
Студијски програм: Пословна економија и менаџмент (модул Mенаџмент у бизнису; модул 

Mенаџмент туризма и угоститељства – подмодул Менаџмент туризма и хотелијерства; модул 

Менаџмент туризма и угоститељства – подмодул Менаџмент угоститељства и гастрономије) 

Назив предмета: Агробизнис 

Наставник:  др Миле Д. Богдановић, проф. 

                        др Братислав М. Пешић, проф.  

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основама агробизниса и агробизнис менаџмента; стицање научно-

стручних знања о пословању и управљању у предузећима агросектора. 

Исход предмета  

Савладавањем градива из овог предмета студент ће бити оспособљен за разумевање теоријских и 

практичних питања у агросектору и управљање предузећима агросектора, условима организовања, 

финансирања и развоја бизниса у агросектору; оспособљавање студената за дубље и даље 

изучавање у овој научној области на вишим нивоима студија.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у агробизнис; Увод у агробизнис менаџмент; Кредитирање агробизниса; Инвестиције у 

агробизнис; Кредитни систем за кооперативне фарме; Процес планирања у агробизнису; Процес 

организовања у агробизнису; Рад у агробизнису; Располагање капиталом у агробизнису; Маркетинг 

у агробизнису; Финансије у агробизнису; Предузетништво у агробизнис; Политика руралног 

развоја. 

Практична настава  

Функције аграрног менаџмента; Власништво и фармерска предузећа; Финансирање фармеровог 

бизниса; Процес контроле и ревизије у агробизнису; Послови са земљом; Аграрна политика 

Европске уније; Мере аграрне политике; Показатељи резултата остварених у пољопривреди; Стопе 

раста пољопривредне производње; Стандарди квалитета; Принципи еколошког менаџмента; 

Оптимизирање пољопривредне производње. 

Литература  

 Љутић, Б.Ж., Scheeberger, K.C., Osburn, D.D, Модерни агробизнис менаџмент: Систематски 

приступ фармерској производњи и агробизнисима, МБА Прес, 2003.  

 Љутић, Б.Ж., Scheeberger, K.C., Osburn, D.D, Аграрне финансије: Микро и макро концепти, 

МБА Пресс, 2006.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 30 ..........  

семинар-и 15   

 


