Студијски програм : Менаџмент бизниса и логистике
Назив предмета: Агроменаџмент
Наставник: др Братислав М. Пешић, проф.
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је студенти стекну теоријска и практична знања из области аграра, упознају
специфичности производње хране у савременим пољопривредним предузећима и комерцијалним
газдинствима, упознају облике организације пословних функција у агробизнису и међународну и
националну аграрну политику и развој задругарства, и да се оспособе за ефикасан и креативан рад у
решавању комплексних проблема у савременој агропривреди и руралној економији.
Исход предмета
Очекује се да ће студенти након реализације садржаја наставног програма бити упознати са
специфичностима савремених развојних и интеграционих процеса у аграру, да ће разумети везе у
производно-прехрамбеном ланцу, упознати националне и међународне аграрне политике и задружне
покрете и системе, и бити оспособљени да квалификовано разматрају проблематику економике аграра
и примене стечена знања за анализу значаја ефеката појединих мера и акција подршке пољопривреди и
руралном развоју.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у агроменаџмент; Функција и специфичност агроменаџмента; Основе пољопривредне
производње; Карактеристике и специфичности пољопривредне производње; Економски значај органске
производње; Економски значај производње житарица; Економски значај производње поврћа и воћа;
Економски значај сточарске производње; Економски значај зачинског биља; Значај сратегијског
агроменаџмента; Кадровска политика у агроменаџменту; Субвенције у пољопривреди; Пољопривредна
стручна служба; Аграрна реформа; Примена метода контроле квалитета у пољопривреди
Практична настава
Сврха и задатак пољопривредне производње; Потребе становништва за пољопривредним производима;
Улога пољопривреде у стварању друштвене акумулације; Улога и функција пољопривреде у
спољнотрговинској размени робе; Структура производног система у агробизнису; Аграрно
предузетништво; Улога агроменаџера у вођењу аграране политике; Агромаркетинг; Информациони
системи у агробизнису; Систем доношењу одлука; Агроменаџери у систему одлучивања; Управљање
пољопривредним организацијама; Конкурси за доделу субвенција; План рада пољопривредних
стручних служби; Контрола квалитета пољопривредних производа намењених извозу и увозу
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Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе; интерактивна настава у анализи случајева и примера из пословне праксе;
презентације и индивидуалне активности студената; семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
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активност у току предавања

5

Завршни испит
писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум 1

30

..........

колоквијум 2

/

семинар-и

15

Поена
45

/

