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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-205 

Студијски програм/студијски програми: обавезни: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Економика и политика аграрног развоја 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Гајић С. Миливој, Зекић Н. Станислав 
Статус предмета: Oбавезни стручни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Изучавање економских законистости развоја пољопривреде у процесу привредног 
развоја и анализа мера и инструмената аграрне политике и њихових потенцијалних ефеката у контексту 
светске пољопривреде, посебно пољопривреде Европске Уније и пољопривреде Србије. 
Исход предмета: Овладавање знањима у области економике и политике аграрног развоја и 
оспособљавање студената за стручну економску анализу мера аграрне политике и креирање аграрно-
економских инструмената у циљу оптимизације аграрног развоја. 
Садржај предмета: Теоријска настава: Пољопривреда и привредни развој, Агрегатна тражња и понуда 
пољопривредно-прехрамбених производа, Аграрна политика; Развој светске пољопривреде и односа у 
оквиру пољопривреде, Компаративна анализа аграрних политика, Аграрна политика регионалних 
економско-политичких заједница и аграрно значајнијих земаља, Међународне организације у 
пољопривреди, Процес транзиције у пољопривреди; Развој пољопривреде и аграрна политика Србије,  
Транзициони процес у пољопривреди Србије, Аграрна политика Србије у процесу европских 
интеграција. 
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: 
Божић, Д., Богданов, Н., Шеварлић М. (2011), Економика пољопривреде, Пољопривредни факултет 
Београд. (делови) 
Закић З., Стојановић Ж.(2005), Економика аграра, Економски факултет Београду. (делови) 
Живадиновић Б., Миловановић М. (2010), Водич кроз ЕУ политике-пољопривреда, Европски покрет у 
Србији, Београд. (делови) 
Гајић М., Ловре К., Зекић С. (2011), Економика и политика аграрног развоја“, компендијум, Економски 
факултет у Суботици. 
Број часова  активне наставе у 4. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, израда и дискусија о тематици семинарских радова, уз 
коришћење програмских пакета за квантитативну економску анализу и симулацију утицаја мера 
аграрне политике 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 50 Усмени испит 15 
Домаћи задаци    
Семинарски рад 15   
Студија случаја    
Вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70 СВЕГА 30 

 


