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ТЕМЕ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА 

 

 

ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 

 

 

1. Анализа окружења и утврђивање конкурентности ветеринарске праксе. 

2. Израда бизнис план за отварање нове ветеринарске праксе. 

3. Анализа рада и утврђивање пословног успеха ветеринарске праксе. 

4. Економска анализа програма контроле здравља стада / јата. 

5. Утврђивање производних, репродукционих-здравствених и економских 

перформанси стада / јата. 

6. Зоонозни потенцијал аскаридидоза домаћих животиња. 

7. Индиректне и директне методе дијагностике паразитских зооноза протозоарне 

етиологије. 

8. Индиректне и директне методе дијагностике паразитских зооноза проузрокованих 

хелминтским инфекцијама. 

9. Артроподе - преносиоци паразитских зооноза. 

10. Методе профилаксе паразитских зооноза. 

11. Место и значај класичне куге свиња у националном ветеринарском законодавству. 

12. Значај прописа у спречавању појаве Трихинелозе свиња. 

13. Заразне болести живине и ветеринарско законодавство. 

14. Обавезе законског поступања при појави сумње на бруцелозу домаћих животиња. 

15. Ензоотска леукоза говеда и законска решења у циљу искорењивања. 

16. Безбедност примене имунолошких и анримикробних лекова у превенирању 

инфективних болести животиња. 

17. Превенирање инфективних болести преживара и копитара имунолошким и 

антимикробним лековима. 

18. Превенирање инфективних болести свиња имунолошким и антимикробним 

лековима. 

19. Превенирање инфективних болести карнивора имунолошким и антимикробним 

лековима. 

20. Превенирање инфективних болести птица, кунића и риба имунолошким и 

антимикробним лековима. 

21. Хигијенско-санитарне мере у органској производњи. 

22. Урбане штеточине као здравствено-еколошки ризик и економски проблем. 

23. Фармски објекти за узгој животиња као загађивачи животне средине. 
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24. Биофилтрација ваздуха из објеката за смештај животиња. 

25. Техничко-технолошки нормативи за смештај и узгој животиња у органској 

производњи. 

26. Збрињавање медицинско-ветеринарског отпада. 

27. Уклањање и прерада отпадних вода из фармских објеката 

28. Уклањање и прерада отпадних вода из кланица. 

29. Уклањање и прерада отпадних вода из млекара. 

30. Биосигурносне мере у објектима за смештај и узгој живине. 

31. Биосигурносне мере у објектима за смештај и узгој говеда. 

32. Биосигурносне мере у објектима за смештај и узгој свиња. 

33. Биосигурносне мере у објектима за смештај и узгој оваца и коза. 

34. Биосигурносне мере у средствима за транспорт животиња. 

35. Технолошко-техничке карактеристике дезинфекционих станица и дезинфекционих 

рампи. 

36. Хигијена и нега вимена у фармској производњи говеда. 

37.  Хигијена и нега папака у фармској производњи говеда и оваца 

38. Савремени техничко-технолошки нормативи за смештај и узгој живине. 

39. Савремени техничко-технолошки нормативи за смештај и узгој оваца и коза. 

40. Техничко-технолошки нормативи за смештај и узгој лабараторијских животиња. 

41. Техничко-технолошки нормативи за смештај и узгој егзотичних животиња. 

42. Епизоотиолошка и епидемиолошка ситуација бруцелозе у Србији и БиХ у периоду 

од 2000 до 2010.год. 

43. Методе и значај контроле комараца 

 

 

Одговорни наставник   

      изборне области      

         

   Проф. др Радислава Теодоровић 


