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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-302 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Економика и политика руралног развоја 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Зекић Н. Станислав 
Статус предмета: Изборни стручни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета: Изучавање економско-политичких детерминанти процеса руралног развоја, с 
нагласком на редефинисању циљева и мера политике руралног развоја и изградње интегралне политике 
руралног развоја у циљу оптималног развоја руралних средина у складу с принципима одрживог 
развоја. 
Исход предмета: Овладавање знањима у области економике и политике руралног развоја и 
оспособљавање студената за стручну економску анализу карактеристика процеса руралног развоја и 
креирање мера и инструмената интегралне политике руралног развоја ради обезбеђења оптималног 
развоја руралних подручја. 
Садржај предмета: Теоријска настава: Приоритети и циљеви руралне политике; Пољопривреда и 
рурални развој; Шумарство и рурални развој; Туризам и рекреација и рурални развој; 
Индустријализација и рурални развој; Услужни сектор руралне економије; Регионални приступ 
руралном развоју; Планирање руралног развоја; Политике руралног развоја у високо развијеним 
земљама, Политика руралног развоја у Србији, Анализа политике и оцена пројеката руралног развоја. 
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 и студија случаја у циљу спознаје проблема у 
одређивању циљева и избору мера, као и увиђање ограничења у политици руралног развоја. 
Литература:  
Богданов Н. (2007), Мала рурална домаћинства у Србији и рурална непољопривредна економија, UNDP, 
Београд. (поглавља 2.2.-2.5.; од 44-102. стране) 
Василевска Љ. (2006), Рурални развој у регионалним оквирима, Задужбина Андрејевић, Београд 
(поглавља 5. и 6, од 35-57. стране) 
Гајић М., Ловре К., Зекић С. (2011), Економика и политика руралног развоја, компендијум, Економски 
факултет, Суботица, 2011. 
Број часова  активне наставе у 6. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, израда и дискусија о тематици семинарског рада. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Колоквијуми - 2 50 Усмени испит 30 
Домаћи задаци    
Семинарски рад 15   
Студија случаја    
Вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70 СВЕГА 30 

 


