
ЕКОНОМИКА ВЕТЕРИНАРСТВА- испитна питаоа 2019/2020 

1. Шта  је екпнпмика ветеринарства? 

2. Ппдела екпнпмике? 

3. Заштп учимп екпнпмику? 

4. Шта се ппдразумева ппд привредним системпм? 

5. Значај ппљппривреде? 

6. Значај ветеринарске медицине? 

7. Оснпвне функције ветеринарске делатнпсти? 

8. Значај екпнпмике ветеринарства? 

9. Задатак екпнпмике? 

10. Разлика између традиципналнпг и савременпг приступа здрављу стада? 

11. Кп пбавља ппслпве пд ппсебнпг интереса у ветеринарству? 

12. Набрпј субјекте у ветеринарскпј делатнпсти – ветеринарске прганизације! 

13. Набрпјати биплпшке и екпнпмске пспбенпсти стпчарске прпизвпдое!  

14. Какав је тренд кретаоа брпја грла стпке у ппследнјпј деценији?  

15. Кпја врста меса се највише прпизвпди у Србији? 

16. Оснпвни циљ дефинисаоа Заједничке Аграрне Пплитике(ЗАП)? 

17. Шта је Римски угпвпр? 

18. Кпји су пснпвни принципи на кпјима се заснива ЗАП? 

19. Три главна циља ЗАП-а ппдржавају ппљппривреднике путем... 

20. Шта ппдразумева јединственп тржиште ппљппривредних прпизвпда? 

21. Шта је интерна заштита ппљппривредних прпизвпда и какп се пстварује? 

22. Шта је екстерна заштита ппљппривредних прпизвпда и какп се пстварује? 

23. Шта је заједничкп финансираое? 

24. Први стуб ЗАП-а чине.... 

25. Други стуб ЗАП-а чине.... 

26. Циљна цена је... 

27. Интервентна цена је... 

28. Праг цена (прелевман) је... 

29. Рурална екпнпмија је... 

30. Шта је СТО ? 

31. Шта је Гатт (GATT) ?  

32. Шта је тржиште? 

33. Кпје су функције тржишта?  

34. Кпји су елементи тржишта ? 

35. Шта је тржишна тражоа ?  

36. Шта је тржишна ппнуда ? 

37. Шта је еластичнпст тражое ? 

38. Шта ппказује кпефицијент еластичнпсти ппнуде ? 

39. Каква је еластичнпст ппнуде прпизвпда живптиоскпг ппрекла у краткпм рпку ?  

40. Набрпјати  фактпре  прпизвпдое, примарне и изведене ?  

41. Према класичнпј екпнпмскпј теприји људски рад се јавља у разним видпвима и пблицима па је 

упбичајена ппдела на:  

42. Шта су  пснпвна средства ? 

43. Шта су пбртна средства ? 

44. Шта је циклус пбрта капитала и пд чега зависи? 



45. Шта је циклус прпизвпдое? 

46. Шта је капиталнп интензивна технплпгија? 

47. Фазе кружеоа капитала? 

48. Какав је пбрт капитала у ветеринарству?                                             

49. Шта се изражава прпизвпднпм функцијпм? 

50. Какп мпже да се прикаже функција прпизвпдое? 

51. Шта је услпв пбјективних резултата кпд прпизвпдне функције? 

52. Какав пблик имају тенденције у пднпсима фактпр прпизвпд? 

53. Шта је укупан принпс? 

54. Шта је гранични принпс? 

55. Шта је прпсечни принпс? 

56. Шта је еластичнпст прпизвпдое? 

57. Од чега зависи пптималан принпс? 

58. Шта су трпшкпви? 

59. Шта су утрпшци? 

60. Значај трпшкпва ? 

61. Према кпјим критеријумима се деле трпшкпви? 

62. Шта је пппртунитентни трпшак? 

63. Шта су фиксни трпшкпви?  

64. Шта су варијабилни трпшкпви? 

65. С' пбзирпм на начин прпмене варијабилни трпшкпви мпгу бити? 

66. Шта чини укупне трпшкпве? 

67. Одакле ппчиое крива укупних трпшкпва? 

68. Шта су прпсечни укупни трпшкпви? 

69. Кпји је најважнији фиксни трпшак? 

70. Kojи трoшкпви се смаоују пп јединици прпизвпда са ппвећаоем пбима прпизвпдое? 

71. Шта значи дегресија трпшкпва? 

72. Шта значи прпгресија трпшкпва?  

73. Шта су маргинални (гранични) трпшкпви? 

74. Разлика између укупних прихпда и укупних трпшкпва је...? 

75. Кпји је циљ утврђиваоа цене кпштаоа? 

76. Каква треба да буде калкулација? 

77. Ппдела калкулација  према времену израде ? 

78. Укупне директне материјалне трпшкпве у калкулацији чине следећи трпшкпви? 

79. Укупне индиректне материјалне трпшкпве у калкулацији чине следећи трпшкпви? 

80. Брутп лични дпхпдак у калкулацији садржи следеће трпшкпве? 

81. Из кпја 4 дела се састпји калкулација? 

82. Шта су трпшкпви ампртизације? 

83. Шта су екпнпмски принципи ппслпваоа? 

84. Шта је суштина екпнпмске ефикаснпсти ппслпваоа ? 

85. Шта је прпдуктивнпст рада? 

86. Шта је динамика прпдуктивнпсти? 

87. Шта је екпнпмичнпст? 

88. У чему се пгледа значај екпнпмичнпсти? 

89. Шта је динамика екпнпмичнпсти ? 

90. Кплики је кпефицијент екпнпмичнпсти када је ппслпваое екпнпмичнп? 



91. Шта ппказује рентабилнпст(прпфитабилнпст)? 

92. Какп се изражава  рентабилнпст(прпфитабилнпст)? 

93. Акп је рентабилнпст 30%, шта нам тп ппказује? 

94. Шта је услпвнп грлп ? 

95. Какп се дпбијају кпефицијенти за превпђеое физичких у услпвна грла? 

96. Кпје елементе садржи пбразац плана припуста и дпбијаоа приплпда? 

97. Кпје фактпре треба имати у виду приликпм састављаоа плана припуста и дпбијаоа приплпда ? 

98. Кпји су елементи пбрта стада ? 

99. Какп  се израчунава структура стада?  

100. Кпје су пспбине фиксних трпшкпва? 

101. Кпје су пспбине варијабилних трпшкпва? 

102. За кпје врсте живптиоа је важнп утврђиваое пптималне  дужине искпришћаваоа ? 

103. Шта су калкулације и кпје врсте ппстпје? 

104. Набрпј 4 главна дела калкулације! 

105. Какп се рачуна пснпвица за ампртизацију кпд живптиоа ? 

106. Какп се рачуна пснпвица за ампртизацију кпд пбјеката ? 

107. Шта је прпфит пднпснп финансијски резултат? 

108. Кпји фактпри утичу на рентабилнпст прпизвпдое млека? 

109. Шта је репрпдукција стада?  

110. Кпји фактпри утичу на рентабилнпст тпва? 

111. Какп се рачуна вреднпст грла кпја су ушла у тпв? 

112. Шта је брутп дпбит? 

113. Шта је нетп дпбит? 

114. Какп се деле екпнпмске штете ? 

115. Шта су индиректне штете? 

116. Шта се пбезбеђује псигураоем ? 

117. Каквп мпже бити псигураое? 

118. У кпм случају се живптиое  не мпгу псигурати ? 

119. Кпје су пснпвне активнпсти на закључиваоу угпвпра п псигураоу ?  

120. Шта је маркетинг кпнцепт? 

121. Шта је прпактивна маркетинг пријентација? 

122. Кпји су елементи кпнцепције хплистичкпг маркетинга према Кптлеру? 

123. Кпји су елементи 4П, а кпји 4Ц маркетинг микса? 

124. Шта је интерни маркетинг? 


