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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: OС – 423   

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Пољопривредно задругарство и саветодавство 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Поповић И. Раде 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета: Упознати студенте са улогом и значајем пољопривредног задругарства у развоју 
пољопривреде, начину оснивања задруга, савременој улози задругарства, улогом пољопривредног 
саветодавства у развоју пољопривреде, саветодавном етиком, методама саветодавства и односом 
државног и приватног саветодавства. 
Исход предмета: Студенти ће усвојити основна знања о задругарству и саветодавству у пољопривреди, 
неопходна за разумевање значаја задруга и начина њиховог оснивања и функционисања, као и 
разумевања значаја саветодавног рада у пољопривреди. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Идеја, дефиниција и историја задругарства; Принципи задругарства; Врсте задруга; 
Процес формирања задруга; Имовина задруге; Законодавна регулатива задругарства у Србији; Однос 
чланова и запослених у задрузи; Финансирање и функционисање задруга; Нова генерација задруга; 
Појам, настанак, циљеви и дефиниција аграрног саветодавства; Типови саветодавних организација; 
Етика и Методе саветодавства; Планирање саветодавних програма; Саветодавство у будућности. 
Вежбе Студије случајева оснивања задруга у области пољопривредне производње; Студије случајева 
организовања и функционисања саветодавних служби у пољопривреди.  
Литература  
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Суботица. 
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Петровић, Ж., Јанковић, Д. (2010), Пољопривредно саветодавство Србије, стање, проблеми и 
могућност реформи, Пољопривредни факултет Нови Сад. 
Van den Ban, A.W., Hawkins, H.S. (1996), Agricultural Extension, Blackwell Science. (делови у преводу) 
Број часова  активне наставе у 8. семестру Остали часови 
Предавања:  
30 

Вежбе:  
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, студије случаја  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања 5 писмени испит  
Колоквијуми – 2  50 усмени испит 30 
домаћи задаци    
семинарски рад    
студија случаја – 1  15   
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 

 


