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ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 

ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

Студијски програм  - Пољопривредна производња 

ИСПИТНА ПИТАЊА – ЗООТЕХНИКА  I 

  

ОБЛАСТ ГОВЕДАРСТВО 

Економика говедартва  

1. Привредни значај говедарства.Стање  и перспектива говедарске производње у свету и нашој 

земљи  

2. Стратегија унапређења говедарске производње.  

3. Екстензивни системи говедарске производње (гајење примитивних раса, гајење домаћих, 

аутохтоних оплемењених раса, гајење племенитих раса;    

4. Интензивни системи говедарске производње- интензивна производња меса  и млека.  

5. Сродници говеда - зоолошке карактеристике; Биволи, Бизони, Азијска широкочеона говеда 

(бантенг, гаур, гајал) Јак, Зебу .  

6. Радни тип говеда -Подолска; Истарска; Kолубарска и Искарска раса.  

7. Тип говеда за производњу меса – Сортхорн; Херефорд; Абердинангус; Шароле  

8. Лимузин, Kианина; Ромањола;   

 

Тип говеда за производњу млека   

9. Група црно-белих низијских говеда за производњу млека: Холандско-фризијска; Холштајнско- 

фризијска раса, Црно-бела немачка низијска; Британско-фризијска; Француско-фризијска;   

10. Група црвено-белих низијских говеда за производњу млека: Црвено-бела холандска; Немачка 

црвено-бела; Шведска црвено-бела и Холштајнско црвено-бела раса.  

11. Енглеске млечне расе говеда за производњу млека: Џерзеј. Гернзеј и Ајшир раса.   

12. Црвене расе говеда за производњу млека: Црвена данска. Црвена степска раса.   

13. Смеђа (мрка) Америчка браонсвис (Броwн Сwисс) раса.  

 

Тип говеда комбинованих производних особина   

14. Расе говеда тројних особина (рад, месо, млеко): Буша. Бело словенско. Помурско.Пинцгавска 

раса.  

15. Расе говеда двојних особина (месо - млеко): Шарено говече (сименталац).Смеђе швајцарско 

говече. Сиво оберинталско говече. Немачко жуто говече.  

16. Тип говеда за борбу-спорт Toro de lidia — Brava rasa   

17. Матично књиговодство.  

18. Oсновне зоотехничке мере у говедарству-обележавање и обезрожавање.  

19. Раст и развој – поснатални развој.  

 

Репродукција говеда и биотехничке методе за побољшање плодности  

21. Методе одгајивања у чистој раси.  

22. Методе одгајивања - Укрштање раса.  

23. Селекција-сродство јединки. Селекција по фенотипу.  

24. Селекција на више особина  

25. Методе за оцену приплодних вредности говеда.   

26. Оцена приплодне вредности по пореклу.  

27. Оцена приплодне вредности по фенотипу.  

28. Оцена приплодне вредности по потомству.  
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29. Параметри плодности крава.   

30. Селекцијско-одгајивачки програми  

31. Станице за перформанс тест  

32. Центри за производњу и пласман семена  

33. Смотре и изложбе приплодних грла  

34. Очување генетских ресурса и формирање банке података.     

 

Основе производње и познавање млека  

35. Продукција млека (лактација).   

36. Фактори који утичу на принос и квалитет млека( производњу).   

37. Хормонална контрола раста и развоја млечне жлезде  

38. Хормонална контрола лактације  

39. Синтеза и особине појединих конституената млека и колострума  

40. Особине млечности, Kонтрола млечности.  

41. Особине музности.  

 

Основе производње и познавање меса говеда  

41. Системи производње говеђег меса.  

42. Технологија производње говеда за месо (системи това по категоријама и системи това по врсти 

хране).   

43. Kатегорије говеда за клање. Услови транспорта.   

44. Клање и примарна обрада трупова.   

45. Kритеријуми за оцену квалитета меса у  трупу и основним деловима.   

46. Методе оцене квалитета трупова и меса говеда.   

47. Основни делови  и категоризација  меса говеда.   

 

Технологија и организација говедарске производње  

48. Производне фазе и системи држања говеда.   

49. Технологија гајења појединих категорија говеда.  

 

Објекти  за смештај говеда   

50. Избор локације и типа објекта. Избор грађевинског материјала и техничких решења у објектима. 

Стаје за краве музаре,  за засушене краве. Породилиште и профилакторијум. Стаје за телад,  за 

приплодне јунице и  за тов јунади.   

51. Пратећи објекти - Објекти за смештај хране.Објекти  за депоновање течног и чврстог стајњака. 

Објекти здравствене заштите.  

52. Основи технологије и организације рада на савременој говедарској фарми-хоризонтална и 

вертикална повезаност радних операција и процеса.  

53. Законски прописи у сточарству (говедарству) - Правилници о оцени и класирању приплодних 

говеда. Правилници о оцени и класирању говеђег меса .  

     

 

ОБЛАСТ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА  

54. Историјски развој, економика и привредни значај овчарства и козарства.   

55. Овчарска и козарска  производња у свету и код нас. Стратегија генетског побољшања .  

56. Екстензивни системи овчарске и козарске производње   

57. Интензивни системи овчарске и козарске производње.  

58. Зоолошке карактеристике оваца и коза и њихових сродника.  
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Типови оваца и  систематика раса   

Домаће расе оваца   

59. Праменка - Сојеви праменке са рудом вуном (Сјеничка овца, Сврљишки и Шарпланински сој)   

60. Сојеви праменке са грубом вуном (Пиротска овца, Kривовирски, Бели метохијски , 

Kаракачански Приворски сој и Пивска овца).  

61. Приморске руде овце (Дубровачка, Пашка и Цреска овца)  

62. Цигаја, Сочавска овца и Домаћи мерино.   

 

Иностране расе оваца  

63. Типови оваца за производњу вуне  (Електорал, Негрети и Гвадалупа мерино, Мерино-рамбује, 

Мерино арл, Амерички рамбује, Аустралијски мерино, Ставропољски мерино).   

64. Мерино расе за производњу вуне и меса (Асканијски, Kавкаски и Совјетски -Руски мерино).   

65. Мерино расе оваца за производњу меса и вуне (Мерино прекос, Немачки меснати мерино,Ил д' 

Франс, Виртембершка овца-Немачки оплемењени мерино).   

66. Товне расе оваца дуге вуне за производњу меса ( Лестер, Линколн,Костволд, и Тексел раса)   

67. Меснате расе оваца средње дуге вуне за производњу меса ( Ромни марш, Бордер лестер и 

Немачка белоглава месната овца)   

68. Меснате расе оваца кратке вуне за производњу меса (Саутдаун, Хемпшир,Шропшир,Сулфок и 

Шевиот)   

69. Типови оваца за производњу млека (Источно- фризијска,Аваси,Лакон,Сардинијска и Хиос раса).  

70. Тип оваца велике плодности  ( Романовска и Финска овца).  

71. Тип оваца за производњу крзна (Kаракул овца).   

 

Типови коза и  систематика раса   

72. Домаће расе коза ( Балканска, Домаћа бела и Санска коза)  

73. Иностране расе коза (Санска коза,Француска санска коза,Израелска бела санска коза,Немачка бела 

оплемењена коза) 

74. Иностране расе коза ( Холандска бела, Америчка бела млечна, Бела банатска-румунска коза).  

75. Иностране расе коза (Срнаста -алпска швајцарска коза, Тогенбуршка коза, Француска алпска-

Алпина и Пуату коза,Ангорска коза).  

76. Матично књиговодство .  

77. Основне  зоотехничке мере у овчарству и козарству.   

78. Раст и развој – поснатални развој.  

 

Репродукција оваца и коза  

79. Методе одгајивања оваца и коза- Одгајивање у чистој раси, по крвним линијама и родовима, 

Метод „Освежавање крви“, Метод укрштања  

80. Методе селекције оваца и коза - Методе одабирања оваца и коза за приплод, Метода одабирања 

према морфолошком изгледу, Метод одабирања према пореклу (педигреу), Метод одабирања 

према производним особинама (перформанс тест), Метод одабирања према потомству (прогени 

тест).  

81. Одгајивачки програми.  

 

Производња млека  

82. Овчије млеко – Продукција млека (лактација), Мужа, Састав и особине млека, Прерада   

млека  

83. Kозје  млеко - Продукција млека (лактација), Мужа, Састав и особине млека,  

Прерада млека  
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84.  Особине млечности. Kонтрола млечности.  

Производња меса  

85. Овчије месо- Kвалитет трупа и меса, Вредност меса, Нутритивна вредност меса, хемијски састав.  

86. Kозје месо- Kвалитет трупа и меса, Вредност меса, Нутритивна вредност меса, хемијски састав.  

87. Класирање и категоризација  овчијег и козијег меса.  

88. Kатегорије оваца и коза за клање. Услови транспорта.   

89. Клање и примарна обрада трупова.   

90. Kритеријуми за оцену квалитета меса у  трупу и основним деловима.   

91. Методе оцене квалитета трупова и меса оваца и коза.   

92. Основни делови  и категоризација  меса оваца и коза.   

93. Производња вуне - Вунско влакно- Хистолошка грађа, Хемијски састав, Врсте влакана, Грађа 

руна, Стрижа оваца и поступак са вуном. Стандарди вуне, Физичко-механичке особине  

94. Kрзно и  Kоже- Овчија кожа, Kозја кожа, Kозја длака. Стандарди крзна и коже, Физичко-

механичке особине  

95. Oбјекти за  смештај и одгој оваца и коза - Принципи изградње објеката.Технолошко-техничке 

карактеристике објеката. Производни објекти. Објекти  инфраструтуре.  

96. Законска регулатива у сточарству- овчарству и козарству.  
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