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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЗООХИГИЈЕНА II 
 

 

1. Дезинфекција – појам, методе и видови; 

2. Хемијска дезинфекциона средства; 

3. Техничка опрема и начин њене примене у дезинфекцији и дезинсекцији; 

4. Дезинфекција ђубрета и осоке; 

5. Дезинфекција кланица и млекара; 

6. Дезинфекција ваздуха, воде и земљишта; 

7. Дезинфекција транспортних средстава; 

8. Дезинсекција – механичке и физичке методе; 

9. Дезинсекција – биолошке и хемијске методе; 

10. Дератизација - механичке и физичке методе; 

11. Дератизација -  биолошке и хемијске методе; 

12. Карантин као превентивна ветеринарска мера; 

13. Нешкодљиво уклањање животињских лешева и нејестивих кланичних 

конфиската – са освртом на спаљивање и сточна гробља; 

14. Нешкодљиво уклањање животињских лешева и нејестивих кланичних 

конфиската – са освртом на јаме гробнице и техничку прераду отпадака; 

15. Хигијенски и технолошко-технички аспект изђубравања чврстог ђубрета из 

сточарских објеката; 

16. Хигијенски и технолошко-технички аспект изђубравања течног ђубрета из 

сточарских објеката; 

17. Пречишћавање отпадних вода кланица; 

18. Пречишћавање отпадних вода млекара; 

19. Основни принципи и избор локације за изградњу објекта за смештај 

животиња; 

20. Транспорт домаћих животиња; 

21. Транспорт луксузних животиња; 

22. Хигијена, организација муже и опрема за мужу; 

23. Хигијена и нега коже и папака говеда; 

24. Хигијена и нега длаке, коже и природних отвора паса; 

25. Хигијена и нега длаке, коже и природних отвора мачака; 

26. Хигијена и нега длаке, коже и копита коња; 

27. Основне карактеристике режима држања и искоришћавања крава у 

производњи млека; 

28. Хигијена производње и узгоја телади; 

29. Изградња и начин коришћења породилишта и профилакторијума; 
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30. Хигијена смештаја и начин држања говеда у тову; 

31. Хигијена смештаја и држања коња; 

32. Изградња и  карактеристике букаришта; 

33. Изградња и карактеристике чекалишта; 

34. Изградња и катактериситке прасилишта; 

35. Изградња и карактеристике одгајивалишта и товилишта; 

36. Хигијена смештаја и држања оваца; 

37. Хигијена смештаја и држања коза; 

38. Хигијена смештајај и држања живине у батеријском систему држања; 

39. Хигијена смештајај и држања живине на подном систему држања; 

40.  Специфичности производње инкубаторских станица; 

41. Хигијена смештаја и држања ћурака, патака и гусака; 

42. Хигијена смештаја и држања паса; 

43. Хигијена смештаја и држања мачака; 

44. Хигијена смештаја и држања егзотичних кућних љубимаца; 

45. Хигијена смештаја и држања лабораторијских животиња; 

46. Хигијена смештаја и узгоја шарана на рибњацима; 

47. Хигијена смештаја и узгоја пастрмке на рибњацима. 

 

Литература: 
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