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Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе  

        Програм академских специјалистичких студија Управљање у агробизнису и 

трговини траје 1 годину односно 2 семестара. У првом семестру студенти похађају 

заједничке основе, које се састоје од 2 обавезна предмета са фондом 3 + 3 + 0 часова 

недељно. Такође у првом семестру, студенти похађају 2 изборна предмета са фондом 2 + 

3 + 0 часова недељно који се бирају из предмета изборног блока 1. У другом семестру 

студент полаже два обавезна предмета (са фондом 3 + 3 + 0) и два изборна са фондом 

часова 2+3+0 из изборног блока 2. Изборно подручје студијског програма Управљање у 

агробизнису и трговини у предметима оба изборна блока (1 и 2) имају по 3 предмета. 

Укупан фонд часова недељно износи 22 часа у првом семестру и 28 часова у другом 

семестру (6 часова за израду специјалистичког рада). 

         Предмети који се изучавају у оба семестра спадају у групу теоријско - 

методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета. Часове активне 

наставе сачињавају: предавања, вежбе, студијски истраживачки рад и други облици 

наставе. У другом семестру је предвиђена израда специјалистичког рада. У првом 

семестру студент може да стекне 30 ЕСПБ бодова за укупно 4 предмета, и то од 

заједничких обавезних 2 предмета по 8 ЕСПБ, и за изборна два по 7 ЕСПБ. У другом 

семестру студент може да освоји 30 ЕСПБ бодова за укупно 4 предмета, и то од 

заједничких обавезних 2 предмета по 7 ЕСПБ, и за изборна два по 5 ЕСПБ. За припрему, 

израду и одбрану специјалистичког рада студент може да стекне 6 ЕСПБ бодова. 

Укупан број ЕСПБ бодова на специјалистичким академским студијама износи 60 ЕСПБ 

бодова. 

          На крају специјалистичких академских студија заједничке основе треба студенту 

да обезбеде специфична знања о улози и методама управљања у агробизнису и 

трговини. У оквиру наведеног изборног подручја студент треба да стекне специфична 

знања из научних и стручних области које се изучавају. У овом изборном подручју 

изучава се следеће: 

- обавезни предмети:  Општи принципи у економији, Квантитативне методе у 

агробизнису, Стратегијски менаџмент у агробизнису, Међународни маркетинг и 

трговина пољопривредно-прехрамбеним производима 

- изборни предмети: Финансијски менаџмент у агробизнису, Анализа понашања 

потрошача пољопривредних и прехрамбених производа, Примењено управљање на 

фарми, Аграрна политика, Управљање ризиком у међународној трговини 

пољопривредно прехрамбеним производима и Инвестиције у агробизнису. 

            Од метода извођења наставе користе се класична предавања, вежбе и методе 

интерактивне наставе и студијски истраживачки рад. Предвиђена је израда семинарских 

радова. Посебан акценат у активној настави и учењу се придаје дискусији, 

кооперативном учењу, формирању тимова за самосталан истраживачки рад, 

организовању тимског рада и оспособљавању за  самостално решавање проблема у  

процесима управљања производњом, прерадом и трговином хране. У оквиру сваког 

предмета академског специјалистичког студијског програма предвиђено је обавезно 

континуирано праћење стицање знања и вештина студента током семестара путем 

провере постигнућа на колоквијумима и тестовима знања, као и завршни испит на крају 

семестра.  
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Евиденција: Публикација установе  (www.agrif.bg.ac.rs) - Прилог 1.1 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 

јавности.  

 

 

         Основна сврха специјалистичког студијског програма је унапређење и шире 

остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака у области 

аграрне економије а према изборном подручју упрваљања у агробизнису и трговини. 

Врста и режим студија су прилагођени потребама развоја пољопривреде, прехрамбене 

индустрије, руралног развоја, производњи здравствено-безбедне хране и нових 

пословних стратегија. Основнa сврхa студијског програма је школовање специјалиста за 

руковођење и развој различитих грана пољопривреде, прехрамбене индустрије, 

трговине пољопривредно-прехрамбеним производима, који ће овладати применом 

класичних и савремених метода агробизнис менаџмента и трговине. У исто време, 

студенти ће бити оспособљени за решавање не само стручних агроекономских већ и 

научних задатака. У том смислу студенти се школују за специјалисте у области 

управаљања у агробизнису и трговини.. 

           Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању специфичних 

знања и вештина које ће омогућити укључивање студената у развој и директно 

укључивање у рад савремених пољопривредних и индустријских погона као и 

трговинских фирми. Такође је омогућено стицање знања о новим методама и процесима 

управљања, могућностима смањења трошкова производње и промета, понашању 

потрошача, правцима кретања и законитостима међународне трговине, постулатима 

аграрне политике и политике руралног развоја, ефикасном инвестирању на газдинству и 

у корпоративним фирмама итд. Целокупан процес школовања прати примена метода 

активног учења ради креирања критичког и креативног мишљења, кооперативног и 

колаборативног учења као и развоју тимског рада. Приоритети студијског програма у 

будућности су образовање кадрова који ће својим радом и знањем допринети развоју и 

побољшавању могућности производње и продаје прехрамбених производа, тј. хране која 

је намењена људима уз перманентну контролу и управљање квалитетом тих производа. 

Кроз увођење, доследну примену и систематско унапређење савремених, ефикасних и 

ефективних система управљања, пре свега према захтевима међународних/домаћих 

стандарда као и упознавањем са применом важећих прописа и стандарда полазници ће 

моћи да управљају не само производњом, прерадом и трговином пољопривредно-

прехрамбених производа, већ и условима рада као и очувању животне средине.  

                  ККрроозз  оовваајј  ссттууддиијјссккии  ппррооггрраамм  ссттууддееннттии  ууссаавврршшаавваајјуу  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббррааззоовваањњее,,    

ддооппууњњуујјуу  ии  ппррооддууббљљуујјуу  ссввоојјаа  ззннаањњаа,,  ппррааввииллнноо  ииннттееррппррееттиирраајјуу    ррееззууллттааттее  ддооббиијјеенниихх  

ааннааллииззаа  ккааоо  ии  ппррииммееннуу  ссттааттииссттииччккее  ооббррааддее  ппооддааттааккаа,,  ссппооссооббнноосстт  ддаа  ииддееннттииффииккуујјуу  

ппррооббллееммее  ввееззааннее  ззаа  ррааззллииччииттее  ппррооииззввооддњњее  ппррееххррааммббеенниихх  ппррооииззввооддаа  ккааоо  ии  ппррееддууззииммаањњее  

ккооррееккттииввнниихх  ммеерраа  ззаа  ввоођђеењњее  ппррооццеессаа  ппррооииззввооддњњее,,  ккааоо  ии  ккррииттииччккее  ааннааллииззее  ссааввррееммеенниихх  

ииссттрраажжииввааччккиихх  ппррооббллееммаа  уу  ппоољљооппррииввррееддии,,  ппррееххррааммббеенноојј  ииннддууссттрриијјии,,  ррууррааллнноомм  ррааззввоојјуу  

ии  ттррггооввииннии.. 

           Осим решавања научних проблема везаних за управљање у агробизнису и 

трговини, полазници ових студија морају да буду и сами спремни да едукују. Због тога 
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се инсистира на савременој настави где ће студент поред предавања, вежби, самосталног 

истраживачког рада, писати семинарске радове, активно учествовати у настави  и имати 

презентацију стечених знања. 

Евиденција : Публикација установе  (www.agrif.bg.ac.rs) - Прилог 1.1 

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

            

          Основни циљ специјалистичког студијског програма Управљање у агробизнису 

и трговини је да оформи стручњаке са високим нивоом фундаменталног и примењеног 

знања из области управљања у агробизнису и трговини чија ће диплома омогућити 

студентима да руководе различитим процесима у производњи, преради и трговини 

пољопривредних и прехрамбених производа, да уводе иновације и тиме доприносе 

развоју ових делатности и њиховом усклађивању са европским стандардима. 

          Специјалистичке академске студије треба да пруже проширена знања неопходна 

за примењивање стандардних и специјалних метода и методских поступака, примену 

важеће регулативе, правилну интерпретацију добијених резултата, решавање 

управљачких проблема у производњи здравствено безбедне хране, детаљно упознавање 

са принципима одговарајућих метода анализе и њиховом применом у  производњи 

хране или других специфичних захтева, проширена знања у погледу приступа и 

принципа управљања, нових пословних стратегија, нових система и конкретних 

активности управљања агробизнисом. Продубљивање знања стеченог на основним 

академским студијама и решавање специфичних проблема и спровођење иновација у 

производњи, преради и трговини пољопривредно-прехрамбених производа, 

рационализацију производње са аспекта утрошка сировина, енергије и искоришћења 

нуспроизвода и питање загађења околине, односно његовог смањења у производним 

процесима изабраних технологија.  

           Посебан нагласак је усмерен ка развијању способности студијског истраживачког 

рада, критичког размишљања, претраживања, обраду и интерпретацију релевантних 

литературних података као и презентовања стеченог знања.  

           Циљеви студијског програма су конкретни и оствариви с обзиром на расположиве 

ресурсе, а ближе дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе, 

укључујући и њену свеукупну стручну делатност.  

Евиденција : Прилог 1.1. Публикација установе  (www.agrif.bg.ac.rs) 

 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 

способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 

делатности.  

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената  

http://www.agrif.bg.ac.rs/
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           Савладавањем специјалистичких академских студија Управљање у агробизнису 

и трговини студенти стичу специфична и проширена теоријска знања, посебно 

практична знања, стручне вештине и савремена решења у области менаџмента и бизниса 

у одређеном изборном подручју – управљање у агробизнису и трговини.  

         Студенти стичу опште и предметно-специфичне способности које се огледају у 

познавању теоретских основа основних принципа анализе, вештини примене класичних 

и савремених метода менаџмента, идентификацији проблема који могу настати у 

процесима производње и трговине пољопривредно-прехрамбених производа и 

установљавање процедура за њихово решавање, познавању елемената савременог 

концепта управљања, посебно у оквиру актуелног концепта анализе ризика и критичних 

контролних тачака и захтева усвојених стандарда.  

          Студенти су  оспособљени да успешно решавају проблеме у делимично новом или 

непознатом стручном окружењу. Поред тога, студенти стичу знања и вештине потребне 

за тимски рад, оспособљени су за интеграцију информација, као и за критичко 

расуђивање и закључивање.  

          Студенти су оспособљени да ефикасно прате и уводе новине у области агробизнис 

менаџмента. Завршетком ових студија оспособљени су  да на јасан начин пренесу знања 

стручној и широј јавности.  

 

Опис исхода учења  
           По завршетку ових студија, студент треба да буде оспособљен да самостално 

може да примени одговарајуће методе, изврши адекватне анализе организације, 

управљања и контроле пословних процеса, да поседује проширена знања из области 

управљања у агробизнису и трговини пољопривредно-прехрамбеним производима, 

управљања и безбедности у производњи хране и одабраних прехрамбених технологија. 

          Сем тога, стечиће способности за решавање конкретних проблема у производњи, 

преради и трговини пољопривредно-прехрамбеним производима. Биће оспособљени за 

самосталан и тимски  рад, укључивање у управљање  процесима производње, 

организовање контроле пословних процеса, примену важеће законске регулативе у 

процесима производње, организовања и руковођења тимским радом.  

        Овладаће знањем и вештином потребних за рад у реалном пословном окружењу и 

развиће способности сагледавања проблема и њиховог решавања.  

          Студенти ће бити у стању да у оквиру самосталног и тимског рада обраде 

одговарајући проблем, статистички обраде добијену базу података и  изврше анализу 

добијених резултата у оквиру специјалистичког рада, као и да усмено одбране свој рад. 

 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://Filesrv/Podaci/Akreditacija%20fakulteta/15%20decembar/акредитацоја%20упутства%20и%20препоруке%202007/упутства%20и%20препоруке%202007/STUDIJSKI%20PROGRAM%20PRVOG%20I%20DRUGOG%20NIVOA%20UPUTSTVA/прилози/Додатак%20дипломе.doc


 8 

Циљеви стидијског програма 

 

 Основни циљеви студијског програма је да омогући: 

- Стицање најновијих научних и стручних знања и вештина из области менаџмента у агробизнису и 

трговини;  

- Да уводе иновације у области управљања у агробизнису и трговини и тиме доприносе њихово 

усклађивање са европским стандардима;  

- Да пруже проширена знања неопходна за примењивање стандардних и специјалних метода и методских 

поступака;  

- Да се оспособе за примену важеће регулативе, решавање управљачких проблема у производњи 

здравствено безбедне хране, проширена знања у погледу приступа и принципа управљања, нових 

пословних стратегија, нових система и конкретних активности управљања агробизнисом;  

- Развијање способности студијског истраживачког рада, критичког размишљања, претраживања, обраду 

и интерпретацију релевантних литературних података, као и презентовања стеченог знања. 
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Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета - 

модула и њихов опис.  

 

          

         Специјалистичке академске студије програма Управљање у агробизнису и трговини 

конципиране су у форми два семестра и прилагођене савременим европским искуствима у 

образовању овог профила. Настава се изводи у једном изборном подручју – управљање у 

агробизнису и трговини. Заједничку основу чине 4 обавезна предмета и 4 изборна предмета 

(од могућих 6). Студијски програм садржи: 

 обавезне предмете  

 изборне предмете 

 студијски истраживачки рад 

 специјалистички рад. 

          У оквиру ових студија укупан број предмета је 8 и то 4 обавезна и 4 изборна предмета 

који се бирају из предмета изборног блока 1 и 2. Предмети изборног блока 1 и 2 су различити 

и специфични. У првом и другом семестру предвиђен је у оквиру модула и студијски 

истраживачки рад, и на крају другог семестра предвиђена је израда специјалистичког рада. 

Обавезни предмети на специјалистичким академским студијама  заступљени су са 50,0%, 

изборни предмети са 40,0% и  специјалистички рад са 10,0% у односу на укупан број ЕСПБ 

бодова. 

         Завршетком студијског програма остварује се укупно 60 ЕСПБ бодова и стиче  звање 

специјалиста менаџер. 

         У структури овог програма предмети су подељени на теоријско-методолошке, научно-

стручне и стручно-апликативне. У односу на укупан број ЕСПБ бодова теоријско-

методолошки су заступљени са 14,81%, научно стручни предмети са 40,74% и стручно 

апликативни са 44,44%.  

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима за студијски програм  специјалистичких 

академских студија 

 
 

 

Шифра Назив предмета  

 

С Статус 

предмета  

 

Часови активне наставе Остали 

часови 

ЕСПБ 

     П В студијски 

истраживачки 

рад 

Дуги 

облици 

наставе 

  

ПРВ СЕМЕСТАР 

1 ОПЕ Општи пинципи у 

економији 
1 О 3 3    8 

2 KMA Квантитативне 

методе у 

агробизнису 

1 О 3 3    8 

3 ФМА Финансијски 

менаџмент у 

агробизнису 

1 ИБ
* 

2 3    7 
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4 АПП Анализа понашања 

потрошача 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа 

1 ИБ 2 3    7 

5 ПУФ Примењено 

управљање на 

арми 

1 ИБ 2 3    7 

*Студент бира и полаже два предметаиз избрног блока 1 

 

ДРУГИ СЕМЕСТАР 

6 СМА Стратегијски 

менаџмент у 

агробизнису 

2 О 3 3    7 

7 MMT Међународни 

маркетинг и 

трговина 

пољопривредно-

прехрамбеним 

производима 

2 О 3 3    7 

8 

 

АГП Аграрна 

политика 
2 ИБ 2 3    5 

9 УРТ Управљање 

ризиком у 

међународној 

трговини 

пољопривредно-

прехрамбеним 

производима 

2 ИБ 2 3    5 

10 ИУА Инвестиције у 

агробизнису 
2 ИБ 2 3    5 

11 СР Специјалистички 

рад 
2 О 0 6    6 

*Студент бира и полаже два предметаиз избрног блока 2 

 

Укупан број часова активне наставе у оба 

семестра  

 

20 30     

Укупно =50   

                                                                                            Укупно ЕСПБ бодова 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

 
 Ш Назив предмета Тип Статус 

предмета 

Часови активне наставе ЕСПБ 

     П В ДОН СИР ЕСПБ 

Предмети изборног блока 1. 

1 ФМА Финансијски 

менџмент у 

агобизнису 

СА И 2 3 

  

7 

2 АПП Анализа понашања 

потрошача 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа 

СА И 2 3 

  

7 

3 ПУФ Примењено 

упрвљање на 

фарми 

СА И 2 3 

  

7 

Предмети изборног блока 2. 

1 АГП Аграрна политика 

 
СА И 2 3   5 

2 УРТ Управљање 

ризиком у 

међународној 

трговини 

пољопривредно-

прераменим 

производима 

СА И 2 3   5 

3 ИУА Инвестиције у 

агробизнису 
СА  И 2 3   5 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://Filesrv/Podaci/Akreditacija%20fakulteta/15%20decembar/акредитацоја%20упутства%20и%20препоруке%202007/упутства%20и%20препоруке%202007/STUDIJSKI%20PROGRAM%20PRVOG%20I%20DRUGOG%20NIVOA%20UPUTSTVA/табеле/Т.5.3.doc
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Табела 5.4. -5.7. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 

Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 

уметничко стручни, Стручно апликативни 

 

Тип предмета 
Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар ЕСПБ 

Академско-општеобразовни 

предмети  

 

/                  / / / 

                                                                                                                          Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ академско-општеобразовних предмета =0,00  
0 

Теоријско-методолошки 

предмети 

КМА Квантитативне методе у 

агробизнису 

1 8 

    

                                                                                                                            Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 14,81 
8 

 

Научно, односно уметничко 

стручни 

ОПЕ Општи принципи у 

економији 

 8 

СМА Стратегијски менаџмент у 

агробизнису 

 7 

ММТ Међународни маркетинг и 
трговина  
пољопривредно-

прехрамбеним производима 

 7 

    

                                                                                                                          Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ Научно-стручних предмета = 40,74  
22 

 

 

 

 

 

Стручно-апликативних 

предмета 

ФМА 
Финансијски менџмент у 

агробизнису 
 7 

АПП 

Анализа понашања 

потрошача пољопривредних 

и прехрамбених производа 

 7 

ПУФ 
Примењено управљање на 

фарми 
 7 

АГП 
Аграрна политика 
 

 5 

УРТ Управљање ризиком у 

међународној трговини 

пољопривредно-

прехрамбеним производима 

 5 

ИУА Инвестиције у агробизнису  5 

    

                                                                                                                          Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ Стручно-апликативних предмета =44,44 
24 

 

Извештај о параметрима студијског прогрма – налази се у оквиру елeктронског формулара 

као посебан документ 

Евиденција: Прилог 5.2: Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) 

file://Filesrv/Podaci/Akreditacija%20fakulteta/15%20decembar/акредитацоја%20упутства%20и%20препоруке%202007/упутства%20и%20препоруке%202007/STUDIJSKI%20PROGRAM%20PRVOG%20I%20DRUGOG%20NIVOA%20UPUTSTVA/прилози/Књига%20предмета.doc
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