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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-501 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије другог степена - Мастер академске студије 
Назив предмета: Агробизнис стратегија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Бировљев В. Јелена 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
Да за потребе капитал раста, развијеног међународног тржишта и постојећих ограничења, укључи све 
релевантне економске принципе и финансијске аспекте у решавању стварних проблема и захтева 
нових стратегија агробизниса. 
Исход предмета  
Овладавање знањима и вештинама доношења стратегијских одлука и решавања комплексних 
проблема на фарми и у агробизнис корпорацијама 
Садржај предмета 
Према најновијим стандардима теорије и праксе модерног агробизниса обухваћене су тематске 
целине, циљеви агробизнис компанија и фарми са становишта развоја, маркетиншки изазови 
проширења агробизниса, концепти финансирања, финансије агробизнис фирме, финансијско 
планирање у агробизнису, систем банкарског кредитирања САД-а, управљање средствима агробизнис 
фирми, лизинг и франшизинг, комбиновање бизниса малих фарми, средњих и великих компанија.  
Вежбе 
На најсавременијим теоријско методолошким и педагошким стандардима обрадиће се у дискусијама 
одабрани темати и актуелне студије случајева. 
Литература  
Љутић, Б., Schneeberger, К., Osburn, D. (2003), Модерни агробизнис менаџмент, Магистар бизнис 
администрације-MBA press Београд. 
Beierglin, J., G., Schneeberger, K., C., Osburn, D., D. (1986), Principles of Agribusiness Management, 
Englewood Cllifs, New Jersey: A Reston Book. (делови у преводу) 
Бировљев, Ј. (2009), Агробизнис стратегија, компендијум, Економски факултет Суботица.  
Број часова  активне наставе у 2. семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава са примерима из праксе  уз примену савремених дидактичких, педагошких и 
информатичких метода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
Семинарски рад 25 усмени испит 30 
Колоквијуми – 2  40   
СВЕГА  70  30 
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