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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-506 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис  
Врста и ниво студија: Студије другог степена – Мастер академске студије 
Назив предмета: Економика аграрних инвестиција 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Гајић С. Миливој, Поповић И. Раде 
Статус предмета: Обавезни стручни предмет 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета: Изучавање међузависности инвестиција и привредног развоја, као и специфичности 
инвестиција у пољопривреди и њиховог значаја за развој пољопривреде у тржишној економији у циљу 
оптималне алокације и ефективности инвестиција на макро и микро нивоу.   
Исход предмета: Овладавање знањима у области економике аграрних инвестиција и оспособљавање 
студената за стручну економску анализу утицаја инвестиција на развој пољопривреде и израду и оцену 
инвестиционих пројеката. 
Садржај предмета: Теоријска настава: Инвестиције и привредни развој; Опште карактеристике и 
специфичности инвестиција у пољопривреди; Класификација инвестиција у пољопривреди; 
Инфраструктурне инвестиције у пољопривреди; Методе оцењивања ефективности инвестиција и избор 
метода; Финансирање и извори финансирања инвестиција у пољопривреди; Опште и специфичне 
карактеристике реализације инвестиција у пољопривреди; Активирање инвестиција и специфичности 
активизационог периода у пољопривреди; Планирање улагања, извори и методе утврђивања потребних 
трајних обртних средстава у пољопривреди; Инвестициони програми у пољопривреди – садржина и 
методологија израде. 
Вежбе: Разрада и савладавање теоријско-методолошких наставних јединица инструментаријем 
квантитативне анализе и квалитативне економске синтезе на бази емпиријских података, презентација и 
дискусија о тематици урађених семинарских радова. 
Литература: 
Андрић, Ј., Васиљевић З., Средојевић З. (2005), Инвестиције – основе планирања и анализе,  
Пољопривредни факултет Београд – Земун. (делови) 
Јовановић П. (2007), Управљање инвестицијама“, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд. 
(делови) 
Број часова  активне наставе у 1. семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе:  Предавања, вежбе, израда и дискусија о тематици семинарског рада, уз 
коришћење програмских пакета за квантитативну економску анализу и симулацију утицаја инвестиција 
на раст пољопривредне производње и инструмената за визуелну компјутерску презентацију. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 15 
Колоквијуми -2 40 Усмени испит 15 
Домаћи задаци    
Семинарски рад 25   
Студија случаја    
Вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70 СВЕГА 30 

 


