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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-220 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Фарм менаџмент  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Поповић И. Раде 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Основе аграрне економике, Микроекономија 
Циљ предмета: Након овладавања основама аграрне економике упознати студенте са напредним 
вештинама управљања газдинством и другим предузећима из области агробизниса. Студенти треба да 
овладају основним алатима за планирање, организовање и контролу пословања на газдинству. 
Исход предмета: Студенти ће усвојити напредне технике управљања газдинством или било којим 
другим предузећем у агробизнис сектору. Овладаће основним менаџмент алатима за планирање, 
примену и оцену одлучивања и биће способни да примењују економске принципе и логику у решавању 
пословних изазова.  
Садржај предмета 
Теоријска настава Фарм менаџмент у 21. веку, Форме организовања пољопривредног газдинства; 
Основне карактеристике процеса управљања пољопривредним газдинством и доношење одлука; 
Прибављање и организовање информација за управљање пољопривредним газдинством; Планирање 
пословања пољопривредног газдинства; План тока готовине; Инвестициона анализа; Управљање 
ризиком и неизвесношћу; Анализа пословања газдинства; Прибављање производних фактора; Капитал 
и употреба кредита, Тржиште пољопривредног земљишта; Управљање радном снагом; Управљање 
механизацијом;  Допунске активности на пољопривредном газдинству. 
Вежбе Анализа типова газдинства у Србији и окружењу; Извори и контрола ризика и неизвесности; 
Статичке и динамичке методе инвестиционе анализе; Израда бизнис плана пољопривредног газдинства; 
Планирање потреба и начини прибављања производних ресурса: земљишта, капитала, радне снаге и 
механизације. 
Литература  
Поповић, Р. (2012), Фарм менаџмент, компендијум, Економски факултет Суботица. 
Kay, R., Edwards, W., Duffy, P., (2008), Farm management, 6st edition, McGraw-Hill, New York. (делови у 
преводу) 
Број часова  активне наставе у 3. семестру Остали часови 
Предавања:  
30 

Вежбе:  
30 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе у  рачунарској лабораторији 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активности у току предавања 5 писмени испит  
колоквијуми – 2    45 усмени испит 30 
домаћи задаци – 3   15   
кратак тест – 2  5   
студија случаја    
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 

 


