
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2015/2016 
Испитна питања из предмета: Менаџмент у ветеринарству 

 
Р.б. Питање 
1. Шта представља менаџмент ветеринарске праксе? 
2. Шта у менаџменту представља вођење? 
3. На шта је ориjентисано стратегиjско планирање? 
4. Шта подразумева стратегиjска позициjа предузећа? 
5. За шта се користи SWОТ анализа? 
6. Шта представља бенчмаркинг? 
7. Која су два смера вертикалне комуникације? 
8. Кроз која три таласа промена се одвија модерна историjа цивилизациjе? 

9. Чиjи радови из области научног менаџмента (XIX век) представљаjу камен 
темељац за развоj научног менаџмента или научне организациjе рада? 

10. Шта обухвата дизаjнирање организационе структуре? 
11. На која четири основна принципа се заснива суштина Теjлор-ове филозофиjе? 
12. Шта бихеjвиористичка школа менаџмента ставља у своj фокус истраживања? 
13. КАНО модел омогућава да разликуjемо три нивоа сатисфакциjе потрошача, која? 

14. Постоје четири темељна начела (Друкер) комуникације која нам појашњавају 
њихово функционисање. Која? 

15. Које су врсте комуникација и медији комуникација? 
16. Шта представља вербална комуникација? 
17. Наведи дефинициjа клиjентинг менаџмента? 
18. Процеси преноса информација имају два основна правца, која? 
19. Који облици преноса информација могу да буду? 

20. Формални модели комуникација су модели одређених, јасних комуникација који 
се понекад називају и службеним и деле се на три врсте, које? 

21. Која су три кључна разлога важности менаџерских комуникација? 
22. Шта укључују вештине у односима с људима? 
23. Које су карактеристике циљева код планирања: мисиjе и циљева? 
24. Шта се наjчешће подразумеваjу по плановима? 
25. Начини поделе планова су? 
26. У менаџменту комуникација је? 

27. Применом различитих приступа груписања послова добиjаjу се различите форме 
организационе структуре, које? 

28. Процес делегирања у менаџменту jе? 
29. О чему треба водити рачуна приликом вршења услуга са одложеним плаћањем? 
30. Шта представља бизнис план? 
31. Међу трошковима залиха разликујемо следећу врсту трошкова? 
32. Ветеринарска пракса је сложена организација коју чине? 
33. Вођење обухвата већи број послова и активности, којих? 
34. Шта је биланс стања?  

35. Како савремена литература о развоjу менаџмента врши диференциjациjу 
различитих школа и праваца изучавања научног менаџмента? 

36.  
       
    

Из чега се састоји биланс стања? 

37. Подела имовине се врши на? 
38. Обртна имовина представља? 
39. Стална средства представљаjу? 
40. У билансу мора да важи jеднакост: И=К (шта је И, а шта К)? 
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41. Са становишта функционалног принципа, актива садржи следеће основне групе? 
42. У оквиру обртних средстава, разликуjу се? 
43. Под токовима готовине (новчаним токовима), подразумевају се? 
44. До одлива готовине долази? 

45. За успешну пословну политику ветеринарске праксе потребно је обезбедити 
следеће циљеве финансија? 

46. Међу значајније принципе финансијске политике спадају? 
47. Правила финансирања се могу диференцирати у две групе? 
48. Вертикална правила финансирања подразумевају? 
49. Ветеринарску праксу прате две врсте ризика, и то? 
50. Стратегија управљања готовином има за циљ? 
51. Приливи готовине могу се јавити услед? 
52. Под трошковима готовине сматрају се? 
53. Основни задаци менаџмента потраживања своде се на? 

54. Управљачка димензија или менаџмент активност треба да обезбеди ефикасно и 
ефективно пословање, кроз које процесе? 

55. Основни елементи стратегијске конкурентности су? 
56. Централно питање стратегијског менаџмента је? 
57. Који су то елементи покретања и спровођења активности ветеринарске праксе? 

58. ”Начин вођења праксе у будућност се може дефинисати као водич у будућност”, 
а то је? 

59. Инвестиције чине? 
60. Шта обухвата област: Управљање инвестициjама? 

61. По којој формули се обрачунава Економска рентабилност инвестиционог 
проjекта? 

62. Из коjих се фаза састоjи управљање инвестиционим проjектима? 
63. Шта представља прединвестициона студија? 
64. Шта чини садржаj прединвестиционе студиjе? 
65. Које су методе финансијске контроле? 
66. Које су неопходне радње код идеје за оснивање ветеринарске праксе? 
67. Коjе су прве реакциjе тек сторене праксе? 
68. Из чега се састоји оцена инвестиционог програма? 
69. На основу испуњења која три захтева се прихватају инвестициони проjекти? 
70. Шта је дисконтна стопа? 
71. Наведите једну од више дефиниција менаџмента? 
72. Које су предности планирања на нивоу ветеринарске праксе? 
73. Шта у менаџменту представља програм? 
74. Шта су пројекти у менаџменту? 
75. Планске одлуке за перманентну употребу односе се на? 

76. 
Планирање представља динамички процес који се одвија у одређеном 
временском периоду, отуда са становишта критеријума времена разликујемо 
следеће врсте планова? 

77. Који је период трајања, средњорочних и краткорочних планова? 
78. Шта обухвата појединачни план ветеринарске праксе? 
79. Који појединачни планови постоје у оквиру ветеринарске праксе? 
80. Шта је кооперација? 
81. Шта је интеграција? 
82. Шта је централизација а шта децентрализација код доношење одлука? 
83. У оквиру којих фаза се одвија процес организовања ветеринарске праксе? 

84. Која су три модела формирања организационе структуре, према класичној 
школи? 



85. На чему се заснива линијска организациона структура? 
86. На чему се заснива функционално-линијска организациона структура? 

87. Шта је суштина савремене организационе структуре предузећа или ветеринарске 
праксе? 

88. Која је суштина функционалног модела организационе структуре? 
89. Шта представља дивизиони модел организационе структуре? 
90. Шта представља хибридни модел организационе структуре? 
91. Шта представља матрични модел организационе структуре? 
92. Које су карактеристике или особине успешног вође: 
93. Коjе се грешке праве код тек створене праксе? 
94. Који су најчешћи разлози за престанак рада новостворене праксе? 

95. Коjе су карактеристике дечиjе или ГО ГО фазе животног циклуса ветеринарске 
праксе? 

96. Како се врши диференцијација стилова вођења, односно руковођења?  
97. На који начин можемо дефинисати мотивацију? 
98. Који видови комуникације постоје? 
99. Шта представља контрола у функцији управљања: 

100. Који су најчешћи видови пословне контроле који се спроводе на нивоу 
ветеринарске праксе? 

101. Коjе су замке или грешке ветеринарске праксе у ГО ГО фази животног циклуса? 
102. Коjи су основни проблеми ветеринарске праксе у фази адолесценциjе? 
103. Шта је основни циљ ветеринарске праксе у фази топ форме животног циклуса? 

104. У фази стабилности често долази до првог степена старења ветеринарске праксе. 
По чему се то примети?  

105. У фази стабилности уобичајено је умерено напредовање ветеринарске праксе. По 
чему се то примети? 

106. У току животног циклуса ветеринарске праксе постоје различите етапе или 
стадијуми раста кроз које она пролази, а то су? 

107. Ко дефинише политику у менаџменту и шта она представља? 
108. Шта представљају правила у менаџменту? 
109. Шта су поступци или процедуре у менаџменту? 

110. Зависно од тога да ли је у питању нова пракса или већ постојећа, постоје два 
гледишта на стратегијско планирање, која? 

 


