
ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА  
МЕНАЏМЕНТ ВЕТЕРИНАРСКЕ ПРАКСЕ (2015/16) 

 
1. Која је правна лица дефинисао Закон о ветеринарству:... 
2. Који типови ветеринарске праксе постоје у Европској унији? 
3. Према Закону о привредним друштвима постоје следећа привредна друштва:... 
4. Подела привредних друштава може бити на: а, б 
5. Који облици привредих друштава спадају под: а) а који под б) 
6. Који је најбољи облик привредног друштва за правно регулисање статуса ветеринарске праксе? 
7. Ко може да оснује д.о.о.?  
8. Када се доноси Уговор о оснивању, а када одлука о оснивању д.о.о.?  
9. Број чланова д.о.о. је до...? 
10. Који органи управљања постоје у д.о.о.? 
11. Ко оснива јавно предузеће?  
12. Када ветеринарска пракса може имати ингеренције јавног предузећа? 
13. Са економског становишта основни мотив ВП је:... 
14. Наведи основне економске активности ВП: а), б), в) 
15. Економска суштина постојања ВП, како би се обезбедио већи број услуга уз мање трошкове по једној 
интервенцији је: ... 
16. Како се врши квантификација укупног прихода ВП?  
17. Шта су расходи ВП?  
18. Шта је добит ВП?  
19. Шта показује индекс успеха ВП?  
20. Наведи елементе биланса успеха: а, б, в 
21. Која врста једнакости треба да постоји код утврђивања биланса успеха ВП? 
22. Како се дефинишу укупни трошкови ВП?  
23. Шта представља реалне трошкове капитала ВП?  
24. Шта су опортунентни трошкови?  
25. Која је разлика између трошкова капитала у ужем и ширем смислу?  
26. Шта значи чврсто буџетско ограничење?  
27. Шта утврђује биланс стања?  
28. Шта је актива, а шта пасива у билансу стања ВП? 
29. Који су елементи активе?  
30. Који су елементи пасиве?  
31. Наведи једнакости финансијске равнотеже у билансу стања: а, б, в 
32. Шта представља новчани ток готовине?  
33. Шта обухвата унутрашњи ток готовине, а шта спољни ток готовине? 
34. До чега доводи недостатак готовине?  
35. Који период се узима за извештаје о готовинском току новца? 
36. Који показатељи се користе код финансијске анализе? 
37. Шта је општи рацио ликвидности и како се израчунава? 
38. Шта представљају показатељи пословне активности? 
39. Заокружи који показатељи активности се користе у пракси: 
 а) коефицијент обрта залиха б) коефицијент обрта сопс.средстава 
 в) коефицијент обрта добављача г) посебан рацио ликвидности 
 д) нето обртна средства  ђ) коефиц. обрта фиксних средстава 
 е) коефицијент обрта купаца ж) коефиц. обрта новчаних средстава 
 з) маржа сигурности   и) коефиц. обрта обртних средстава 
40) Шта је финансијска структура?  
41. Маржа сигурности представља: однос између позајмљених и сопствених средстава или дугорочних 
дугова и сопствених средстава? 
42. Како се утврђује способност сервисирања отплате дуга? 
43. Шта је преломна тачка рентабилности? 
44. Наведи редослед утврђивања пословне добити и нето добити ВП: 
 _____- ____= _____ - ____=  ____  _____- нето добит 
45. Шта представља стопа приноса на пословна средства и како се израчунава ... 
46. Који су основни циљеви ВП?  
47. Објасни појам флексибилности и контролабилности ВП: ... 



48.  Шта значи ”млада пракса”?  
49. Шта значи ”стара пракса”?  
50. Ако се ВП налази у топ-форми она је ... 
51. Континуирано решавање проблема ______ ВП и задржава је у _____ 
52. Која врста проблема се јавља у ВП? 
53. Ако су проблеми предвидиви и неочекивано настају то су ___ и ___ проблеми. 
54. Ако се проблеми често јављају а постоји слаба способност њиховог решавања то су ________, а ако се 
ретко јављају и постоји слаба способност за њихово решавање онда је то ______ . 
55. Која врста проблема се јаља код аутократског стила руковођења? 
56. Колико има развојних фаза ВП и које су основне фазе животног циклуса? 
57. Које фазе развоја ВП се налазе у етапи раста или прогресивном периоду?  
58. Које фазе развоја ВП се налазе у дегресивном периоду? 
59. Како се назива патолошки проблем који се јавља у првој фази развоја? 
60. Шта је основни проблем у другој фази раста ВП?  
61. Шта се намеће као потреба у трећој фази раста ВП?  
62. Шта  отежава прелаз ВП из треће у четврту фазу раста?  
63. Које су основне карактеристике ВП у топ-фори: а, б, в, г, д, ж 
64. Која врста проблема ВП се јавља у топ-форми и како се они класификују? 
65. Да ли је фаза топ-форме ВП? а) циљ или б) процес 
66. Шта су први знаци старења ВП? а, б, в 
67. Шта карактерише фазу аристократије? 
 а) јавља се синдром _____ и доминира_______  над ______ 
 б) у пракси важи принцип ___ и већи профит се остварује ___ 
68. Стадијум ране бирократије карактерише: а, б, в 
69. Шта је последица политике неталасања ____ и то доводи  до ___ . 
70. Шта одржава ВП у стадијуму бирократије, и на какве све препреке наилазе клијенти  
71. Наброј врсте школе у развоју менаџмента: ... 
72. Који су први представници класичне школе?  
73. На чему се заснива учење класичне школе?  
74. Шта је основни закључак Hawthom експеримента?  
75. Ком правцу учења припадају Е. Мојо и А. Маслов?  
76. У чему је значај А. Маслова?  
77. Шта је предузеће према системском приступу?  
78. На шта се ставља акценат код овог учења?  
79. Која је разлика учења између системског и контигенцијског учења: ... 
80. Утемељивачи системског и контигенцијског учења су:  и према њима свако предузеће треба да се 
избори за: ... 
81. Шта је менаџмент, наведи једну од дефиниција? 
82. Шта су главне карактеристике менаџмента? а, б, в 
83. Наброј основне функције менаџмента: ... 
84. Шта значи планирање?  
85. Шта значи планирање као процес: ... 
86. Шта је временски хоризонт и на који начин он утиче на ефикасност управљања ВП? 
87. Које су основне активности планирања?  
88. Наведи неке од предности планирања у ВП: ... 
89. Која је разлика између планирања и плана? 
90. Наведи које врсте планирања познајеш? 
91. Које врсте оперативних одлука постоје? а)______ као _____; б) __ као ___. 
92. Која је суштина стратегијског планирања?  
93. Шта обухвата процес стретегијског планирања?  
94. Шта треба  узети у обзир код састављања дугорочних планова: ... 
95. Шта треба да садржи средњорочни план?  
96. Наброј неке од послова ВП за које се састављају оперативни – краткорочни планови: ... 
97. Шта је организовање?  
98. Наведи неке од принципа организовања: а, б, в, г, д 
99. Шта је организациона структура?  
100. Које су три основна модела формирања организационе структуре? а, б, в 
101. Шта значи промене у раду ВП? 



102. Које врсте узрока промена познајеш? 
103. Шта значи криза ВП и до чега она може довести?  
104.  Шта је вођење?  
105. Наброј неку од карактеристика у вођењу: ... 
106. Који стилови вођења постоје? а, б, в 
107. На чему се заснива ситуационо вођење?  
108. Шта је мотивација?  
109. Шта је комуникација?  
110. Које врсте комуникације ВП познајеш?  
111. Од чега зависи врста одлука које се доносе у ВП?  
112. Шта значи позиционирање одлуке?  
113. Шта је контрола?  
114. Наведи неке од принципа контроле: ... 
115. Који су елементи процеса контроле?  
116. Који су најчешће видови пословне контроле које ВП треба да спроводи?  
117. Чиме се бави стратегијски менаџмент ВП?  
118. О којим аспектима пословања ВП мора водити рачуна? а, б, в 
119. На целокупни рад ВП имају утицај следеће стратегијске активности: а, б, в 
120. Које активности обухвата стратегијска анализа? а, б, в 
121. Шта подразумева стратегијски избор? а, б, в 
122. Шта обухвата стратегијска имплементација? а, б, в 
123. Кроз које фазе се посматра стратегијски менаџмент? 
124. Шта је мисија ВП? 
125. Како дефинисати циљеве ВП? 
126. Шта обухвата непосредно окружење ВП? 
127. Шта обухвата посредно окружење ВП? 
128. На који начин се врши снимање окружења? 
129. Шта чини конкурентност у ветеринарству?  
130. Како Ви дефинишете предвиђање у стратегији развоја ВП?  
131. Како се дефинише економски хоризонт?  
132. Шта значи просторни хоризонт за ВП?  
133. Како се диференцира временски хоризонт предвиђања?  
134. Шта значи SFO приступ у дефинисању стратегије ВП?  
135. Које познајеш методе које се користе за дефинисање стратегијске ситуације ВП? 
136. Шта представља интеракцију код идентификовања фокуса праксе?  
137. Код избора стратегијске опције у чему се налази основни одговор?  
138. Шта значи пословна култура ВП у формулисању стратегије?  
139. На који начин се тестира стратегијска опција ВП?  
140. Које врсте стратегија се могу користити у развоју ВП? наведи их: ... 
141. Шта значи спровођење стратегије? 
142. Које особине се цене код спровођења стратегије? 
143. Која стања се јављају у зависности од односа дефинисања и спровођења стратегије? 
144. Које елементе треба узети у обзир при спровођењу стратегије ВП?  
145. Шта обухвата контрола спровођења стратегије?  
146. Шта је бенчмаркетинг?  
147. Које врсте бенчмаркетинга познајеш?  
148. Шта су елементи генеричког бенчмаркетинга?  
149. Шта  треба да пружи SWOT анализа?  
150. Наведи типове стратегијског понашања ВП на основу извршене ситуационе анализе:... 
151. На чему се заснива примена BCG матрице?  
152. За шта се може користити BCG матрица у ветеринарству?  
153. За шта се користи GEP анализа?  
154. Шта значи анализа Матрице шанси и опасности?  
155. Која се позиција ВП може јавити у зависности од односа опасности и шанси које постоје? 
156. Шта су основни циљеви финансијског менаџмента ВП? а, б, в, г, д, ђ 
157. Који су основни принципи финансијске политике ВП? а, б, в, г, д, ђ, е, ж 
158. Које врсте правила финансирања постоје?  



159. Која врста показатеља се користи код израчунавања састава капитала, ако се примени: а) прво, б) 
друго, в) треће правило финансирања ... 
160. Шта значи ”Златно правило финансирања»?  
161. Коју врсту ”Златног правила финансирања» познајеш?  
162. Из којих извора се могу обезбедити потребна средства за рад ВП?  
163. Шта је алокација средстава?  
164. Која врста алокације средстава ВП постоји?  
165. На који начин се мери ризик пословања ВП?  
166. Шта представља пословни левериџ?  
167. Како се израчунава преломна тачка примања и издавања готовине ВП? ПТ=---- 
168. Шта представља финансијски левериџ?  
169. Каква је улога менаџмента готовином?  
170. Како се израчунава просечан салдо готовине ВП?  
171. У чему се огледа значај менаџмента потраживања од клијената?  
172. Шта су залихе у оквиру ВП?  
173. Шта су оптималне величине залиха?  
174. Зависно од потреба ветеринарско-медицинских услуга, диференцијација клијената врши се на: а,б,в. 
175. Шта су елементи интеракције ВП и клијената у новим условима привређивања? а,б,в 
176. Шта је императив власника животиња у тражњи ветеринарско-медицинске услуге? 
177. Наведи општу дефиницију клијентинг менаџмента:... 
178. У односу на употребу вет.-медицинских услуга, лекова и средстава, клијенти као потрошачи се деле 
на: а, б 
179. Најзначајнија подела клијената-потрошача је на: а, б 
180. Шта је задатак клијентинг менаџмента?  
181. Наведи елементе скале лојалности клијената: а, б, в, г, 
182. За правилно одлучивање клијената о избору ВП потребно је да зна следеће:... 
183. Шта значи познавање менталитета клијента?  
184. Како се врши подела купаца-клијената? а, б, в, г, д 
185. Које су фазе одлучивања купаца?  
186. Како се оцењује понашање клијента после пружене ветеринарско-медицинске услуге? а, б, в, 
187. Шта представља задовољство клијента?  
188. Која су очекивања власника животиња од ВП?  
189. Шта опредељује власника као клијента при избору ВП?  
190. На који начин се одређује задовољство клијента? а, б, в, г, 
191. Према Кано моделу анализира се однос између ... 
192. На који начин се квалификује задовољство клијента према Кано моделу?  
193. Које су користи ВП од оствареног задовољства клијента?  
 
Напомена:  

- Ово су оквирна питања за колоквијум и завршни испит. Питања могу да гласе исто или слично у 
самом тесту.  

- Питања за колоквијум ће бити из првих шест предавања.  
- Студенти који положе колоквијум на завршном тесту полажу део од 7-15 предавања, а који нису 

полагали колоквијум полажу тест у целости са могућим освајањем 85 бодова. 
- На колоквијуму студент може да оствари максимално 30 бодова, а на завршном тесту 55 бодова 

(максимално 15 бодова се може остварити за присуство на предавању). 
 

Одговорни наставник:  
Проф.др Драго Н. Недић 


