертације. 

Препоручена литература  

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

2005. 

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

3. Squires: Applied animal endocrinology. CABI Publishing, UK, 2003. 

4. Scanes: Sturkie´ş Avian Physiology,Sixth Edition, Academic Press, USA, 2015. 

5. Guyton i Hall: Medicinska fiziologija. Savremena administracija, Beograd, 2011. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Студијски истраживачки рад: 45 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио-визуелних метода. Примена метода 

презентација, демонстрација, симулација и илустрација применом рачунара. Лабораторијски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
Активност у току 

предавања  
5-10  Усмени испит  30-50  

Студијски 

истраживачки рад  
5-10   

Семинарски радови  15-30   
 

 

  



 

Назив предмета: Стрес и дистрес – физиологија и патофизиологија адаптације  

                                на стресне стимулусе 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Белић М. Бранисалва, Цинцовић Р.Марко 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну знања о биологији стресног одговора, о утицају стреса на 

здравље и продуктивност животиња, као и знања о различитим врстама стресогена. Други циљ је 

стицање вештина које се односе на доношење оцене о стресној оптерећености животиња на основу 

главних стресних маркера у крви, као и коришћење напредних софтвера за оцену добробити животиња 

на фармама. 

Исход предмета  

После положеног испита студенти ће: а) прикупе, дефинишу и опишу главне стресогене и биолошке 

ефекте стреса; 2) да повежу и разврстају утицај стреса на ендокрине, имунолошке, биохемијске, 

бихејвиоралне и здравствене поремећаје; 3) да протумаче кретање здравствених и продуктивних 

карактеристика животиња у функцији нивоа стреса ком су изложене; 4) да анализирају, категоришу и 

обаве инспекцију нивоа добробити на фармама употребом сложених софтвера; 5) да примене 

ендокринолошке, биохемијске и хематолошке лабораторијске технике у процесу мерења стресних 

маркера у крви; 6) да оцене и вреднују ниво добробити и степен стресне оптерећености на основу 

биолошких и здравствених особина јединке, њених крвних параметара и компјутерске оцене нивоа 

добробити на фарми. 

Садржај предмета 
Општи адаптациони механизам 

Стресни одговор 

Дистрес и његове манифестације 

Ендокрине промене у стресу 

Метаболичке промене у стресу 

Имунолошке промене у стресу 

Репродуктивне промене у стресу 

Ћелијска адаптација на стрес 

Стрес током интраутериног развоја 

Стрес и бихејвиоралне промене 

Акутни и хронични стрес 

Генетска селекција на стрес осетљивост 

Методе испитивања стресног одговора 

Стрес појединих врста животиња у њиховим свакодневним животним условима 

Добробит као одсуство стреса 

Превенција стреса животиња 

Препоручена литература  

Hristov Slavča, Bešlin Rade: Stres domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Zemun, Beograd, 1991 

Cincović R.Marko: Toplotni stres krava- fiziologija i patofiziologija, beograd, 2010. 

Contrada R.J., Baum A.: The handbook of stress science, Springer, 2011. 

Цинцовић М.Р. Метаболички стрес крава, 2016 

Белић Б.: Патофизиологија токсичног дејства хипербаричног кисеоника на мембрану еритроцита. Нови 

Сад 2016 

Број часова  активне наставе предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Усмено излагања уз коришћење аудио-визуелне технике, Писмена комуникација – семинари 

Практични рад на терену и лабораторији, Анализе и студије случајева. Проблемски оријентисана 

дијагностика уз примену медицине засноване на чињеницама - примена ЦАПО и ПИЦО система 

евалуације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација пројекта или семинарског рада 50 

Усмени испит 50 

 

  



 

Назив предмета: Патолошка морфологија инфективних и паразитских болести - Pathological 

morphology of infectious and parasitic diseases 

Наставник или наставници: др Ивана Н. Давидов, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о открије патоморфолошким промена које су настале у 

органима и ткивима као последица инфективних или паразитских болести, 2. вештину примене метода 

и инструмената за утврђивање откривање промена које су за време болести настале у органима и 

ткивима и 3. способност да правилно узоркује и поставља дијагнозу инфективних или паразитских 

болести. 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу 

инфективних или паразитских обољења домаћих животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује 

методе узорковања и да уради неопходне дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и 

протумачи насатале промене на ткиву и органу, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу 

најчешћих патолошких промена на ткиву и органу, 5. прикупи, организује и састави прецизну 

морфолошку дијагнозу, нарочито у случајевима када клинички знаци код оболеле животиње нису 

маркантни или типични за инфективне и паразитске болести, 6. приложи адекватене резултате и 

закључке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Патолошка морфологија неспецифичних бактеријских болести. Патолошка морфологија специфичних 

бактеријских болести. Патолошка морфологија туберкулозе. Патолошка морфологија вирусних 

болести. Патолошка морфологија беснила. Патолошка морфологија ткивних хелминтоза. Патолошка 

морфологија неких протозоотских болести. Патолошка морфологија микоза. Специфичности 

патолошке морфологије инфективних болести птица. Тумори животиња инфективне природе. 

Патологија лабораторијских животиња. 

Препоручена литература  

1. Fernandez P.J. and White W.R. Atlas of Transboundary Animal Disease. OIE, 2010. 
2. Chauhan H.V.S. Pathology of Infectious Diseases of Domestic Animals: Special Veterinary 

Pathology. International Books, 2002. 
3. Софреновић Ђ., Кнежевић Н. Основне патолошке карактеристике важнијих инфективних 

болести домаћих животиња. Београд, 1994.  
4. Veterinary Parasitology (Journal). Elsevier. ISSN: 0304-4017 
5. Veterinary Pathology. Sage Publications Inc, USA. ISSN: 0300-9858 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 (45) СИР: 3(45) 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора са кандидатима, метода писмених радова (семинарски и научно 

истраживачки рад) као и метода демострације и анализе добијених резултата. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

 

  



 

Назив предмета: Патохистолошка дијагностика - Histopathological diagnosis 

Наставник или наставници: др Ивана Н. Давидов, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о правилном узорковању и постављању 

патохистолошке дијагнозе код домаћих животиња, 2. вештину примене метода и инструмената за 

утврђивање откривање хистолошких промена које су за време болести настале у органима и ткивима и 

3. способност да утврди и одреди прецизану патохистолошку дијагнозу и да при томе решава проблема 

са којима се сусреће. 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише тип узорка, етиологију и 

патогенезу обољења домаћих животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе дијагностичке 

процедуре везане за патохистологију,  3. открије, конструјише и протумачи насатале промене у ткиву, 

4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих патолошких промена у ткиву, 5. прикупи, 

организује и састави прецизну патохистолошку дијагнозу промена прегледаног узорка, 6. приложи 

адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Патохистолошка дијагностика дегенерација. Патохистолошка дијагностика некроза. Патохистолошка 

дијагностика дисциклија. Патохистолошка дијагностика запаљења. Патохистолошка дијагностика 

специфичних запаљења. Патохистолошка дијагностика тумора. Патохистолошка дијагностика обољења 

органских система (дигестивни, респираторни, кардиоваскуларни, урогенитални, нервни и скелетни). 

Препоручена литература  

1. Suvarna S.K., Layton C., Bancroft J.D. Bancroft`s Theory and Practice of Histological Techniques. 

Elsevier, 2013. 

2. Sirois M. Laboratory Procedures for Veterinary Technicians. Elsevier, 2015.   

3. Veterinary Clinical Pathology (Journal). Wiley, USA. ISSN: 0275-6382 

4. Veterinary Pathology (Journal). Sage Publications Inc, USA. ISSN: 0300-9858 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 (45) СИР: 3 (45) 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора са кандидатима, метода писмених радова (семинарски и научно 

истраживачки рад) као и метода демострације и анализе добијених резултата. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

 

  



 

Назив предмета: Имунитет и инфекција 

Наставник или наставници: Александар С. Поткоњак, Драган Р. Роган  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: Биостатистика, Методе научног рада 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о имунопатогенези инфективних болести и 

функционисању имунолошког система у инфекцији; 2. вештина примене имунолошких метода за 

карактеризацију инфективног процеса; и 3. способности предвиђања исхода инфекције. 

Исход предмета 

По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. утврди и процени 

вредности имунолошких параметара у инфекцији; 2. објасни фазе инфективног процеса у клиничким 

случајевима; и 3. предвиди исход инфекције. 

Садржај предмета 

Еволуција имунoлошког система, Одбрана организма, Урођени имунитет, Системски одговор на 

инфламацију, Цитокини и њихови рецептори, Антигени, Главни хистокомпатибилни комплекс, Органи 

имунолошког система, Стечени имунитет, Антитела, Имунитет код фетуса и новорођенчета, Имунитет 

на бактерије и гљивице, Имунитет на вирусе, Имунитет на паразите, Колонизација и улазак 

микроорганизама у тело, Догађаји одмах након уласка микроорганизма, Сусрет са фагоцитима и 

одговор микроба, Ширење микроба кроз организам, Опоравак од инфекције, Неуспех у елиминацији 

микроба, Концепт вируленције, Биофилмови, Патогенеза у пост-геномској ери, Еволуција патогених 

узрочника инфекција, Шта су патогени узрочници инфекција и како постају емергентни? 

Препоручена литература  

Tizard I.R. Veterinary Immunology, Ninth edition, Saunders, 2012. Delves P.J. Roitt's Essential Immunology, 

Tenth edition, Mims C.A. et al. Mims' Pathogenesis of Infectious Disease, Fifth edition, Academic Press, 2000. 

Gyles C.L et al. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals, Fourth edition, Wiley-Blackwell, 2010. 

Demuth D.R., Lamont R. Bacterial Cell-to-Cell Communication: Role in Virulence and Pathogenesis. First 

edition, Cambridge University Press, 2006. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Научноистраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео уређаја), Екпериментално 

учење (научноистраживачки рад у лабораторији), Менторско учење (објашњавање и показивање) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Лабораторијски тестови број поена 15-30 

Семинарски рад број поена 30-50 

Презентација пројекта број поена 10-20 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Вакцинологија - Vacinology 

Наставник или наставници: др Драган Р. Роган, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Стицање теоретских и практичних знања о производњи, употреби, безбедности и 

ефикасности вакцина, хиперимуних серума и других биолошких препарата који се користе у 

ветеринарској медицини. 

Исход предмета: Студент ће бити оспособљен да примени вакцине, хиперимуне серуме и друге 

биолошке препарате у циљу превенирања, сузбијања и искорењивања бактеријских и вирусних 

инфекција код животиња и птица,  изводи закључке о вакцинама и њиховој употреби, а које које може 

применити у научно-истраживачком раду и изради докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Пасивна и активна имунизација, Имунулошка реактивност код бактеријских и 

вирусних инфекција, Имуногени (бактерије, вируси), Адјуванси, Инактивисане вакцине, Атенуиране 

вакцине, Нови облици вакцина (субјединичне, маркер, ДНК вакцине), Бактеријске вакцине, Вирусне 

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

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. 

Препоручена литература  

1. Manual of Diagnostic Test and Vaccines for terrestrial Animals, O.I.E. 2012. 

2. Pastorel P et al., Veterinary Vacinology, Elsevier, 1997. 

3. Данко Хајсиг, Љиљана Пинтер, Томо Наглић, Роберто Антоловић: Ветеринарска клиничка 

имунологија, Хрватско микробиолошко друштво Загреб, Ветеринарски факултет Загреб, 2012.  

 

Број часова  активне наставе: 

3+3 

Теоријска настава: 3 СИР: 3 

Методе извођења наставе: Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео 

уређаја), Екпериментално учење (решавање проблема, студије случајева, теренска посматрања и 

праћења и израда програма заштите и унапређења здравља), Менторско учење (објашњавање и 

показивање). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад               

10-20 

Научно истраживачки 

рад   16-30 

Усмени испит                        
25-50 
    

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Eфикасност и безбедност лекова у клиничкој ветеринарској пракси - Efficiacy 

and safety of drugs in clinical veterinary practice 

Наставници: др Драгица Стојановић, редовни професор; др Зорана Ковачевић, доцент 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о праћењу ефикасности и безбедности лекова код 

индикација, циљних врста и категорија животиња, предвиђених упутством за примену лека, 2) вештине 

препознавања профила нежељених реакција код одређених група лекова, као и начине њиховог лечења, 

3) способности одређивања терапијске ефикасности лекова на основу промена вредности 

одговарајућих биохемијских, микробиолошких и паразитолошких параметара крви, урина, фецеса и 

других секрета и екскрета различитих врста животиња и органских система, пре свега код 

антимикробних лекова, антипаразитских, антиинфламаторних и лекова у терапији ендотоксемија и 

септичног шока, апликованих у различитим индикацијама. 

Исход предмета  

Када студент савлада и положи овај предмет очекивани су следећи исходи: 1) студент ће бити 

оспособљен да изабере и примени ефикасне и безбедне лекове, 2) студент ће моћи да анализира и 

процени праћење терапијске ефикасности лекова примењених у препорученим терапијским дозама, у 

клиничким условима, 3) студент ће умети да ораганизује спровођење фармаковигиланце, 4) студент ће 

умети да примени правила за регистровање нових нежељених реакција које нису упутством 

предвиђене, а које могу да настану због поремећене фармакокинетике лека, фармакодинамике или 

преосетљивости одређене врсте или категорије животиња на дати лек, 5) студент ће бити оспособљен 

да изабере и спроводе рационалну фармакотерапију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Провера антибактеријске ефикасности старијих представника регистрованих антибиотика и 

хемиотерапеутика у односу на ефикасност новорегистованих лекова из исте хемијске групе у 

клиничким условима на таргет животињама, код предвиђених индикација и у условима in vitro. 

Утврђивање подношљивости примене новорегистрованих антимикробних лекова применом неколико 

пута већих доза од препоручених терапијских, праћењем промена вредности биохемијских параметара 

крви и урина, клиничких знакова могуће токсичности, производних резултата и конзумирања хране код 

циљних врста и категорија животиња. Провера ефикасности старијих представника регистрованих 

антипаразитских лекова у односу на ефикасност новорегистрованих ектоцида и ендектоцида према 

мање осетљивим ендо- и ектопаразитима у клиничким условима и у условима in vitro. Утврђивање 

подношљивости - безбедности примене, посебно новорегистрованих ектоцида и ендектоцида код 

циљних врста животиња, а према индикацијама утврђеним од стране произвођача. Испитивање 

подношљивости примене антиинфламаторних лекова код потенцијално осетљивих врста животиња 

праћењем локалне гастричне подношљивости, биохемијских параметара крви и промена крвне слике, 

као и системске и локалне антиинфламаторне ефикасности. Испитивање ефикасности примене нових 

лекова и њиховог режима дозирања (величина дозе, интервал давања и дужина трајања терапије) у 

превенирању и лечењу септикемија и септичког шока. 

Препоручена литература  

1. Martinadale, Sean C. Sweetman, Grayslake., The Complete Drug Reference, 34th edition, USA, 2007.  

2. Giguere, S., Prescott, J. F., Baggot, J.D., Walker, R. D., Dowling, P., Antimicrobial Therapy in Veterinary 

medicine, 4th edition, Iowa State University press/Amess, 2007.  

3. Adams, H. R., Veterinary pharmacology and therapeutics, 8th edition. Iowa State University Press/Ames, 

2001. 

Број часова  активне наставе 

3+3 (90) 

Теоријска настава: 45 СИР: 45 

Методе извођења наставе: Усмено излагање уз видео-бим презентацију. Студенти припремају 

семинарски рад, усмено га излажу уз јавни коментар изложеног. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

семинарски рад: 15-30 поена; усмени испит: 35-70 поена 

Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Дијагностичке методе у репродукцији животиња 

Наставник или наставници: Станчић Б. Иван 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

 Циљ овог предмета је да већ стечено знање о дијагностичким процедурама у репродукцији живитиња са 

основних студија, студенти докторских студија унапреде и стекну ветине како би их лакше 

имплементирали у пракси, али и у научно истраживачком раду.  

 

Исход предмета  

Након положеног испита студенти ће моћи да : да врше анализу  раултата из области дијагностичких 

процедура употребом савремених метода, укључе у научно истраживачки рад и  врше синтезу клиничко 

лабораторијског рада из области репродукције животиња, а исти имплементирају и у раду на терену .  

 

 

Садржај предмета 

 Основни принципи дијагностике у репродукцији, 

 Примена основног клиничког прегледа,  

Примена и оцена резултата у специјалоном клиничком прегледу 

 Примена ултразвучне дијагностике, 

Радиолошка дијагностика,  

Ендоскопија,  

 Примена лапароскопске технике у дијагностици , 

Биохемијске и друге лабораторијске методе за дијагностику у репродукцији.   

 

Препоручена литература  

 

1. Margaret V. Root Kustritz : Clinical canine and feline reproduction Evidence-based answers, Willey-

Blackwell 2010.  

2. Paddy Mannion : Diagnostic Ultrasound, Blackwell Publishing 2006. 

3. Donald E. Thrall: Veterinary diagnostic radiology. Elsevier 2012 

4. Stančić I. : Reprodukcija pasa i mačaka, Univerzitet u Novom Sadu 2012. 

 

Број часова  активне наставе 

3 

предавања:  

  3 

Студијски истраживачки рад: 

3 

Методе извођења наставе 

 

Теоријска предавања праћена адекватном литературом и презентацијама. Студијски истраживачки рад. 

Консултације. Практичне вежбе у лабораторијским условима и израда научног рада. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

0-5 писмени испит 0-30 

активност на вежбама 0-5 усмени испт 0-25 

Израда научног рада 0-20   

Семинарски рад 0-15   

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Клиничке методе дијагностике дисбиоза преджелудаца преживара 

Наставник или наставници:проф. др Миодраг Радиновић 

Статус предмета:изборни  

Број ЕСПБ:6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се науче најважнији поремећаји у раду преджелудаца код преживара, као и 

клиничка дијагностика. 
 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу 

дисбиоза, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе узорковања и да уради неопходне 

дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и протумачи насатале промене, 4. анализира и 

утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих поремећаја микрофлоре, 5. прикупи, организује и састави 

прецизну дијагнозу, 6. приложи адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

Уводно предавање, физиолошки параметри рада преджелудаца. Етиолошки фактори за настанак 

дисбиоза. Повезаност поремећаја моторике преджелудаца и појаве дисбиоза. Повезаност поремећаја 

pH вредности и појаве дисбиоза. Клинички преглед животиње у циљу дијагностике поремећаја 

функције преджулудаца. Аускултација и перкусија зида бурага. Процена функције бурага на основу 

броја контракција, повећања и смањења броја контракција. Узимање садржаја бурага уз минимално 

стресирање животиње. Преглед садржаја бурага у циљу процене активности инфузорија. 

Одређивање pH вредности садржаја бурага. 
 

Препоручена литература  

Сергеј Форенбахер, Дамир Жубчић, Болести пробавног сустава домаћих животиња I, Загреб 2010. 

Хореа Шаманц, Болести органа за варење говеда, Београд 2009 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:3 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад). 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Зоонозе карнивора 

Наставник или наставници: Весна Лалошевић, Љубица Спасојевић Косић, Вук Врачар 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ је да студенти стекну опширнија теоретска и практична знања у дијагностици најважнијих зооноза 

карнивора, као и спречавању професионалног ризика за ветеринаре. 

Исход предмета  

Када студент положи испит стекне проширирена основних знања из епидемиологије, дијагностике и 

терапије најважнијих зооноза карнивора и савремених лабораторијских техника дијагностике зооноза. 

Способан је  да планира постављање сопственог експерименталног и клиничког испитивања и да 

постави хипотезу у односу на проблем који истражује.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Превенција, дијагностика и терапија беснила, Постекпозициона и преекспозициона вакцинација, 

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

Превенција, дијагностика и терапија токсокарозе 

 

Препоручена литература  

1. Krauss et all. (2003) Zoonoses:Infectious diseases transsmisible from animals to humans, ASM Press, 

USA 

2. Acha P. (2005) Zoonoses and communicable diseases common to men and animals, 3rd edition, 

PAHO 

3. WHO Expert Commette on Rabies Rabies Bulletin,2000 

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

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

наведеним зоонозама 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Усмена излагања наставника и студената уз коришћење аудиовизуелне технике, дискусија, практични 

рад у лабораторији, семинарски рад, истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Aктивност у току предавања:20-30 

Семинарски рад: 10-20 

Усмени испит: 40-50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Патологија дивљачи - Game patology 

Наставник или наставници: др Ивана Н. Давидов, ванр. проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о о патологији дивљих животиња, са акцентом на 

патологију, узгој и кориштење дивљачи, 2. вештину примене метода и инструмената за откривање 

специфичности у појављивању, ширењу и значају болести дивљачи и њихов утицај на заштиту здравља 

домаћих животиња и људи и 3. способност да утврди и употреби знања и вештине за стручно, 

пуноправно и свеприсутно деловање у свим облицима заштите здравља дивљих животиња. 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу 

обољења дивљих животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе узорковања и да уради 

неопходне дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и протумачи насатале промене на ткиву и 

органу, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих патолошких промена на ткиву и 

органу, 5. прикупи, организује и састави прецизну дијагнозу обољења дивљачи, нарочито у 

случајевима када клинички знаци код оболеле дивљачи нису маркантни или типични, 6. приложи 

адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Епизоотиолошки значај дивљачи у настанку болести. Болести дивљих животиња. Зоонозе дивљачи. 

Тровања дивљачи.    

Препоручена литература  

1. Terio K.A., McAloose D., Leger J.St. Pathology of Wildlife and Zoo Animals. Elsevier, 2018. 

2. Gavier-Widen D., Duff J.P., Meredith A. Infectious disease of wild mammals and birds in Europe. 

Wiley-Blackwell, 2012. 

3. Conover M.R., Vail R.M. Human diseases from wildlife. CRC Press, 2014. 

4. Wobeser G.A. Essentials of disease in wild animals. Wiley-Blackwell, 2013. 

5. Wildlife research (Journal). Cambridge Univ Press, England. ISSN: 0043-9339 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 (45) СИР: 3 (45) 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора са кандидатима, метода писмених радова (семинарски и научно 

истраживачки рад) као и метода демострације и анализе добијених резултата. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

 

  



 

Назив предмета: Радијационо хигијенска контрола и заштита циклуса анималне производње 

Наставник или наставници: Аннамариа Л. Галфи Вукомановић, Марија Ј. Пајић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну 1) знање из области механизама и путева кретања радиоактивних 

материја од извора настанка до човека, као и о просторној расподели и миграцији природних 

радионуклида кроз поједине карике еколошког ланца, 2) вештине примене радијационо хигијенске 

контроле еко система, намирница и хране за животиње, као и примене превентивних мера у 

радијационој заштити, 3) способност да процене ризик од зрачења и реше практичне проблеме из 

области радијационе хигијене.  

Исход предмета  

Након одслушаног градива и положеног испита студент ће моћи да: 1) дефинише и опише путеве и 

начине ширења радиомуклида, као и контаминације животне средине; 2) одабере одговарајуће системе 

за детекцију и дозиметрију јонизујућег зрачења, као и да протумачи добијене резултате, 3) пронађе и 

испита биолошке индикаторе за одређене биолошки значајне радионуклиде; 4) процењује радијациони 

ризик, 5) организује примену одговарајућих превентивних мера заштите анималне производње; 6) 

учествују појединачно и у тиму у решавању практичних проблема из области предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Радиоактивна контаминација анималне производње: Путеви и начини ширења 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; Деконтаминација намирница животињског порекла; Деконтаминација хране за 

животиње; Организација и поступак клања озрачених и контаминираних животиња. Процена 

радијационе опасности и организација заштите анималне производње; Мере заштите намирница 

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

транспорт и складиштење радиоактивног отпада. 

Препоручена литература  

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

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

2.  Hall E. J., Giaccia A. J.: Radiobiology for the radiologist, 7
th

 ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 

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

темама   

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 (45) СИР: 3 (45) 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи на предавањима применом савремене аудиовизуелне технике, од стране предавача 

укључујући и активно учешће студената кроз питања и дискусију и презентацију семинарских и 

истраживачких радова.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 11-20 

Научноистраживачки рад: 10-20 

Усмени испит: 30-60 

 

  



 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА И 

МЕТОДЕ КОНЗЕРВИСАЊА ХРАНЕ 

Наставник или наставници: Бојан Ј. Благојевић, Марија Ј. Пајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да докторанду омогући стицање знања о процесу производње хране анималног 

порекла (меса, млека, јаја, рибе и меда и производа од њих), методима презервације и коришћењу 

антимикробних фактора; вештине одабира одговарајућих метода презервације хране, као и 

способности оцене исправности и квалитета хране анималног порекла. 

Исход предмета  

По успешном завршетку овог предмета, студент треба да покаже познавање и разумевање принципа 

технологије производа анималног порекла и метода презервације; да може да идентификује и 

анализира хазарде и контролне тачке у производним процесима у индустрији хране; укаже на 

постојање конкретних проблема и пропуста у контроли производње, прераде и промета хране, као и да 

учествује у оцени ризика и контроли алиментарних хазарда у храни анималног порекла. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Кланице и објекти за прераду меса; Постмортално зрење меса и биохемијски процеси; Антимикробни 

фактори за контролу микроорганизама; Методе презервације меса: хлађење и замрзавање, сољење и 

саламурење, димљење и сушење, термичка обрада топлотом и ферментација; Паковање меса; Напредне 

методе презервације (ирадијација, високи притисак, итд); Производи од меса: ферментисане кобасице, 

сувомеснати производи, свеже уситњено и обликовано месо, барене кобасице, куване кобасице, 

пастеризоване конзерве, стерилисане конзерве, димљени производи, јела од меса, масти; Риба и 

производи од рибе; Јаја и мед и производи од њих; Технологија производње млека и млечних 

производа (стерилизовано млеко, млеко у праху), ферментисана млека (кисело млеко, јогурт, воћни 

јогурт, кефир и други), павлака, маслац, кајмак, сиреви, сладоледи и шлаг у праху; Микробиолошке 

културе у технологији прераде меса и млека.  

 

Научноистраживачки рад 

Опсервација технологије добијања производа од меса; Анализа опасности и контролне мере у процесу 

добијања различитих производа од меса; Опсервација технологије добијања производа од млека; 

Анализа опасности и контролне мере у процесу добијања различитих производа од млека. 

Препоручена литература  

1. Fidel Toldra (2010) Handbook of Meat Processing. Blackwell Publishing, USA  

2. Mansel W. Griffiths (2010) Improving the safety and quality of milk, Vol. 1and 2. Woodhead Publishing,  

Број часова  активне наставе 

3+3 (45+45) 

Теоријска настава: 3 Научноистраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Самостални 

истраживачки рад у индустрији хране. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски радови: 26 - 50 

усмени испит: 25 - 50 

 

  



 

 

Назив предмета: АЛИМЕНТАРНЕ БОЛЕСТИ И МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ - Foodborne 

diseases and food microbiology 

Наставник или наставници: др Бојан J. Благојевић, ванредни професор; др Марија Ј. Пајић, доцент; 

др Љиљана З. Куруца, доцент 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Методе научног рада, Предмети изборног блока 1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну: 1) знање о фенотипским и генотипским карактеристикама, 

изворима, трансмисији и понашању главних биолошких хазарда дуж ланца хране у контексту 

безбедности хране, као и 2) способност да објасне основне принципе метода њихове детекције, 

изолације и типизације. 

Исход предмета  

По успешно положеном испиту, студент ће бити способан да анализира принципе екологије и 

епидемиологије главних биолошких хазарда у ланцу хране анималног порекла, у циљу оцене односних 

ризика и управљања њима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Бактеријски хазарди у ланцу хране (инфекције, токсоинфекције, интоксикације); Вирусни хазарди у 

ланцу хране; Паразитски хазарди у ланцу хране; Прионски хазарди у ланцу хране (БСЕ/ТСЕ); 

Лабораторијска дијагностика наведених хазарда; Праћење и извештавање о алиментарним обољењима; 

Системи и мере за контролу алиментарних обољења на националном и међународном плану 

Научноистраживачки рад 

Групно изучавање примера изабраних епидемија алиментарних обољења: дизајн студије, примена 

материјала и метода, резултати и предлози за контролне мере. 

Препоручена литература  

1. James M. Jay, et al. Modern food microbiology. Springer, seventh edition, 2005. 

2. Martin R. Adams and Maurice O. Moss. Food microbiology, The Royal Society of Chemistry Publishing, 

third edition, 2008. 

3. Hans P. Riemann and Dean O. Cliver (Eds). Foodborne Infections and Intoxications. Elsevier, 2006. 

4. Ynes R. Ortega (Eds). Foodborne Parasites. Springer, 2006. 

Број часова  активне наставе 3+3 

(90) 

Теоријска настава: 3 Научноистраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практични рад у 

индустрији за производњу хране; Практични рад у дијагностичкој лабораторији; Аналитички 

групни рад; Самостални истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 5-10 усмени испит 25-50 

НИР 5-10   

семинари 15-30   

 

  



 

Студијски програм: Ветеринарска медицина (докторске студије) 

Назив предмета:  

МОРФОДИНАМИКА РАЗВОЈА СТЕМ ЋЕЛИЈА, СВОЈСТВА И ЗНАЧАЈ ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ 

МЕДИЦИНУ / MORPHODYNAMICS OF STEM CELLS DEVELOPMENT, CHARACTERISTICS AND 

IMPORTANCE TO VETERINARY MEDICINE 

Наставник или наставници:  

Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Положене Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1, 2 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о карактеристикама развоја стем ћелија; 2) вештину 

детекције и квантификације ћелија у ембрионалној фази развоја; 3) способност интеграције добијених 

знања у савремена тематска питања у ветеринарској медицини.  

Исход предмета  

Након савладавања и полагања овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) изведе закључак о 

утицају стем ћелија на поједине фазе ембрионалног и постнаталног развоја ткива и органа; 2) упореди и 

повеже сличности и разлике током ембрионалног развоја различитих ткива и органа посматрајући са 

аспекта развоја стем ћелија; 3) разликује основне параметре развоја ембрионалних ћелија датог ткива и да 

се одлучи за правилну методологију њихове детекције и квантификације. 

Садржај предмета 

Основне морфолошке карактеристике стем ћелија. Морфолошке карактеристике ембрионалних стем ћелија. 

Морфолошке карактеристике адултних стем ћелија. Плурипотентност стем ћелија. Лозе стем ћелија. 

Могућности примене стем ћелија. Улога стем ћелија у регенерацији ткива. Упознавање са савременим 

методама детекције стем ћелија са посебним освртом на могућност коришћења стем ћелија у третманима 

регенерације ткива, као и са начинима квантификовања добијених резултата. 

Препоручена литература  

5.  Mitchell, B., Sharma, R. (2005) Embryology. Elsevier, USA. 

6.  Sadler, T.W. (1996) Langmanova medicinska embriologija. Školska knjiga, Zagreb. 

7.  Eurell, J.A., Frappier, B.L. (2006) Dellmann’s Textbook of Veterinary Histology. Blackwell Publishing. 

London. 

8.  Bellairs, R., Osmond, M. (1998) The atlas of chick development. Academic Press. London. 

5. Одабрани начни радови из међунардних часопис везаних за проучавану проблематику 

Број часова  активне наставе: 8 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и илустрација на 

табли и применом рачунара уз употребу одговарајућих програмских пакета. Метода практичних 

лабораторијских радова уз самосталан рад студената на истраживачком микроскопу. Употреба свих 

доступних аудио и видео уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току наставе 3-5 Израда стручног / научног рада, 

презентација и усмена одбрана рада 

28-55 

Семинарски рад 20-40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

 

Назив предмета: Примењена физиологија у ветеринарској медицини - Applied physiology in 

veterinary medicine 

Наставник или наставници: Проф. др Зденко Каначки 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Принципи физиолошких регулација 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о функционалном испитивању појединих органа и 

органских система од молекуларног и ћелијског нивоа до нивоа њихове интеграције, као и о 

холистичком приступу телесним функцијама; 2. вештина примене метода и техника које се користе при 

функционалном испитивању појединих физиолошких процеса; 3. способности решавања конкретних 

задатака везаних за испитивање физиолошких процеса у организму у току различитих физиолошких и 

патолошких стања. 

Исход предмета  

По завршетку курса из предмета Примењена физиологија у ветеринарској медицини студент треба да 

буде способан да: 1. дефинише, објасни и повеже појмове везане за функционално испитивање 

животних процеса у организму животиња од молекуларног и ћелијског нивоа до нивоа њихове 

интеграције; 2. експериментално испита и утврди основне параметре на основу којих може проценити 

поједине физиолошке процеса; 3. изводи закључке о физиолошким процесима у току различитих 

физиолошких и патолошких стања које може применити у научно-истраживачком раду и изради 

докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методе и приступи у функционалном испитивању појединих органа и органских система; 

функционална организација организма; примењена физиологија крви; примењена физиологија 

имунитета; примењена физиологија кардиоваскуларног, респираторног, дигестивног, екскреторног, 

ендокриног и нервног система; специфичности метаболизма одабране врсте животиња.  

Студијски истраживачки рад 

Индивидуални студијски истраживачки рад на упознавању физиолошких карактеристика и испитивању 

функционалног стања органа и органских система одабране врсте животиња, прилагођен областима од 

значаја за израду докторске дисертације.  

Препоручена литература  

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

2005. 

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

8. Scanes: Sturkie´ş Avian Physiology,Sixth Edition, Academic Press, USA, 2015. 

9. Squires: Applied animal endocrinology. CABI Publishing, UK, 2003. 

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

2004.  

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

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Студијски итраживачки рад: 60 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио-визуелних метода. Примена метода 

презентација, демонстрација, симулација и илустрација применом рачунара. Решавање задатака 

процене конкретних физиолошких параметара. Лабораторијски рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
Активност у току 

предавања  
5-10  Усмени испит  30-50  

Студијски 

истраживачки рад  
5-10   

Семинарски радови  15-30   
 

 
  



 

Назив предмета: Лабораторијска дијагностика интерних болести животиња 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Белић М. Бранислава, Марко Р. 

Цинцовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ овога предмета јесте да студенти стекну: знања из области лабораторијске дијагностике, 

лабораотијске технике и клиничке евалуације лабораторијских метода, вештине које се односе на 

препознавање индикације за примену лабораторијских метода дијагностике и тумачење 

патофизиолошких и лабораторијских налаза. 

Исход предмета  

После положеног испита студенти ће моћи да: врше анализу лабораторијских налаза, врше синтезу 

између клиничког и лабораторијског налаза, евалуирају лабораторијске технике – њихов клинички 

значај, тачност и прецизност; врше правилну прогнозу развоја болести на основу лабораторијског 

налаза, примењују савремене лабораторијске технике. 

Садржај предмета 

Анализа комплетне крвне слике – дијагностика леукемија, анемија и тромбоцитопатија 

Лабораторијска дијагностика поремећаја метаболизма течности 

Лабораторијска дијагностика поремећаја ацидо-базне равнотеже 

Лабораторијска дијагностика поремећаја респираторних органа 

Лабораторијска дијагностика поремећаја кардиоваскуларног система  и ЕКГ дијагностика 

Лабораторијска дијагностика поремећаја алиментарног тубуса моно и полигастричних животиња 

Лабораторијска дијагностика поремећаја функције јетре и панкреаса 

Лабораторијска дијагностика поремећаја бубрега и уринарних путева 

Лабораторијска дијагностика поремећаја ендокроног система 

Лабораторијска дијагностика поремећаја централног нервног система 

Лабораторијска дијагностика болести коштано-зглобног система 

Лабораторијска дијагностика инфламаторног и паранеопластичног синдрома 

Лабораторијска дијагностика поремећаја метаболизма протеина са освртом на ензимопатије 

Лабораторијска дијагностика поремећаја метаболизма масти 

Лабораторијска дијагностика поремећаја метаболизма угљених хидрата 

Препоручена литература  

Michael Laposata: Laposata's Laboratory Medicine Diagnosis of Disease in Clinical Laboratory, 3rd Edition, 

McGraw Hill,2019 

Mary Louise Turgeon: Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science: Concepts, Procedures, and Clinical 

Applications, 8th Edition, 2019, Elsevier Science. 

Lippincott Williams & Wilkins: Brunner & Suddarth's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests, 3rd 

Edition, 2017, LWW Lippincott Williams and Wilkins. 

Frances Fischbach: A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 10th Edition, 2017 Izdavač LWW Lippincott 

Williams and Wilkins 

Časopisi:  

Број часова  активне наставе предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

"Усмено излагања уз коришћење аудио-визуелне технике, Писмена комуникација – семинари 

Практични рад на терену и лабораторији, Анализе и студије случајева. Проблемски оријентисана 

дијагностика уз примену медицине засноване на чињеницама - примена ЦАПО и ПИЦО система 

евалуације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација пројекта и семинарског рада 50 

Усмени испит 50 

 

  



 

Назив предмета: Клиничка ветеринарска фармакологија - Clinical veterinary pharmacology 

Наставници: др Драгица Стојановић, редовни професор; др Зорана Ковачевић, доцент 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1 и 2 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања да предложи и примени рационалну фармакотерапију у 

лечењу различитих органских, бактеријских и паразитских болести малих и фармских животиња, 2) 

вештине да препозна профил нежељених реакција код одређених група лекова и како да их лечи, 3) 

способности да процени одговарајуће изворе података о регистрованим лековима и да региструје нове 

нежељене реакције лекова које нису упутством за примену лека предвиђене. 

Исход предмета  

Када студент савлада и положи овај предмет очекивани су следећи исходи: 1) студент ће бити 

оспособљен да изабере и примени, како старе тако и новорегистроване лекове са провереном 

ефикасношћу и безбедношћу код одређених индикација и врста животиња, 2) студент ће бити 

оспособљен да предложи и планира како да се избегне или умањи настајање нежељених реакција 

лекова, 3) студент ће бити оспособљен да анализира и процени адекватност примељене 

фармакотерапије, 4) студент ће бити оспособљен да објасни и просуди да ли су лекови прописани 

правилно и одговорно у складу са законом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Ефикасност и безбедност лекова у лечењу обољења дигестивног система, респираторног, 

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

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

нежељених реакција лекова. Интеракције лекова.  

Препоручена литература  

1. Plumb D. C., Veterinary Drug Handbook, 6th edition, Iowa State University Press/Ames, 2008.  

2. Giguere, S., Prescott, J. F, Baggot, J.D, Walker, R. D. P., Dowling, Antimicrobial Therapy in Veterinary 

medicine, 4th edition, Iowa State University press/Amess, 2007. 

3. Bishop, M.J., The veterinary formulary, 6th edition, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and 

British Veterinary Association, 2005.  

4. Veterinary pharmacology and therapeutics, Adams, H. R., 8th edition. Iowa State University Press/Ames, 

Iowa, 2001.  

Број часова  активне наставе 

4+4 (120) 

Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање уз видео-бим презентацију. Студенти припремају семинарски рад, усмено га излажу 

уз јавни коментар изложеног. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад: 15-30 поена; усмени испит: 35-70 поена 

Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Специјалне радиолошке методе у дијагностици важнијих болести животиња 

Наставник или наставници: Аннамариа Л. Галфи Вукомановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну 1) знање о специјалним радиолошким методама у дијагностици 

различитих обољења животиња, 2) вештине интерпретације добијене слике унутрашњости организма 

на рендгенограму или 3) способност да на основу радиолошког снимка дају прецизну дијагнозу 

обољења. 

Исход предмета  

Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће моћи да 

представи и објасни на најадекватнији начин рендгенограме важнијих болести животиња, 2) студент ће 

моћи да објасни сваку уочљиву промену на рендгенограму, 3) студент ће моћи да конструише ток и 

исход болести на основу рендгенограма, 4) студент ће моћи да изведе закључак о важнијим болестима 

животиња на основу рендгенограма, 5) студент ће моћи да предложи адекватне специјалне радиолошке 

методе 6) студент ће моћи да разликује и постави диференцијалну дијагнозу на основу рендгенограма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Рендгенски кабинет и рендгенски уређај, настанак и особине рендгенских зрака; Основни принципи 

рендгеноскопије, рендгенографије, дигиталне ренгенографије, компјутеризоване рендгенологије, 

ултрасонографије и  компјутеризоване томографије. Методе контрастних испитивања, Превентива и 

заштита од јонизујућег зрачења. Радиолошка дијагностика обољења кардиоваскуларног, 

респираторног, дигестивног, урогениталног и коштаног система. 

Препоручена литература  

1. Thrall D. E.: Veterinary diagnostic radiology, 7
th 

ed., Elsevier, 2017. 

2. Brown M., Brown L.: Lavin’s radiography for veterinary technicians, 5
th

 ed., Elsevier, 2014. 

3. Veterinary radiology and ultrasound (journal), Wiley online library, Online ISSN:1740-8261 

и друга литература из нама доступних научних часописа. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4  СИР: 4  

Методе извођења наставе 

Настава се изводи на предавањима применом савремене аудиовизуелне технике, од стране предавача 

укључујући и активно учешће студената кроз питања и дискусију и презентацију семинарских и 

истраживачких радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 11-20 

Научноистраживачки рад: 10-20 

Усмени испит: 30-60 

 

  



 

Назив предмета: Методи микробиолошке дијагностике бактерија, рикеција и хламидија 

Наставник или наставници:. Александар С. Поткоњак 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Имунитет и инфекција, Принципи епидемиологије  

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о методима микробиолошке дијагностике бактерија, 

рикеција и хламидија; 2. вештина примене класичних и молекуларних дијагностичких процедура и 

алгоритама за микробиолошку дијагностику бактерија, рикеција и хламидија; и 3. способности 

интерпретације резултата микробиолошке дијагностике бактерија, рикеција и хламидија. 

Исход предмета  

По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. примени изолацију и/или 

идентификацију основних породица, родова и врста бактерија, рикеција и хламидија од значаја у 

ветеринарској медицини; и 2. утврди етиолошку дијагнозу инфективних обољења. 

Садржај предмета 

Биолошка опасност и биосигурност/биобезбедност у лабораторији. Културелна, тинктериолна и 

биохемијска идентификација бактерија. Дијагностички алгоритми за грам позитивне коке (G. 

Staphylococcus, G. Streptococcus), грам позитивне спорулишуће штапиће (G. Bacillus, G. Clostridium), 

грам негативне факултативно анаеробне штапиће (F. Еnterobacteriaceae), грам негативне аеробне 

штапиће (G. Pseudomonas/G. Burkholderia), грам негативне коке и ситне штапиће (G. Moraxella, G. 

Brucella, G. Actinobacillus G. Haemophillus, G. Pasteurella/G. Mannheimia, G. Francisella, G. Bordetella), 

грам позитивне неспорулишуће штапиће (G. Corynebacterium, Rhodococcus equi, G. Arcanobacterium, G. 

Listeria, Erysipelothrix rhusiopathiae), ацидоалкохолорезистентне штапиће (G. Mycobacterium) и 

спиралне бактерије (G. Campylobacter, G. Leptospira, G. Brachyspira, G. Borellia). Изолација рикеција у 

пилећем ембриону (G. Rickettsia), култури ткива (G. Ehrlichia) и вештачким хранилиштима (G. 

Bartonella). Идентификација рикеција имунофлуоресцентним техникама. Изолација хламидија у 

култури ћелија и ткива и дијагностика пситакозе/орнитозе. Молекуларне методе за дијагностику 

инфекција бактеријама, рикецијама и хламидијама. Серолошка дијагностика обољења изазваних истим 

узрочницима.  

Препоручена литература  

Leboffe M.J. et al. A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory. Fourth edition, Morton Publishing 

Company, 2011. Bergey’s manual of Systematic Bacteriology, Volume Two, Second Edition, Springer, 2005., 

Markey B. et al. Clinical Veterinary Microbiology 2nd Edition, Mosby Ltd., 2013.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Научноистраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео уређаја), Екпериментално 

учење (научноистраживачки рад у лабораторији), Менторско учење (објашњавање и показивање) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Лабораторијски тестови број поена 15-30 

Семинарски рад број поена 30-50 

Презентација пројекта број поена 10-20 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Ветеринарска електрокардиографија у клиничким и биомедицинским 

истраживањима 

Наставник или наставници: Спасојевић Косић Б. Љубица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан 3. семестар 

Циљ предмета је да се студенти докторских студија оспособе за анализирање електрофизиолошких 

прегледа срца како код ветеринарских пацијената тако и код експерименталних животиња у 

биомедицинским истраживањима. 

Исход предмета студент треба да издвоји сличности и разлике електрофизиолошких карактеристика 

срца различитих животињских врста, да идентификује ЕКГ дијагнозу у случају клиничких пацијената, 

односно да дизајнира задатке из области електрокардиографије у мултидисциплинарној сарадњи. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Компаративна електрофизиологија срца; Компаративне карактеристике јонских 

канала као основа различитости међу врстама; Електрокардиографија као дијагностичка процедура код 

обољења кардиоваскуларсног система; Електрокардиограм паса, мачака и коња; Експериментални 

модели у биомедицинским истраживањима кардиоваскуларног система. 

 

Практична настава: Рад са пацијентима и студијски истраживачки рад.  

 

Препоручена литература  

 

1. Santilli R., Moise N.S., Pariaut R., Perego M.: Electrocardiography of the odg and cat, 2nd edition, 

EDRA, 2018.  

2. Ware W.A.: Cardiovascular disease in small animal medicne, Manson Publishing, 2011. 

3. Trailović D.R.: Dijagnostika i terapija oboljenja konja, FVM, Beograd, 2007. 

 

Број часова  активне наставе 

120 

Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе  

Теоријска настава: Пауер поинт презентације;  

Практична настава: претраживање и анализа литературе, семинарски радови. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад: 20-40 поена 

усмени испит: 31-60 поена 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета:  

ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА ПРЕЖИВАРА  
 

Наставник или наставници:проф. др Миодраг Радиновић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:8 

Услов: 

Циљ предмета 

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

лабораторијска дијагностика 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу 

поремећаја метаболизма, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе узорковања и да уради 

неопходне дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и протумачи насатале промене, 4. 

анализира и утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих поремећаја метаболизма, 5. прикупи, 

организује и састави прецизну дијагнозу, 6. приложи адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

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. 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.  

 

Препоручена литература  

    Шаманц, Х., Стаматовић, С.: Болести говеда. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у 

Београду. 1999. 

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

поремећајима метаболизма и тровању . 
 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:4 СИР: 4 

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) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Дијагностика и сузбијање маститиса преживара 

Наставник или наставници:доц. др Марија Пајић, проф. др Миодраг Радиновић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:8 

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  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу 

маститиса, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе узорковања и да уради неопходне 

дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и протумачи насатале промене на ткиву и органу, 4. 

анализира и утврди диференцијалну дијагнозу, 5. овлада техником узорковања и обраде узорака, 6. 

приложи адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

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. 

Одлазак на фарме ради директног учешћа у контроли здравља вимена применом клиничких и 

помоћних лабораторијских метода као и обука у лабораторији. 

Радна пракса у лабораторијама за маститисе, рад у стационару са кравама оболелим од маститиса. 

 

Препоручена литература  

1. Бобош, С., Видић Бранка: Млечна жлезда преживара  - морфологија, патологија, терапија. 

Монографија, Пољопривредни факулте Нови Сад, 2005. 

2. Journal of Dairy Science електронски часопис 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 СИР: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава; 

Радна пракса на фармама музних крава и у лабораторијама за маститисе, рад у стационару са кравама 

оболелим од маститиса. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Клиничка дијагностика болести свиња (докторске академске студије) 

Наставник или наставници: Божидар Савић, Огњен Стеванчевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Стицање научних сазнања о болестима свиња; уочавање промене здравственог стања; примена научних 

сазнања у дијагностици болести свиња; Вештина примене научних сазнања за тумачење резултата 

лабораторијских испитивања. Способност коришчења научних сазнања за примену рационалне 

терапије одоговарајућих болести свиња. 

Исход предмета  

По завршетку курса студент ће бити припремљен да: развије програм превентиве, терапије и 

ерадикације болести применом најновијих научних сазнања иѕ области хиопатологије, да примени 

најновија научна сазнањима у успостављању задовољавајућег здравственог статуса животиња, а у циљу 

производње квалитетних и здравствено безбедних намирница пореклом од свиња.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Елементи потребни за разумевање здравствене заштите свиња; препознавање најважнијих болести 

свиња различите етиологије; свеобухватна оцена здравља и здравственог статуса. Стандардни у 

производњи као анамнестички подаци; прикупљање информација постављањем питања; опсервација 

фарме; патоанатомски преглед; дијагностички план; груписање и систематизација прикупљених 

информација; постављање дијагнозе; саопштавање резултата; писање извештаја са давањем препорука 

за санацију установљених проблема; израда семинарских радова са темама везаним за здравствене 

проблеме и здравствени статус установљен на фарми. 

Препоручена литература  

Zimmerman at al. Diseases of Swine 10
th

 edition. Blackwell Publishing 2012. 

Лоначаревић А. и сар. Здравствена заштита свиња у интензивном одгоју, НИВС-Београд 1997 

Савић Б., Стеванчевић О. Болести свиња – Практикум, Пољопривредни факултет Нови Сад 2017 

Војин Иветић и сар. Атлас болести свиња, 2007.       

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

темама 

Број часова  активне наставе 8 Теоријска настава: 4 СИР: 4 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: са интерактивним учењем, уз примену аудиовизулених метода (Power point 

презентације и филмови). Практичан рад на фарми, амбуланти и клиници; практичан рад на прегледу и 

прикупљању литературних података о наведеним темама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активности у току предавања     од 6   до  10 

Научно истраживачки рад           од 10 до 20 

Семинарски радови                      од 15  до 30 

Усмени испит                                од  20 до 40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Болести живине у интензивном гајењу - Poultry diseases in intensive breeding 

Наставник или наставници: др Николина Новаков 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика 

Циљ предмета 

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

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

патологији живине 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  

Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. препозна клиничку 

слику и патоанатомски налаз болести код птица; 2. примени лабораторијске методе дијагностике 

оболења код живине; 3. примени методе за практично извођење различитих вакцинација (i/m, s/c, 

окулоназално, спреј, аеросол); 4. утврди и спроведе адекватну терапију; 6. учествује у спровођењу 

перманентног мониторинга над болестима птица у циљу заштите општег здравља становништва, 5. 

изводи закључке о болестима живине које може применити у научно-истраживачком раду и изради 

докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Имунолошки 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  

Интензивно живинарство; Подно и кавезно држање; Добробит птица и живине; Технологија за 

храњење, појење, осветљење, грејање; Митарење и поступци; Репродукција и инкубирање; 

Биосигурност и ДДД; Вакцинација и вакцине; Узимање крви, брисева, узорака; Еутаназија птица; 

Дијагноза, поступци терапије и контраиндикације. 

Препоручена литература  

1. Samour J.,  Avian medicine, 3th edition, Elsevier, 2008. 

2. Smal. S., Avian Virology: Current Research and Future Trends, Caister Academic Press, 2019.  

3. Avian diseases, Journal, American Association of Avian Pathologists  

 

Број часова  активне наставе 

8 (120) 

Теоријска настава:  

4 (60) 

СИР: 4 (60) 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео уређаја), Екпериментално 

учење (решавање проблема, студије случајева, теренска посматрања и праћења и израда програма 

заштите и унапређења здравља), Менторско учење (објашњавање и показивање) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
Активност у току 

предавања  
5-10  Усмени испит  26-50  

Нучно истраживачки 

рад  
5-10   

Семинарски радови  15-30   
 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Паразитске болести риба – Parasitic diseases of fish 

Наставник или наставници: др Николина Новаков 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: / 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање знања о паразитским болестима риба. Студент треба да стекне 

вештине савладавање техника прегледа, клиничке и лабораторијске дијагностике и терапије 

паразитских болести риба, као и способност решавања конкретних проблема из области предмета и 

самосталног научноистраживачког рада. 

Исход предмета  

Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише 

појмове из паразитских болести риба; 2. врши клинички преглед риба; 3. уради дијагностику 

паразитских болести; 4. одреди терапију код риба; 5. примени методе превенције паразитских болести 

риба; 6. учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области предмета. 7. 

изводи закључке о паразисским болестима рибаа које може применити у научно-истраживачком раду и 

изради докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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

узрочника. Пријемчивост за болест, утицај средине на појаву болести. Идентификација паразита. 

Миксоспоридиозе. Хилодонелоза. Телоханелозе. Триходинијаза. Ихтиободоза. Ихтиофтиријаза. 

Гиродактилоза. Дактилогироза. Диплостоматоза. Постодиплостоматоза. Лигулоза. Сфероспоридиоза. 

Нематодозе. Акантоцефалозе. Хирудинозе. Болести риба изазване артроподима. Лечење болести. 

Превентивне мере које се спроводе на рибњацима. 

 

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. 

Превентивне и терапијске мере. 

Препоручена литература  

1. Ћирковић М. Новаков Н. Паразитске болести cципринидних риба .Мала штампарија Нови Сад, 2013. 

2. Woo P., Bruno D.; Fish Diseases and Disorders 2nd Edition, 2011. 

3. Diseases of Aquatic Organisms (DAO), Journal 

Број часова  активне наставе 

8 (120) 

Теоријска настава:  

4 (60) 

СИР 4 (60) 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео уређаја), Екпериментално 

учење (решавање проблема, студије случајева, теренска посматрања и праћења и израда програма 

заштите и унапређења здравља), Менторско учење (објашњавање и показивање) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
Активност у току 

предавања  
5-10  Усмени испит  26-50  

Научно истраживачки 

рад  
5-10   

Семинарски радови  15-30   
 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета:  Специјална хирургија паса и мачака 

Наставник или наставници: Проф. др Бојан Тохољ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:8 

Услов: 

Циљ предмета 

 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о хируршким обољењима органских система паса и мачака 2) 

Вештине у извођењу дијагностичких и хирурших процедура у терапији хируршких обољења органских система 

паса и мачака 3) Способност да применом различитих дијагностичких и терапијских-хируршких процедура лече 

хируршка обољења различитих органских система паса и мачака. 

 

Исход предмета  

 

Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и 

разликовање оболеле животиње од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 2) 

Критичко размишљање и спровођење дијагностичких поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу 

хируршког обољења органа и/или органског система. 3) Одређивање и примена адекватног анестезиолошког и 

терапијског протокола за свако хируршко обољење. 4) Процена постоперативног тока за свако специфично 

хируршко обољење. 5) Предлагање алтернативних хируршких протокола. 6) Обученост да врше синтезу и долазе 

до нових закључака и знања кроз научно-истраживачки рад. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Хируршки захвати по системима органа паса и мачака 

 

Препоручена литература  

1. Fossum Т.W. Small animal surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier – Mosby, 2013. (одабрана поглавља) 

2. Banfield Pet Hospital. Anesthesia for pet practitioner. 3rd edition. Banfield Pet Hospital, 2010. (одабрана 

поглавља) 

3. Slatter D. Textbook of small animal surgery. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2003. (одабрана поглавља) 

4. Piermattei D., Flo G., DeCamp C. Handbook of small animal orthopedics and fracture repair. Fourth edition. St. 

Louis:  Elsevier Saunders, 2006. (одабрана поглавља) 

5. Karen M. Tobias. Manual of small animal soft tissue surgery. Wiley-Blackwell, 2010. (одабрана поглавља) 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, консултације, приказивање нарочито занимљивих казуса. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Присуство на настави: 10-20, колоквијуми 10-20, семинари 5-10, писмени испит 10-20, усмени испит 20-30 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Специјална хирургија фармских животиња и коња 

Наставник или наставници: Проф. др Бојан Тохољ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о хируршким обољењима органских система домаћих живитња 

2) Вештине у извођењу дијагностичких процедура и хируршких техника у терапији хируршких обољења 

органских система домаћих животиња 3) Способност да применом различитих дијагностичких и терапијских-

хируршких процедура лече хируршка обољења различитих органских система домаћих животиња 

 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и 

разликовањеоболеле животиње од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 2) 

Критичко размишљање и спровођење дијагностичких поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу 

хируршког обољења органа и/или органског система. 3) Одређивање и примена адекватног анестезиолошког и 

терапијског протокола за свако хируршко обољење. 4) Процена постоперативног тока за свако специфично 

хируршко обољење. 5) Предлагање алтернативних хируршких протокола. 6) Обученост да врше синтезу и долазе 

до нових закључака и знања кроз научно-истраживачки рад. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Хируршке болести и хируршки захвати по системима органа 

 

Препоручена литература  

1. Hendrickson D.A. Techniques in large animal surgery. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља) 

2. Fubini Susan, Ducharme N. Farm animal surgery. St. Louis: Elsevier Saunders, 2004. (одабрана поглавља) 

3. Auer J.A., Stick J.A. Equine surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier Saunders, 2011. (одабрана поглавља) 

4. Moyer W., Schumacher J., Schumacher J. A guide to equine joint injection and regional anesthesia. Veterinary 

Learning Systems, 2007.  (одабрана поглавља) 

 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:60 СИР:60 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, консултације, приказивање нарочито занимљивих казуса. 

 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Присуство на настави: 10-20, колоквијуми 10-20, семинари 5-10, писмени испит 10-20, усмени испит 20-30 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА - Methods of 

analysis of foods of animal origin 

Наставник или наставници: др Марија Ј. Пајић, доцент; др Љиљана З. Куруца, доцент 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1 и 2 

Циљ предмета 

Студент треба да стекне: 1) знање о актуелним методама и поступцима које се користе у испитивањима хране 

анималног порекла са аспекта њене безбедности, 2) вештину њиховог одабира и 3) способност интерпретације 

добијених резултата. 

Исход предмета  

По успешно положеном испиту очекује се да ће студенти умети да: 1) одаберу одговарајуће аналитичке методе за  

испитивање конкретних намирница и 2) протумаче добијене резултате са аспекта безбедност хране. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Безбедност хране; Национална и међународна легислатива; Основни параметри безбедности хране; Сензорске 

методе у испитивању хране; Методологија сензорских анализа; Примена сензорских метода у контроли 

безбедности и квалитета намирница; Бактерије зоонотски агенси које се преносе храном – основне карактеристике, 

национална легислатива; Класичне бактериолошке методе у детекцији и детерминацији зоонотских агенаса; 

Класичне бактериолошке методе у детекцији и детерминацији показатеља хигијене процеса; Паразитски зоонотски 

агенси које се преносе храном - основне карактеристике, национална легислатива; Класичне паразитолошке методе 

у детекцији зоонотских агенаса; Вирусни зоонотски агенси које се преносе храном - основне карактеристике; 

Класичне вирусолошке методе у детекцији и детерминацији зоонотских агенаса; Молекуларне методе у 

карактеризацији биолошких зоонотских агенаса. 

Научноистраживачки рад 

Практична примена метода сензорских анализа; Примена класичних бактериолошких метода у детекцији, 

детерминацији и енумерацији зоонотских агенаса и показатеља хигијене процеса; Анализа и тумачење резултата 

бактериолошких испитивања; Примена класичних паразитолошких метода у детекцији и енумерацији зоонотских 

агенаса; Анализа и тумачење резултата паразитолошких испитивања. 

Препоручена литература  

1. Laboratory methods in food microbiology: Wilkie F. Harrigan, 3rd edition Academic Press, USA; ISBN 0-12-326043-

4, 1998 

2. The European Union Summary Reports on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne 

Outbreaks - Scientific reports of EFSA and ECDC 

3. ISO metode 

4. Detecting pathogens in food, Thomas A. McMeekin (Ed), Woodhead Publishing Limited, 2003 

5. Safety Analysis of Foods of Animal Origin. Leo M.L. Nollet and Fidel Toldra (Eds), CRC Press, USA, 2011 

6. EFSA Scientific Opinions 

7. EMEA Comittee for Veterinary Medicinal products Reports 

8. How to meet ISO 17025 Requirements for method verification: AOAC International. www.aoac.org 

Број часова  активне наставе 4+4 (120) Теоријска настава: 4 Научноистраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практични рад у лабораторији; 

Практичан аналитички рад на тумачењу резултата у виду презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току 

предавања 

5-10 усмени испит 25-50 

научноистраживачки рад 5-10   

семинари 15-30   

 

  



 

Назив предмета: ХЕМИЈСКИ ХАЗАРДИ У ХРАНИ И АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНЦИЈА 

Наставник или наставници: Бојан Ј. Благојевић, Марија Ј. Пајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1 и 2 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да докторанду омогући стицање знања о хемијским хазардима у храни и антимикробној 

резистенцији и њиховом утицају на безбедност хране и здравље људи, као и вештине и способност да примени 

знања о хемијским хазардима у храни и антимикробној резистенцији у циљу њихове контроле и унапређења 

безбедности хране и здравља људи. 

Исход предмета  

По успешно положеном испиту очекује се да ће студент умети да: изведе закључке о хемијским хазардима у храни 

и о антимикробној резистенцији; упореди и повеже сличности и разлике квалитативних и квантитативних метода у 

одређивању хемијских хазарда, као и квалитативних и квантитативних методе у одређивању антимикробне 

резистенције; протумачи добијене резултате и одлучи се за примену одговарајућих процедура за контролу хране и 

унапређење безбедности хране. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Препоруке релевантних међународних тела и национална и међународна легислатива о хемијским хазардима у 

храни и антимикробној резистенцији; Групе хемијских хазарда (резидуе ветеринарских лекова, тешки метали, 

индустријски загађивачи, адитиви храни, „природни“ токсини, алергени) – извори, утицај на здравље људи и 

контролне мере; Антимикробна резистенција – основне карактеристике, трендови. 

 

Научноистраживачки рад 

Квалитативне и квантитативне методе у одређивању хемијских хазарда; Квалитативне и квантитативне методе у 

одређивању антимикробне резистенције. 

Препоручена литература  

1. John De Vries. Food safety and toxicity (1997) Open University of the Netherlands 

2. Richard Lawley, Laurie Curtis, Judy Davis. The Food Safety Hazard Guidebook (2008) The Royal Society of 

Chemistry 

3. Научна мишљења и препоруке Европске агенције за безбедност хране, EFSA 

4. Научна мишљења и препоруке Европске агенције за лекове, EMA 

Број часова  активне наставе 

4+4 (60+60) 

Теоријска настава: 4 Научноистраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Самостални 

истраживачки рад  у лабораторији. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски радови: 26 - 50 

усмени испит: 25 - 50 

 

  



 

Назив предмета: Молекуларне методе за детекцију и карактеризацију узрочника алиментарних обољења - 

Molecular methods for detection and characterization of foodborne pathogens 

Наставник или наставници: др. Весна Лалошевић, ред. професор; др Александар Поткоњак, ванредни проф.; др 

Марија Пајић, доцент 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1 и 2 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да докторанду омогући стицање: знања  о  основним практичним и истраживачким приступима и 

применама молекуларних метода детекције узрочника алименарних обољења; вештине за практичну примену 

молекулрних метода у детекцији патогена хране; способности за детекцију и карактеризацију узрочника 

алиментарних инфекција. 

Исход предмета  

По успешно положеном испиту очекује се да ће студент умети да: одабере и примени одговарајуће молекуларне 

методе за детекцију узрочника алименарних обољења; упореди предности и недостатке молекуларних метода 

детекције узрочника алименарних обољења; протумачи добијене резултате са аспекта безбедност хране. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Упознавање са основним, као и најновијим високо софистицираним молекуларним методама 

за детекцију и карактеризацију (типизацију) узрочника алиментарних обољења, упознавање са методама 

естракције ДНК и РНК из различитих матрикса хране; упознавање са основним карактеристикама oвих метода, као 

и детаљним карактеристикама, специфичностима и осетљивостима појединих молекуларних метода, могућностима 

и начинима примене метода у детекцији патогена хране, као и предностима и манама у односу на конвенционалне 

методе дијагностике, и употребe у истраживањима у области безбедности хране. 

Научноистраживачки рад: Практично постављање и извођење основних молекуларних метода (посебно: PCR, 

RT-PCR и Real-Time PCR); тумачење лабораторијских налаза молекуларних метода; практична израда протокола 

за детекцију изабраних патогена хране, постављање и извођење мањег лабораторијског експеримента. 

Препоручена литература  

1. Robert E. Levin. Rapid Detection and Characterization of Foodborne Pathogens by Molecular Techniques. Taylor & 

Francis, 2010 

2. Foodborne Bacterial Pathogens-Methods and Protocols, Springer New York, Humana Press, 2019 

3. Applied Genomics of Foodborne Pathogens, Springer, 2017 

4. Genomics of Foodborne Bacterial Pathogens, Springer-V, 2011  

5. John Maurer. PCR Methods in Foods, Springer Science and Business Media, Inc., 2006 

Број часова  активне наставе 

4+4 (60+60) 

Теоријска настава: 4 (60) Научноистраживачки рад: 4 (60) 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Самостални 

истраживачки рад у лабораторији; Практичан аналитички рад на тумачењу резултата у виду презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

интерпретација експерименталних података: 10 - 20 

писање рада: 20 - 40  

презентација: 6 - 10 

усмени испит: 15 - 30  

 

  



 

Студијски програм: Ветеринарска медицина (докторске студије) 

Назив предмета:  

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ /  

QUALITY ASSURANCE IN FOOD PRODUCTION 

Наставник или наставници:  

Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Драган Жикић, Проф. др Слободан З. Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Положене Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1, 2 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о системима квалитета који постоје у процесу производње хране; 2) 

вештину имплементације и примене адекватних система и стандарда у процесу производње хране; 3) способност 

примене стечених знања на конкретне проблеме у ветеринарској медицини везане за ланац од произвођача до 

потрошача хране. 

Исход предмета  

Након савладавања и полагања овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) изведе закључак о неопходности 

примене одговарајућих система и стандарда у процесу производње хране; 2) упореди и повеже сличности и разлике у 

примени адекватних стандарда у зависности од типа производног процеса; 3) разликује основне врсте стандарда и 

одлучи се за адекватне методе и технике унапређења у процесу рада приликом производње хране.  

Садржај предмета 

Упознавање са захтевима одговарајућих  и тренутно актуелних система и стандарда квалитета у производњи хране 

(„Codex Allimentarius“; HACCP система, ISO 90001; ISO 14001; ISO 22000; ISО 26000, ISО 27000; GAP; IFC, GMP+, 

ISCC; и други). Одабир захтеваних стандарда. Начин документовања захтева. Припрема за оцењивање. Интерна 

провера. Упознавање студената са имплементирањем  захтева одабраног стандарда уз израду комплетне документације. 

Препоручена литература  

1. Важеће верзије ISO (9001; 14001, 2200,2600,2700); GAP, GMP+,IFS стандада 

2. Вуланович, В и сар., (2012) Систем менаџмента квалитетом, Универзитет у Новом Саду, ИТЦ, Нови Сад 

3. Вуланович, В и сар., (2012) Методе и технике унапређења процеса рада, Универзитет у Новом Саду, ИТЦ, Нови Сад 

4.Вулановић и сар.(2009) Интерне провере – проверавање система менаџмента квалитетом, Универзитет у Новом Саду, 

ИТЦ, Нови Сад 

5.Одабрани начни радови из међунардних часопис везаних за проучавану проблемтику 

Број часова  активне наставе: 8 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и илустрација на сличним 

примерима, уз  употребу одговарајућих програмских пакета. Метода практичног  рада на одабраном примеру, израда 

неопходних докунмената од снимања стања прављења гантограма до израде документације. Употреба свих доступних 

аудио и видео уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току наставе 3-5 Израда стручног / научног рада, 

презентација и усмена одбрана рада 

28-55 

Семинарски рад 20-40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета:  Клиничка патологија и терапија болести пчела/ Clinical pathology and therapy of bee diseases 

Наставник: др Нада П. Плавша, редовни професор 

Статус предмета: :Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета   

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања оосновним патолошким променама насталим услед појаве 

болести одраслих пчела и пчелињег легла 2) вештине клиничког прегледа, узимање адекватног узорка за 

лабораторијско испитивање  3) способности да поставе тачну дијагнозу болести и препоруче ефикасну терапију. 

Исход предмета   

Када студент положи овај предмет очекује се следећи исход: 1) да има савладане вештине основног клиничког 

прегледа пчелиње заједнице с обзиром на појаву нових обољења у савременој пчеларској производњи; 2) да  оцени 

услове смештаја пчелињака и превентивне мере у циљу постизања доброг здравља пчелиње заједнице и добијање 

квалитетних и безбедних пчелињих производа 3) да употреби ефикасна средства у сузбијању утврђеног обољења 

(с обзиром на проблем резистенције на регистроване акарициде) и добијање квалитетних и безбедних пчелињих 

производа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Улога ветеринара у пчелињаку, Значај квалитетног клиничког прегледа при постављању ране дијагнозе и санирања 

болести; Заразне болести пчела; Вирусне болести пчела; Бактеријске болести пчелињег легла; Болести узроковане 

гљивицама; Паразитске болести пчела и пчелињег легла; Болести матице; Поремећаји у пчелињој заједници везани 

уз матицу; Синдром нестајања пчела (CCD sindrom); Тровања пчела - диференцијална дијагностика болести пчела, 

Развој молекуларних метода при утврђивању болести пчела. 

Практична настава  

 Опрема за рад са пчелама и припрема за клинички преглед пчелињих друштава; Клинички преглед пчелињих 

друштава- клинички преглед трутовског легла на варооу; Узимање узорака за преглед на болести легла и болести 

пчела; Преглед подњаче (узорковање), лабораторијска дијагностика-метода утврђивања броја спора Noseme sp. и 

примена PCR технике. 

Литература  

1. Тлак Гајгер И.: Bолести пчела у сувременој производњи. Ветеринарски факултет Загреб, 2018. 

2. Shimanuki H. Анд Кnox DDisease of Honey bee s. Agricuture Handbook USA, 690pp, 2000. 

3. Плавша Н., Павловић И., Болести пчела, Полљопривредни факултет Нови Сад, 2017. 

4. Добрић Ђ. и сар.: Болести пчела. Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2000. 

5. Morse R.and Flottum K.:Honey bee Pests, Predators and Diseases. Root Company, Medina, Ohio, USA, 1997. 4. 

Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (www.oie.int) 

Број часова активне наставе4+4  Предавања: 4  Студијски истраживачки рад:4 

Методе извођења наставе Усмене -ПП презентације, Теренски рад на пчелињаку; Рад у лабораторији, 

консултације са студентима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит поена 

активност у току предавања 3-5 

Израда комплетне стручног 

(научног) 

рада за одабрану проблематику 

15-25 

Семинарски рад-израда практичног 

дела 
10-20 

Усмена одбрана одабраног модела и 

добијених резултата 
25-50 

  ..........  

    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  

http://www.oie.int/


 

Студијски програм: Ветеринарска медицина (докторске студије) 

Назив предмета:  

МОРФОЛОГИЈА EМБРИОНАЛНОГ И ПОСТНАТАЛНОГ РАЗВОЈА ТКИВА И  ОДАБРАНИХ 

ОРГАНА  / МORPHOLOGY OF EMBRYONAL AND POSTNATAL DEVELOPMENT OF SELECTED  

TISSUES AND ORGANS 

Наставник или наставници:  

Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Положене Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1, 2, 3 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о основним морфолошким карактеристикама 

ембрионалног и постнаталног развоја ткива и одабраних органа; 2) вештину одређивања основних 

анатомских и хистолошких карактеристика органа у ембрионалним и постнаталним фазама њиховим 

макроскопским и микроскопским прегледом; 3) способност детекције утицаја ембрионалних 

карактеристика развоја на испољавање постнаталних особина датог ткива и органа. 

Исход предмета  

Након савладавања и полагања овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) изведе закључак о 

утицају ембрионалних карактеристика развоја органа на њихове постнаталне особине; 2) упореди и повеже 

сличности и разлике ембрионалног и постнаталног развоја између различитих ткива и органа; 3) разликује 

основне специфичности развоја датог органа и да се одлучи за употребу правилних анатомских и 

хистолошких метода за њихово доказивање.  

Садржај предмета 

Ембрионални и постнатални развој одабраних ткива. Утицај ембрионалног периода развоја на 

морфодинамику развоја органа у постнаталном периоду.  Морфолошке карактеристике постнаталног 

развоја одабраних органа. Упознавање са савременим методама детекције развоја појединих структурних 

компоненти одабраних органа коришћењем анатомских и хистолошких препарата. Упознавање са начинима 

квантификовања добијених резултата. 

Препоручена литература  

9. Konig, H.E., Liebich, H.G. (2009) Veterinarska anatomija domaćih sisavaca. Naklada Slap. Zagreb. 

10.  Eurell, J.A., Frappier, B.L. (2006) Dellmann’s Textbook of Veterinary Histology. Blackwell Publishing. 

London. 

11.  Sadler, T.W. (1996) Langmanova medicinska embriologija. Školska knjiga, Zagreb. 

12.  Mitchell, B., Sharma, R. (2005) Embryology. Elsevier, USA. 

5. Одабрани начни радови из међунардних часописа везаних за проучавану проблематику 

Број часова  активне наставе: 8 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и илустрација на 

табли и применом рачунара уз употребу одговарајућих програмских пакета. Метода практичних 

лабораторијских радова уз самосталан рад студената на истраживачком микроскопу. Употреба свих 

доступних аудио и видео уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току 

наставе 

3-5 Израда стручног / 

научног рада, 

презентација и усмена 

одбрана рада 

28-55 

Семинарски рад 20-40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Студијски програм: Ветеринарска медицина (докторске студије) 

Назив предмета:  

СПЕЦИЈАЛНЕ МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА У МОРФОЛОГИЈИ /  

SPECIAL METHODS OF EXAMINATIONS IN MORPHOLOGY 

Наставник или наставници:  

Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положене Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1, 2, 3 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о различитим методама истраживања која се могу 

применити у морфологији; 2) вештину примене одређених морфолошких метода истраживања током 

спровођења експеримената; 3) способност детекције стања у коме се одређена ћелија / ткиво / орган налази 

и примена адекватне методе ради добијања дескриптивних и квантитативних резултата истраживања.  

Исход предмета  

Након савладавања и полагања овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) изведе закључак о 

неопходности примене одговарајућих метода у морфолошким истраживањима; 2) упореди и повеже 

сличности и разлике између појединих морфолошких метода истраживања; 3) разликује основна стања и 

процесе који се могу одигравати унутар ћелије и да се одлучи за употребу адекватне методе за њихову 

детекцију.  

Садржај предмета 

Начин и приступ при одабиру метода истраживања у морфологији. Посебне врсте хистохемијских бојења. 

Имуноцитохемијско бојење. Дупло бојење. Ултраструктурна испитивања. Употреба специфичних тестних 

система за квантификацију на светлосном микроскопу. Упознавање студената са радом у лабораторији ради 

извођења одређених метода. Упознавање са начинима презентовања добијених резултата, са посебним 

освртом на  методологију која је њима интересантна за њихов даљи научни рад и уско усавршавање. 

Препоручена литература  

13. Barinov i sar. (2011) Cytology and general embryology. Dontsk National Medical University. Donetsk. 

14. Mitchell, B., Sharma, R. (2005) Embryology. Elsevier, USA. 

15. Kuehnel, W. (2003) Color atlas of Cytology, histology and microscopic anatomy. Thieme, Stuttgart-New 

York. 

16. Eurell,J.A. FRappier, B,L. (2006) Dellmanns Textbook of Veterinary Histology. Blackwell Publishing, 

London. 

5.Одабрани начни радови из међунардних часопис везаних за проучавану проблематику 

Број часова  активне наставе: 8 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација, симулација и илустрација на 

табли и применом рачунара уз употребу одговарајућих програмских пакета. Метода практичних 

лабораторијских радова уз самосталан рад студената на истраживачком микроскопу. Употреба свих 

доступних аудио и бидео уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току 

наставе 

3-5 Израда стручног / 

научног рада, 

презентација и усмена 

одбрана рада 

28-55 

Семинарски рад 20-40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Клиничка ветеринарска токсикологија – Сlinical veterinary toxicology 

Наставници: др Драгица Стојановић, редовни професор; др Зорана Ковачевић, доцент 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1 и 2 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о најновијим научним и стручним сазнањима о 

могућностима контаминације животиња и људи пестицидима (инсектициди, хербициди, родентициди, 

фунгициди, молусциди), лековима, хемијским супстанцама из хране животиња, индустријским 

хемикалијама, металима и минералима, токсичним биљкама и њиховим активним принципима, 

токсинима пореклом од животиња и др., 2) вештине препознавања њихове токсикокинетике, 

механизама деловања,  3) способности одређивања степена токсичности за разне врсте домаћих и 

дивљих животиња и ризик од интоксикације.  

Исход предмета  

Када студент савлада и положи овај предмет очекивани су следећи исходи: 1) студент ће бити 

оспособљен да изабере и примени начин превенирања и терапије тровања, 2) студент ће моћи да 

анализира и препозна клиничку слику тровања, 3) студент ће бити оспособљен да утврди дијагнозу 

тровања користећи биохемијско-хематолошке, хемијско-токсиколошке налазе крви, урина, фецеса, 

млека, хране, воде или садржаја дигестивног система и органа или делове органа угинулих животиња, 

4) студент ће бити оспособљен да изабере и примени одговарајућу специфичну или неспецифичну 

терапију за највећи број токсиканата којима су животиње изложене. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Токсикокинетика ксенобиотика, дејство токсичних супстанци (биотоксина, пестицида, лекова, 

индустријских хемикалија, додатака храни животиња, метала и минерала, биљака и др.) и њихови 

ефекти на кардиоваскуларни систем и крв, гастроинтестинални, хепатобилијарни, нервни систем, 

репродуктивни, респираторни, уринарни, мишићно-скелетни, ендокрини систем, кожу и слузокоже. 

Дејство отрова на сваки од наведених органских система обухвата: механизам дејства, токсичност и 

факторе ризика за животиње и људе, клиничку слику тровања, промене у биохемијским параметрима 

крви и екскретима животиња, крвне слике, патоморфолошке и хистолошке промене, диференцијална 

дијагноза, постављање коначне дијагнозе тровања, лечење, прогноза и превенирање тровања.  

Препоручена литература  

1. Ветеринарска токсикологија, Драгољуб Живанов, Београд, 2001.  

2. Clinical veterinary toxicology, Plumlee, H. K., Mosby, 2004.   

3. Small animal toxicology and poisonings, Roger Gfeller W., Shawn Messonnier P., Mosby Inc., 2003. 

Број часова  активне наставе 

4+4 (120) 

Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање уз видео-бим презентацију. Студенти припремају семинарски рад, усмено га излажу 

уз јавни коментар изложеног. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад: 15-30 поена; усмени испит: 35-70 поена. 

Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Вирусологија - Virusology 

Наставник или наставници: др Драган Р. Роган, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета: Стицање теоретских и практичних знања о подели, грађи, умножавању и доказивању 

вируса, генези вирусних инфекција као и последицама вирусних инфекција по организам животиња и 

птица. 

Исход предмета: Студент ће бити оспособљен за постављање дијагнозе постављање дијагнозе, 

утрђивање извора инфекције, сузбијање појаве, ширења и искорењивање вирусних инфекција, изводи 

закључке о вирусологији и вируслолошким техникама, а које које може применити у научно-

истраживачком раду и изради докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Морфолошке и биолошке карактеристике вируса, Грађа вируса, Реакција 

организма на вирусне инфекције, Подела вируса, Антивирусна заштита, Доказивање вирусних 

инфекција, Биолошке карактеристике најзначајнијих фамилија вируса, са њиховим представницима, за 

ветеринарску медицину (Adenoviridae, Arteriviridae, Asfarviridae, Birnaviridae, Circoviridae, 

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

Picornaviridae, Poxviridae, Retroviridae, Reoviridae и Rhabdoviridae). 

 

Практична настава: Узорковање и обрада материјала за вирусолошка испитивања, Културе ћелија 

(умножавање и одржавање), Ембрионирана јаја у вирусолошкој лабораторији, Поступци изолације 

вируса: културе ћелија, ембрионирана јаја, лабораторијске животиње, Поступци доказивања вирусних 

антигена и вирусних антитела, Молекуларнобиолошке технике за доказивање вируса. 

Препоручена 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, ORTOMEDICS, Нови Сад, 2007.  

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

Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2006. 

4. Manual of Diagnostic Test and Vaccines for terrestrial Animals, O.I.E. 2012. 

 

Број часова  активне наставе: 

4+4 

Теоријска настава: 4 СИР: 4 

Методе извођења наставе: Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео 

уређаја), Екпериментално учење (решавање проблема, студије случајева, теренска посматрања и 

праћења и израда програма заштите и унапређења здравља), Менторско учење (објашњавање и 

показивање). 

Семинарски рад                10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Клиничка патологија и терапија паса 

Наставник или наставници: Спасојевић Косић Б. Љубица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан 4. семестар 

Циљ предмета је идентификовање етиопатогенезе болести као предуслова за постављања дијагнозе и 

спровођења терапије болести код паса, упоређивање различитих метода испитивања поремећаја 

појединих органа, као и вредновање клиничких и експерименталних метода испитивања у клиничкој 

патологији паса. 

Исход предмета: студент треба да издвоји специфичности у клиничкој патологији паса као врсте, да 

постави хипотезу у оквиру испитивања етиопатогенеза, дијагностике и терпије обољења паса, да 

анализира клиничке и експерименталне методе испитивања појединих органских система и њихову 

примену у клиничком истраживању. 

Садржај предмета  
Теоријска настава:Етиопатогенетски фактори обољења паса; Етиопатогенеза, дијагностика и терапија 

обољења дигестивног тракта, респираторног и кардиоваскуларног система, уринарног система, 

хемолимфатичног система, нерног, мишићног и скелтетног система, Клиничка имунологија паса, 

Клиничка ендокринологија паса, Клиничка дерматологија паса. Експериментални модели у клиничкој 

патологији и терапији паса.  

Практична настава: Рад са пацијентима и истраживачки рад. 

Препоручена литература  

1. Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E.: Textbook of veterinary internal medicine, 8th edition, 2016. 

Број часова  активне наставе 

120 

Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе  

Теоријска настава: Пауер поинт презентације;  

Практична настава: Истраживачки рад, семинарски радови, рад са пацијентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад: 20-40 поена 

усмени испит: 31-60 поена 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Клиничка патологија и терапија мачака 

Наставник или наставници: Спасојевић Косић Б. Љубица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан 4. семестар 

Циљ предмета: идентификовање етиопатогенезе поремећаја органа у функцији постављања дијагнозе 

и спровођења терапије болести код мачака, упоређивање различитих метода поремећаја појединих 

органа, као и вредновање клиничких и експерименталних метода испитивања у клиничкој патологији 

мачака. 

Исход предмета: студент треба да издвоји специфичности у клиничкој патологији мачака као врсте, да 

постави хипотезу у оквиру испитивања етиопатогенезе, дијагностике и терпије обољења мачака, да 

анализира клиничке и експерименталне методе испитивања појединих органских система и њихову 

примену у клиничком истраживању 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Етиопатогенетски фактори обољења мачака; Етиопатогенеза, дијагностика и 

терапија обољења дигестивног тракта, респираторног и кардиоваскуларног система, уринарног 

система, хемолимфатичног система, нерног, мишићног и скелтетног система, Клиничка имунологија 

паса, Клиничка ендокринологија паса, Клиничка дерматологија паса. Експериментални модели у 

клиничкој патологији и терапији паса.  

Практична настава: Рад са пацијентима и студијски истраживачки рад. 

Препоручена литература: 

1. Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E.: Textbook of veterinary internal medicine, 8th edition, 2016. 

2. August J.R.: Consultation in feline internal medicine, 5
th

 edition, Elsevier Saunders, 2006. 

 

Број часова  активне наставе 

120 

Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе  

Теоријска настава: Пауер поинт презентације, претраживање литературе  

Практична настава: истраживачки рад, семинарски радови, рад са пацијентима. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад: 20-40 поена 

усмени испит: 31-60 поена 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Клиничка патологија и терапија коња - Horse clinical pathology and therapy 

Наставник или наставници: др Михајло Ердељан, доцент 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:8 

Услов: -   

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1. способност и идентификације специфичности анатомске 

грађе и физиолошких процеса коња, 2. знања о механизмима развоја патолошких стања, узроцима и 

последицама развоја патолошких стања на различитим органима и системима, 3. вештине за њихову 

дијагностику и 4. способности да лечење животиње применом најсавременијих метода. 

Исход предмета  

После одслушане наставе и полагања испита студент треба да: 1. савлада специфичности анатомске 

грађе и физиолошких процеса коња, 2. стекне вештину примене савремених дијагностичких  метода, 3. 

разуме механизме етиопатогенезе као и специфичне патоморфолошке и патофизиолошке процесе који 

су специфични за коње, 4. поседује спосовност примене најсавременијих метода терапије коња.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Специфичности анатомске грађе и физиолошких процеса. Патолошка стања органа за варење. 

Патолошка стања органа за дисање. Патолошка стања кардиоваскуларног система. Патолошка стања 

урогениталног тракта. Патолошка стања нервног система. Патолошка стања мишићно-скелетног 

система. Патолошка стања крви, лимфних чворова и слезине. Ендокрине болести. Поремећаји 

метаболизма. Патолошка стања коже. Наследне болести. Спортска медицина. Специфичности у 

клиничкој патологији појединих система органа у односу на друге врсте. Експериментални модели. 

Практична настава  

Клиничке вежбе. Студентски истраживачки рад. 

Препоручена литература  

 Munroe G., Scott Weese J. S.: Equine clinical medicine, surgery, and reproduction. Manson Publishing, 
2011. 

 Walton R.: Equine clinical pathology. Wiley, 2014. 
 Equine Veterinary Journal, Equine Veterinary Journal Ltd. ISSN 0425-1644  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4(60) СИР: 4(60) 

Методе извођења наставе 

Компијутерска презентација, колекција слајдова и филмова, демонстрације на здравим и болесним 

животињама, обрада клиничких случајева у ветеринарским амбулантама. Клиничке вежбе на ергелама, 

коњичким клубовима и хиподромима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски радови и активност у току наставе и истраживачког рада могу донети студенту од 16-30 

поена – 20+10 а усмени испит може донети укупно 36-70 поена. 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Респираторни синдром говеда, етиологија, терапија и превентива 

Наставник или наставници:проф. др Миодраг Радиновић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:8 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање студента са најважнијим аспектима респираторног синдрома говеда, етиолошким агенсима 

и могућностима за спровођење превентиве и терапије. 

Исход предмета  

По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу 

респираторног синдрома, 2. повеже, објасни, разврста, разликује методе узорковања и да уради 

неопходне дијагностичке процедуре,  3. открије, конструјише и протумачи насатале промене, 4. 

анализира и утврди диференцијалну дијагнозу, 5. прикупи, организује и састави прецизну дијагнозу, 6. 

приложи адекватене резултате и закључке. 

Садржај предмета 

Уводно предавање, значај обољења респираторног тракта говеда у процени здравственог статуса. 

Етиолошки фактори за настанак респираторног синдрома, фактори спољне средине. Узрочници 

респираторног синдрома, вируси, бактерије, паразити. Етиолошки фактори везани за животињу, 

дефицити, имуносупресивна стања, предиспозиција. Методе терапије респираторног синдрома, 

етиолошка, потпорна и симптоматска терапија. Могућности превентиве, оптимизација општег 

здравственог стања животиња и фактора спољне средине.Приступ имунопрофилакси. Колострални 

имунитет. 

Препоручена литература  

Хореа Шаманц, Болести респираторног и кардиоваскуларног система говеда, Београд 2010. 

Шаманц, Х., Стаматовић, С.: Болести говеда. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у 

Београду. 1999. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:4 СИР: 4 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад). 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад                    10-20 

Научно истраживачки рад   16-30 

Усмени испит                        25-50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Болести прасади у интензивном гајењу свиња (докторске академске студије) 

Наставник или наставници: Божидар Савић, Огњен Стеванчевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Стицање научних знања о факторима који доводе до обољевања и угинућа прасади у интензивном 

узгоју; вештину препознавања инфективних, нутритивних и зоохигијенских фактора који делују на ову 

производну категорију свиња; способност да на основу установљених фактора осмисли мере за њихову 

елиминацију и/или минимизарање њиховог негативног утицаја у производњи прасади у интензивном 

уѕгоју. 

Исход предмета  

Студент ће бити способан да објективно процени нивое утицаја појединих фактора (инфективних, 

нутритивних и зоохигијенских) на здравље прасади на сиси и залучене прасади, предложи конкретне 

мере у санирању свих установљених негативних стања делујући на факторе ризика који у том тренутку 

представљају узрок настанка поремећаја, оцени утицај услова држања животиња у интензивном узгоју 

на настајање, ток и исход 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 налаз, третман, 

превентива поремећаја код прасади на сиси и залучене прасади. Смањење морталитета залучене и 

прасади на сиси. Анализа производних резултата, анамнеза и клиничка опсервација прасади на и сиси и 

залучене прасади, патолошко анатомски преглед угинуле и/или жртвоване прасади, узорковање 

суспектног материјала за лабораторијска испитивања, предлог мера за санацију неповољних стања. 

Препоручена литература  

Zimmerman at al. Diseases of Swine 10
th

 edition. Blackwell Publishing 2012. 

Лоначаревић А. и сар. Здравствена заштита свиња у интензивном одгоју, НИВС-Београд 1997 

Савић Б., Стеванчевић О. Болести свиња – Практикум, Пољопривредни факултет Нови Сад 2017 

Војин Иветић и сар. Атлас болести свиња, 2007.       

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

темама 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:4 СИР: 4 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: са интерактивним учењем, уз примену аудиовизулених метода (Power point 

презентације и филмови). Практичан рад на фарми, амбуланти и клиници: прикуплање информација; 

клничкаа опсервација групе и клинички преглед појединачних животиња; патолошко – анатомски 

преглед; узорковање материјала за лабораторијска дијагностичка испитивања; писање извештаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активности у току предавања     од 6   до  10 

Научно истраживачки рад           од 10 до 20 

Семинарски радови                      од 15  до 30 

Усмени испит                                од  20 до 40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Узгојне болести риба – Fish breeding diseases 

Наставник или наставници: др Николина Новаков 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: / 

Циљ предмета 

Предмет омогућава студенту стицање знања о узгојним болестима риба. Студент треба да стекне 

вештине савладавање техника прегледа, клиничке дијагностике и терапије узгојних болести риба, као и 

способност решавања конкретних проблема из области предмета и самосталног научноистраживачког 

рада. 

Исход предмета  

Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише 

појмове из узгојних болести риба; 2. врши клинички преглед риба; 3. уради дијагностику узгојних 

болести; 4. одреди план исхране и терапије код риба приликом специфичних клиничких потреба; 5. 

примени методе превенције узгојних болести риба; 6. учествује појединачно и у тиму у решавању 

конкретних проблема из области предмета, 6. изводи закључке о узгојним болестима рибаа које може 

применити у научно-истраживачком раду и изради докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појава болести, узроци настанка болести и подела болести, епизоотиолошки фактори, извори 

узрочника, преношење 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 и рибарско-

санитарно-хигијенских мера. Дезинфекција. Примена лекова. Имунопрофилакса. Значај уклањања 

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

риба. Обавеза вођења рибарско- санитарне евиденције. Методе праћења здравственог стања и вршење 

основне дијагностике. Болести амбијенталне и нејасне етиологије. Технопатије. Непријатељи риба као 

лимитирајући фактор добре рибарске производње.  

 

Практична настава  

Грешке при одабиру 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. Превентивне и терапијске мере.  

Препоручена литература  

1. Jeney G. Fish Diseases: Prevention and Control Strategies, Academic Press, 2017. 

2. Woo P., Bruno D.; Fish Diseases and Disorders 2nd Edition, 2011. 

3.  Journal of Fish diseases, John Wiley & Sons Ltd 

 

Број часова  активне наставе 

8 (120) 

Теоријска настава:  

4 (60) 

СИР:  

4 (60) 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (предавања уз примену свих доступних аудио и видео уређаја), Екпериментално 

учење (решавање проблема, студије случајева, теренска посматрања и праћења и израда програма 

заштите и унапређења здравља), Менторско учење (објашњавање и показивање) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
Активност у току 

предавања  
5-10  Усмени испит  26-50  

Научно истраживачки 

рад  
5-10   

Семинарски радови  15-30   
 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



 

 

Назив предмета:  Биотехнолошке методе у репродукцији домаћих животиња 

Наставник или наставници 

 (презиме, средње слово име): 
СТАНЧИЋ Б. ИВАН,   

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 
Циљ овог предмета је : детаљно упознавање студената са савременим методама које се примењују за 

контралисану (асистирану) репродукцију животиња, и системиам интенивне производње,  и стицање вештина 

које оспособљавају студенте за научно-истраживачки рад и примену научних достигнућа и нових технологија 

у производњи меса, млека, вуне, јаја и других сточарских производа.    

Исход предмета  
После положеног предмета студенти ће моћи да: да врше анализу  раултата из области примењених 

биотехнолошких метода, да се  употребом савремених метода укључе у научно истраживачки рад и  врше 

синтезу са клиничким  радом из области репродукције животиња. 

Садржај предмета 
Дефиниција контролисане (асистиране) репродукције домаћих животиња; Индукција и синхронизација 

полног сазревања; Синхронизација еструса и овулације у полно зрелих животиња; Индукција суперовулације; 

Методе дијагнозе гравидности; Индукција партуса; Контрола успостављања еструсног циклуса пост партум; 

Вештачко осемењавање; Трансплантација ембриона; Манипулација са гаметима и ембрионима (добијање 

гамета; фертилизација ин витро; клонирање ембриона; одређивање пола гамета и ембриона; продукција 

химера; продукција трансгених животиња; чување гамета и ембриона ин витро); Контрола репродукције 

говеда; Контрола репродукције говеда; Контрола репродукције оваца и коза; Контрола репродукције свиња; 

Контрола репродукције домаћих врста птица.  

 

Препоручена литература  
1. Feldman, E., Nelson, R.: Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. Saunders, Elsevier, 2003. 

2. Gordon, I.: Reproductive Technologies in Farm Animals. CAB Int. Publ., Wallingford, UK, 2005. 

3. Станчић, Б.: Репродукција свиња (монографија). Униврезитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, 2005. 

4. Станчић, Б.: Технологија вештачког осемењавања свиња (приручник). Униврезитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет, 2006. 

 

Број часова  активне наставе предавања: 45 Студијски истраживачки рад:   75 

Методе извођења наставе: Теоријска предавања праћена адекватном литературом и презентацијама. 

Студијски истраживачки рад. Консултације. Практичне вежбе у лабораторијским условима и израда научног 

рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

активност на вежбама 5 усмени испт 25 

Израда научног рада 20   

Семинарски рад 15   

 

  



 

Назив предмета: Хируршке технике у акушерству ДАС 

Наставник или наставници: Проф. др Бојан Тохољ, Проф. др Иван Станчић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о специфичностима акушерских захвата у 

ветеринарској медицини. 2) Вештине извођења хируршко-акушерских захвата у ветеринарској 

медицини. 3) Способност извођења премедикације, индукције и одржавања опште анестезије, као и 

извођење хируршко-акушерских захвата код високо бременитих животинња. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и 

разликовање оболеле животиње од здраве. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких 

поступака у акушерству. 3) Одређивање и примена адекватног анестезиолошког протокола при 

извођењу хируршко-акушерских захвата. 4) Процена постоперативног тока за сваки специфично 

хируршко-акушерски захват и праћење тока буђења из опште анестезије. 5) Предлагање 

постоперативних аналгетичких протокола. 6) Обученост да врше синтезу и долазе до нових закључака 

и знања кроз научно-истраживачки рад. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Најновија достигнућа из области хируршко-акушерских захвата. 

 

Препоручена литература  

1. Hendrickson D.A. Techniques in large animal surgery. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља) 

2. Fubini Susan, Ducharme N. Farm animal surgery. St. Louis: Elsevier Saunders, 2004. (одабрана 

поглавља) 

3. Auer J.A., Stick J.A. Equine surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier Saunders, 2011. (одабрана 

поглавља) 

4. Fossum Т.W. Small animal surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier – Mosby, 2013. (одабрана 

поглавља) 

5. Karen M. Tobias. Manual of small animal soft tissue surgery. Wiley-Blackwell, 2010. (одабрана 

поглавља) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:60 СИР: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, консултације, приказивање нарочито занимљивих казуса. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Присуство на настави: 10-20, колоквијуми 10-20, семинари 5-10, писмени испит 10-20, усмени 

испит 20-30 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Обољења екстремитета домаћих животиња 

Наставник или наставници: Проф. др Бојан Тохољ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знањаo хируршким обољењима екстремитета код 

фармских животиња, коња и кућних љубимаца (пси и мачке). 2) Вештине извођења дијагностичких 

процедура у дијагностици хромости код фармских животиња, коња и кућних љубимаца (пси и мачке). 

3) Способност извођења хируршких процедура у лечењу обољења локомоторног система домаћих 

животиња. 

 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и 

разликовање оболеле животиње од здраве. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких 

поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког обољења локомоторног система 

домаћих животиња. 3) Одређивање и примена адекватног анестезиолошког и терапијског протокола за 

свако специфично обољење локомоторног система домаћих животиња. 4) Процена постоперативног 

тока. 5) Предлагање алтернативних хируршких протокола и могућности одабира врхунских, тзв. „state 

of art“ хируршких техника у протоколима лечења. 6) Обученост да врше синтезу и долазе до нових 

закључака и знања кроз научно-истраживачки рад. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Дијагностика хромости, обољења зглобова, тетива, мишића, костију, преломи, остеосинтезе 

 

Препоручена литература  

1. Hendrickson D.A. Techniques in large animal surgery. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља) 

2. Fubini Susan, Ducharme N. Farm animal surgery. St. Louis: Elsevier Saunders, 2004. (одабрана 

поглавља) 

3. Auer J.A., Stick J.A. Equine surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier Saunders, 2011. (одабрана 

поглавља) 

4. Fossum Т.W. Small animal surgery. Fourth edition. St. Louis: Elsevier – Mosby, 2013. (одабрана 

поглавља) 

5. Greenough P.R. Bovine laminitis and lameness. A hands – on approach. Philadelphia: Elsevier Saunders, 

2007. (одабрана поглавља) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 СИР: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, консултације, приказивање нарочито занимљивих казуса. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Присуство на настави: 10-20, колоквијуми 10-20, семинари 5-10, писмени испит 10-20, усмени 

испит 20-30 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: ОЦЕНА РИЗИКА У БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 

Наставник или наставници: Бојан Ј. Благојевић, Марија Ј. Пајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1, 2 и 3 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да докторанду омогући стицање знања, способности и вештина да оцени ризике од 

најзначајнијих биолошких и хемијских хазарда у безбедности хране. 

Исход предмета  

По успешном завршетку овог предмета, докторанд треба да буде способан да: 1) утврди изворе, путеве 

трансмисије и понашање главних хазарда дуж ланца хране у контексту безбедности хране, 2) примени 

принципе квалитативне и квантитативне оцене ризика у безбедности хране, и 3) на бази модела оцене 

ризика, предвиђа и упоређује ефекте различитих контролних мера на преваленцију и концентрацију 

биолошких и хемијских хазарда дуж целог ланца хране као и на појаву и тежину последица односних 

алиментарних болести људи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Принципи и улога оцене ризика у процесу анализе ризика; Квалитативна и квантитативна оцена 

ризика; Детерминистички и стохастички модели у квантитативној оцени ризика; Идентификација 

хазарда; Карактеризација хазарда (укључујући однос доза-одговор); Оцена експозиције; 

Карактеризација ризика; Несигурност и варијабилност; Анализа осетљивости модела за оцену ризика. 

 

Научноистраживачки рад 

Анализа постојећих модела за оцену ризика за одабране комбинације узрочника алиментарног обољења 

људи и врсте намирнице; Израда сопствених модела за оцену ризика за одабране комбинације 

узрочника алиментарног обољења људи и врсте намирнице. 

Препоручена литература  

1. Forsythe S. J. (2002). The microbiological risk assessment of food. Blackwell Science Ltd., Oxford, UK 

2. Brown M., Stringer M. (2002) Microbiological risk assessment in food processing. Woodhead Publishing 

Ltd., Cambridge, UK 

3. Научна мишљења и препоруке EFSA, FAO и WHO везана за оцену ризика у безбедности хране 

Број часова  активне наставе 

4+4 (60+60) 

Теоријска настава: 4 Научноистраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Самостални 

истраживачки рад и израда модела за оцену ризика. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски радови: 25-50 

усмени испит: 25-50 

 

  



 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 

Наставник или наставници: Бојан Ј. Благојевић, Марија Ј. Пајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Методе научног рада, Биостатистика, Предмети изборног блока 1, 2 и 3 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да докторанду омогући стицање знања, способности и вештина да управља ризицима 

од најзначајнијих биолошких и хемијских хазарда у безбедности хране. 

Исход предмета  

По успешном завршетку овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) анализира информације 

добијене током процеса анализе ризика и примени их у управљању ризиком, 2) предлаже и примењује 

мере у управљању ризиком на бази њихове ефикасности и постојања људских и финансијских ресурса, 

и 3) процењује и упоређује ефекте различитих контролних мера у ланцу хране на инциденцију 

алиментарних болести људи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Принципи и улога управљања ризиком у процесу анализе ризика; Прелиминарне активности у процесу 

управљања ризиком; Идентификација и одабир опција за управљање ризиком; Примена донешених 

одлука у управљању ризиком; Мониторинг и оцена мера управљања ризиком; Актуелне стратегије у 

управљању ризиком у производњи, преради и дистрибуцији хране; Концепти подесног нивоа заштите 

(ALOP) и задатака безбедности хране (FSO); Анализа коштања и добити; Званичне контроле и аудиције 

у управљању ризиком. 

 

Научноистраживачки рад 

Анализа ефективности постојећих опција за редукцију ризика за одабране комбинације узрочника  

лиментарног обољења људи и врсте намирнице; Анализа ефективности нових опција за редукцију 

ризика за одабране комбинације узрочника алиментарног обољења људи и врсте намирнице. 

Препоручена литература  

1. FAO/WHO (1997) Risk management and food safety. FAO food and nutrition paper 65. Report of a Joint 

FAO/WHO Consultation Rome, Italy, 27 to 31 January 1997 

2. FAO/WHO (2006). The use of microbiological risk assessment outputs to develop practical risk 

management strategies: Metrics to improve food safety. Report. A joint FAO/WHO Expert Meeting in 

Kiel, Germany. April 3-7, 2006 

3. Научна мишљења и препоруке EFSA за редукцију ризика у безбедности хране 

Број часова  активне наставе 

4+4 (60+60) 

Теоријска настава: 4 Научноистраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Самостални 

истраживачки рад у оцени ефективности контролних мера. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски радови: 25-50 

усмени испит: 25-50 

 

  



 

Назив предмета: Одговорност у ветеринарској медицини 

Наставник или наставници: Доц. др Ненад Стојанац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање са различитим одговорностима у ветеринарској 

делатности од властите одговорности ветеринара и других делатника до одговорности ветеринарских 

организација као правних особа; 2) вештине примене начела ветеринарске етике и које су могуће 

последице кршења правила понашања у обављању ветеринарске делатности; 3) способност да 

самостално изврше вештачење и да утврде да ли је дошло до стручног пропуста. 

Исход предмета  

Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће моћи да упореди 

и опише различите одговорноси у ветеринарској медицини 2)  студент ће моћи да изведе закључак о 

одговорности доктора ветеринарске медицине у постојећим прописима; 3) студент ће моћи да укратко 

да опише начела Етичког кодекса добре ветеринарске праксе Ветеринарске коморе Србије, као и 

могуће последице кршења правила понашања у обављању ветеринарске делатности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам одговорности. Надокнада материјалне и нематеријалне штете. Вештачење код стручних грешака. 

Утврђивање узрочне везе између стручног пропуста и настале штете. Различите одговорности 

(Одговорност ветеринара за давање савета, одговорност за штете настале од мањкавости током 

клиничког прегледа, одговорност због површне обдукције животиња и одговорност за необављање 

обдукције животиња. Одговорност ветеринара за штете настале стручним грешкама код прописивања, 

дозирања, издавања и чувања ветеринарско медицинских производа, одговорност за стручне грешке 

учињене парентералном апликацијом лекова. Одговорност ветеринарских организација, Одговорност 

државних и граничних инспектора, овлашћених и службених ветеринара, Одговорност превозника и 

пратиоца за штете настале превозом животиња…). 

Практична настава  

Практична анализа одговорности ветеринара и ветеринарских организација. Дефинисање појма - 

професионална етика. Начела ветеринарске етике. Правне и етичке дужности при обављању 

ветеринарске делатности. Ветеринарска комора Србије. Статут, Етички кодекс и Кодекс добре 

ветеринарске праксе Коморе. Лиценца (одобрења за рад). Привремено или трајно одузимање лиценце. 

Препоручена литература  

1. FENTENER VAN VLISSINGEN, M. (2001): Professional ethics in veterinary science - considering the      

consequences as a tool forproblem solving. Veterinary Sciences Tomorrow 

2. Етички кодекс Ветеринарске коморе Србије 

Број часова  активне наставе:  

4 (60) 

Теоријска настава: 

4 (60) 

СИР: 4(60) 

Методе извођења наставе 

Теоретска настава: предавања, консултације, уз примену аудио-визуелне технике 

Практична настава: показне и програмске вежбе, теренске вежбе, практични примери из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

активност у току предавања: 5 до 10                писмени испит: 15 до 30 

практична настава: 5 до 10                              усмени испит: 25 до 50 

 

 

  



 

Назив предмета: Истраживачки рад са ментором - research study with a supervisor 

Наставник или наставници:  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 14, (20*)   

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ истраживачког рада са ментором је да студент, применом стечених научних знања, способности и 

академских вештина, спроведе истраживање у ужој научној области за коју се определио, у циљу 

финалне израде докторске дисертације након завршеног истраживања и добијања научних резултата. 

Исход предмета  

Очекује се да кроз непосредан истраживачки рад са ментором студент:  

- развије критички и аналитички начин размишљања; 

- оспособи се за истраживање, писање научних радова и израду докторске дисертације; 

- компетентно, научно и аргументовано истражује и презентује резултате свог рада; 

- успешно реализује предвиђено истраживање у циљу добијања научно вредних резултата и израде 

завршне докторске дисертације; 

- објави резултате свог истраживачког рада у међународним научним часописима; 

- развије вештине и знања која ће му/јој бити потребни за даљи самостални истраживачки рад. 

Садржај предмета 

Истраживачки рад са ментором подразумева специфичну обуку студента за лабораторијски и/или 

клинички рад; укључивање у истраживачки рад; управљање подацима, претраживање и коришћење 

научне литературе; истраживачки рад за избор теме и прикупљање литературе за израду докторске 

дисертације; истраживачки рад на постављању експеримента; израду семинарских, стручних и научних 

радова. 

Истраживачки рад са ментором је непосредно у функцији израде докторске дисертације и специфични 

садржај рада се формира у складу са потребама израде конкретне докторске дисертације. 

Садржај предмета укључује: проучавања примарне и секундарне литературе,  упознавање са методама 

истраживања,  писање семинарског рада на основу примарне и секундарне литературе,  разрада метода 

истраживања, упознавања са инструментима и лабораторијским методама,  увежбавање рада са 

инструментима и лабораторијским методама,  дефинисања предлога теме докторске дисертације,  

дефинисања дизајна истраживања,  одбрана теме докторске дисертације, почетак спровођења 

истраживања  реализација истраживања на терену и у лабораторији, разматрање добијених резултата са 

ментором, дефинисање наредних активности истраживања на терену и у лабораторији, наставак 

реализација истраживања на терену и у лабораторији, разматрање добијених резултата са ментором, 

дефинисање наредних активности истраживања на терену и у лабораторији Наставак и завршетак 

реализација истраживања на терену и у лабораторији, разматрање добијених резултата са ментором, 

дефинисање начина обраде података реализованих истраживања, дефинисање садржаја поглавља 

докторске дисертације. 

Препоручена литература  

Научни радови, књиге и друга литература из области израде докторске дисертације. 

Број часова  активне наставе 

0+5 (75); 0+10 (150)* 

Теоријска настава:  

0 

СИР 

75, (150*) 

Методе извођења наставе 

Примена научних метода и техника које је студент савладао у оквиру обавезних и изборних предмета; 

консултације са ментором и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме 

докторске дисертације; различите методе узорковања, испитивања, анкетирања и статистичке обраде 

података, уз надзор ментора и самостални истраживачки рад, зависно од типа истраживања и теме 

докторске дисертације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Израђен први научни/семинарски рад 50, други начни/семинарски рад 50  

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд......  

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

 

Назив предмета: Истраживачки рад за израду докторске дисертације - research work on a doctoral 

dissertation 

Наставник или наставници:  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ истраживачког рада за израду докторске дисертације је да студент, након обављених истраживања 

и других активности урађених у оквиру задате теме докторске дисертације, изврши критички преглед 

литературе релевантне за тему докторске дисертације, анализира и обради научне резултате и податке 

добијене током истраживачког рада, као и да научно и аргументовано дискутује о значају добијених 

резултата. 

Исход предмета  

Очекује се да кроз самостални истраживачки рад, као и уз надзор ментора, студент изврши критичку 

анализу доступних литературних података релевантних за тему докторске дисертације; анализира и 

обради научне резултате и податке добијене током истраживачког рада; и да научно и аргументовано 

дискутује добијене резултате.  

Садржај предмета 

Садржај: праћења и евидентирања података и резултата, дефинисање метода статистичке обрада 

резултата, статистичка обрада података реализованих истраживања, упознавање са методологијом 

писања и одбране докторске дисертације, упознавање са методологијом писања рада у часописима са 

импакт фактором, писање и објављивање рада из области теме докторске дисертације, Писање 

докторске дисертације: увод, преглед литературе, материјал и метод истраживања, циљ истраживања и 

хипотезе, разматрање написаног текста докторске дисертације са ментором, корекција написаног текста 

докторске дисертације, статистичка обрада података реализованих истраживања, писање текста 

докторске дисертације: Резултати истраживања, Дискусија и Закључак, проширени абстракт. 

Истраживачки рад за израду докторске дисертације подразумева да студент, применом стечених 

научних знања, способности и академских вештина савладаних у оквиру обавезних и изборних 

предмета, као и током непосредног истраживачког рада са ментором, прикупи и анализира све податке 

и материјал који су потребни за завршно писање докторске дисертације. То подразумева анализу 

доступних литературних података релевантних за тему докторске дисертације, анализу и обраду 

научних резултата и података добијених током истраживачког рада и извлачење научних закључака из 

резултата, њиховог значаја и вредности за науку и крајње кориснике резултата. Истраживачки рад за 

израду докторске дисертације је непосредно у функцији финалне израде и писања докторске 

дисертације и специфични садржај рада се формира у складу са потребама израде конкретне докторске 

дисертације. 

Препоручена литература  

Научни радови, књиге и друга литература из области израде докторске дисертације. 

Број часова  активне наставе 

0+10 (150), 0+20 (300)* 

Теоријска настава:  

0 

СИР 

150, (300*) 

Методе извођења наставе 

Током истраживачког рада за израду докторске дисертације, студент ради самостално и уз консултује 

са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме 

докторске дисертације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Писање и објављњивање научног рада из докторске дисертације, писање  семинарског рада  

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 

Назив предмета: Одбрана докторске дисертације - Doctoral dissertation writing 

Наставник или наставници:  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: / 

Циљ предмета 

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

обављених истраживања и других активности урађених у оквиру задате теме докторске дисертације; 

Стицање искуства за креативан рад, анализу, писање и обликовање научног текста и примену својих 

научних достигнућа у пракси; Оспособљавање студента да резултате самосталног научног рада 

припреми у погодној форми за јавну презентацију као и да научно и аргументовано дискутује о значају 

добијених резултата и докторске дисертације. 

Исход предмета  

Написана докторска дисертација у складу са свим научним постулатима, правилима Факултета и 

Универзитета. 

Садржај предмета 

Садржај: разматрање написаног текста докторске дисертације са ментором, корекција написаног текста 

докторске дисертације, упознавање са методологијом презентације и припрема презентације резултата 

докторске дисертаје, одбрана докторске дисертације. Докторска дисертација представља финални 

резултат рада студента докторских студија. Студент у договору са ментором и осталим члановима 

Комисије сачињава докторску дисертацију у писаној форми у складу са правилима Факултета и 

осталим правилима Универзитета. Студент припрема и брани писану докторску дисертацију јавно у 

договору са ментором, а у складу са предвиђеним правилима и поступцима. 

Препоручена литература  

Научни радови, књиге и друга литература из области израде докторске дисертације. 

Број часова  активне наставе 

Остали часови: 20 

Теоријска настава:  

 

Практична настава:  

 

Методе извођења наставе 

Током истраживачког рада за израду докторске дисертације, студент ради самостално и уз консултује 

са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме 

докторске дисертације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

На одбрани се даје оцена положио-одбранио докторску дисертацију или није положио-одбранио 

дикторску дисертацију.  

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



 

 

Универзитет у Новом Саду   
  Пољопривредни факултет 

 

Акредитација студијског програма 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације 
  



Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације 

Ужа научна 

област 

Опис захтева везаних за припрему докторске дисертације  

Ветеринарска 

медицина 

Опис обавеза студента као припрема за израду и одбрану докторске 

дисертације дат је у Табели 5.2. 

 

Детаљан опис захтева везаних за припрему докторске дисертације дат 

је у Статуту и Правилнику о докторским студијама Пољопривредног 

факултета који се налазе на сајту Пољопривредног факултета у Новом 

Саду.  

 

Тему докторске дисертације студент је дужан да пријави до почетка 

последњег семестра у последњој години студија. Пријава треба да 

садржи: основне податке о кандидату, назив докторске дисертације 

која се пријављује, избор језика на којем жели да пише докторску 

дисертацију, предлог за ментора са основним подацима о 

предложеном ментору, преглед проблема који ће се поставити и 

решавати, своју биографију, списак и садржај објављених научних и 

стручних радова. 

 
Студент има право да брани докторску дисертацију ако је положио 2 
обавезна и 8 изборних предмета; ако је објавио најмање један рад који 
је повезан са садржајем докторске дисертације, у којем је он први 
аутор, објављен je или прихваћен за објављивање у часопису са 
импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе; ако је стекао 
минимум ЕСПБ бодова предвиђених студијским програмом 
докторских студија и ако је испунио друге услове утврђене општим 
актом Универзитета и Факултета  којим су регулисани услови које 
студент мора да испуни да би могао да покрене поступак за одбрану 
докторске дисертације. 
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