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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-416 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Менаџмент у агробизнису 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Бировљев В. Јелена 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
Да пружи одређена знања и вештине о специфичностима управљања у агробизнису, имајући пре свега 
у виду ограничења, могућности, шансе и ризике пољопривредне производње и њених ресурса. 
Исход предмета  
Студенти  ће бити способни да на основу усвојених методолошких, квантитативних знања, концепата 
и принципа менаџмента, овладају успешно проблемима аграрне економије и оспособе се за 
квалитетно доношење одлука  у агробизнис предузећима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Функције менаџмента, уопште и у агробизнису. Стратегијски менаџмент и његов 
утицај на  процес доношења одлука, на макро, и микро плану. Принципи и концепти менаџерског 
одлучивања у агробизнис предузећима. Управљање факторима производње са становишта 
оптималног комбиновања ограничених ресурса пољопривреде са стратешког и оперативног нивоа 
планирања. Имплементација економетријских метода у планирању и доношењу одлука у агробизнис 
предузећима. 
Вежбе: Вежбе обухватају анализирање студије случајева и одабир темата и дискусије са студентима. 
Елаборираће се три домаћа задатка и два колоквијума. У раду ће се применити најсавременија 
дидактичко педагошка средства и инфоматичка техника. 
Литература  
Бировљев, Ј., Томић, Р. (2009), Менаџмент у агробизнису, Економски факултет Суботица. 
Број часова  активне наставе у 8. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

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  
домаћи задаци  усмени испит 30 
Колоквијуми – 2  50   
Семинарски рад – 1   15   
СВЕГА  70  30 
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