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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-107 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Основе аграрне економике 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Поповић И. Раде, Зекић Н. Станислав 
Статус предмета: Обавезни стручни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Упознати студенте са специфичностима пољопривредне производње, те користећи 
концепт економских трошкова анализирати примену производне функције и функције трошкова, као и 
изучити могућности употребе калкулација на линијама пољопривредне производње. 
Исход предмета: Студенти ће стећи основна теоријска и практична знања у области основа аграрне 
економике. Усвојена знања омогућиће студентима да разумеју примену концепта производне функције 
и функције трошкова и да овладају употребом калкулација на линијама пољопривредне производње. 
Иако је пољопривредно газдинство у фокусу овог предмета, усвојени принципи и концепти 
применљиви су и у другим агробизнис предузећима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам и карактеристике пољопривредног газдинства; Специфичности 
пољопривредне производње; Основе агротехнологије.  Производна функција у пољопривреди; Концепт 
економских трошкова; Фунција трошкова; Калкулације линија пољопривредне производње; 
Диференцијалне калкулације; Максимизација профита у пољопривредној производњи. 
Вежбе: Основе аграрне производње, Производна функција; Утврђивање прихода и појединачних 
типова трошкова; Функција трошкова; Израда калкулација биљне и сточарске производње, 
Диференцијалних калкулација; Максимизација профита. 
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(делови у преводу) 
Број часова  активне наставе у 2. семестру Остали часови 
Предавања:  
30 

Вежбе:  
30 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, дискусија о тематици домаћих задатака. 
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 15   
Семинарски рад    
Студија случаја    
Вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 

 


