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ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ  

    ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ  

Студијски програм - Пољопривредна производња   

ИСПИТНА ПИТАЊА – МЕНАЏМЕНТ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ        

Менаџмент инпута у сточарску производњу (материјала, средстава за рад и рада)    

1. Предмет проучавања и повезаност са другим научно-наставним  дисциплинама.   

2. Сточарско-индустријски комплекс као део агроиндустријског система.   

3. Организационо-економске карактеристике сточних хранива ( биљног порекла, анималног,  

минералног порекла и адитива).   

4. Планирање потребног материјала (хране и простирке, eлементи технолошке карте), услуга 

машина и радне снаге.   

5. Организација искоришћавања зелене масе ( Организација  искоришћавања пашњака и 

зеленог конвејера).   

   

Менаџмент репродукције и коришћења стоке   

6. Показатељи и услови заступљености сточарства. Категоризација стоке.   

7. Репродукција стада.   

8. Структура стада.   

9. Организација припуста.   

10. Обрт стада.   

11. Одређивање најповољнијег  момента продаје стоке.   

12. Оптимални период коришћења приплодних грла.   

13. Системи производње   

   

Менаџмент говедарства    

14. Развојне карактеристике и производно економски положај говедарства.   

15. Линије и типови производње,    

16. Величина фарми и коришћење капацитета.   

17. Избор технолошких процеса у говедарству. 18. Организација рада у говедарству   

19. Продуктивност рада.   

20. Производни планови, производна анализа и мере за унапређење говедарске производње.   

   

Менаџмент овчарства    

21. Развојне карактеристике и производно економски положај овчарства.   

22. Избор типа овчарске производње,    

23. Величина  овчарске фарме и коришћење капацитета.   

24. Избор технолошких процеса у овчарству.   

25. Организација и продуктивност рада.   

26. Производни планови, производна анализа и мере за унапређење овчарске производње   
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Менаџмент свињарства   

27. Развојне карактеристике и производно економски положај говедарства.   

28. Линије и типови производње,    

29. Величина фарми и коришћење капацитета.   

30. Избор технолошких процеса у свињарству.   

31. Организација и продуктивност рада.   

32. Производни планови, производна анализа и мере за унапређење свињарке производње.   

   

Менаџмент живинарства   

33. Развојне карактеристике и производно економски положај говедарства.   

34. Линије и типови производње,    

35. Величина фарми и коришћење капацитета.   

36. Избор технолошких процеса у живинарству   

37. Организација и продуктивност рада.   

38. Производни планови, производна анализа и мере за унапређење живинарске производње.   

   

Менаџмент прераде млека   

39. Развојне карактеристике и производно економски положај прераде млека.   

40. Објекти за производњу млека - Млекаре и њихово функционисање.    

41. Организација снабдевања млекара сировином.   

42. Организација прања опреме у млекари.   

43. Производна анализа  и мере за унапређење прераде млека.   

   

Менаџмент прераде меса   

44. Развојне карактеристике и производно економски положај прераде меса.   

45. Објекти за клање - врсте кланица и њихово фукционисање.    

46. Просторна  организација кланица.   

47. Организација клања стоке и примарне обраде меса.   

48. Организација одржавања хигијене просторија и опреме у кланици.   

49. Производна анализа и мере за унапређење прераде меса.   
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