
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм: ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ   
Назив предмета:  ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ СА АГРАРНОМ ПОЛИТИКОМ – Principles of Economy 
with Agricultural Policy 
Наставник: Проф. др Катарина Ђурић, ванредни професор, др Наташа Вукелић, доцент 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:  5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основама економије и аграрне политике. Предмет нуди економске појмове, 
категорије, поступке и начине мишљења која важе за савремену тржишну привреду. Такође, циљ је и 
да се студентима покаже теорија и пракса економске политике у области аграра у нашој земљи, као и 
у развијеним земаљама са већ изграђеним тржишним привредама.  
Исход предмета  
Изучавањем кључних економских категорија и механизама аграрне политике студенти развијају 
способност критичког мишљења, усвајају нова знања и способни су да тумаче законитости 
привредних кретања, економских појава и привредне политике уопште. Кроз теоријско упознавање и 
практичну наставу студенти ће овладати знањима о економским појмововима и односима у области 
производње, расподеле, размене и потрошње и тако добити солидну основу неопходну за будуће 
учешће у привредном животу.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет изучавања економије; Компоненте циклуса репродукције; Фактори економског развоја; 
Привредни субјекти и економске институције; Тржиште и тржишни односи; Типологија и одреднице 
економског система; Принципи економије у пољопривреди; Економика пословања привредних 
субјеката; Монетарни систем; Савремени развој пољопривреде; Структура аграрне политике: мере, 
субјекти и циљеви; Систем и политика цена у пољопривреди; Порески систем и пореска политика у 
пољопривреди; Спољнотрговинска политика у области аграра; Кредитирање пољопривреде и 
специфичности пољопривредног кредита; Мере земљишне политике; Пољопривредна саветодавна 
служба као мера аграрне политике; Мере политике руралног развоја; Заједничка аграрна политика 
Европске уније; Облици удруживања пољопривредних произвођача (задруге, кластери, пословни 
инкубатори).  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања, менторски рад са студентима, дискусија на часовима наставе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена (50) Завршни испит  Поена (50) 
Активност на предавањима  10 Усмени испит 50 
Тестови 40   

 




