Студијски програм: Економија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ристић М. Лела
Статус предмета: Обавезан на модулу Општа економија, а изборни на модулу Финансије, берзе и
банкарство, VII семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је да се студентима омогући стицање теоријских и практичних знања из
области аграра и да се студенти оспособе за ефикасан и креативан рад у решавању комплексних
проблема у савременој агропривреди и руралној економији.

Исход предмета
Очекује се да ће студенти након реализације садржаја наставног програма бити упознати са
савременим развојним и интеграционим процесима у аграру, утемељеним на
мултифункционалности и мултисекторском приступу, оспособљени да квалификовано
разматрају проблематику економике аграра и примене стечена знања у модерној агропривреди
за коју важе многе специфичности.

Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у Економику пољопривреде; Пољопривреда и привредни развој; Функције и
специфичности пољопривреде; Политика аграрног и руралног развоја; Заједничка аграрна
политика Европске уније; Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије;
Аграрни ресурси и пољопривредна производња у Републици Србији; Међународна трговина
пољопривредним производима; Значај берзанског пословања за развој аграра; Организациона
структура у пољопривреди; Специфичности тржишта пољопривредних производа; Маркетинг
стратегија у аграру; Развој брендова у пољопривреди и руралним подручјима; Менаџмент у
агробизнису; Квалитет и стандарди у пољопривредно-прехрамбеној производњи.
Практична настава:
Семинарски радови, презентације индивидуалних и групних радова, SWОТ анализа аграра,
дискусије о развоју пољопривреде, избору циљних тржишта за пласман аграрних производа и
повећању конкурентности аграрног сектора.
Литература (Назив и број страна):
Ристић, Л. (2015) Економика пољопривреде, ИСБН 978-86-6091-052-5, Економски факултет
Универзитета у Крагујевцу, обим страна: 266.
Вујичић, М., Ристић, Л. (2006) Економика пољопривреде, ИСБН:86-909141-0-2, ауторско издање,
Крагујевац, стр. 275-312.
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Методе извођења наставе:
Предавања уз аудио-визуелне презентације; дискусије; интерактивна настава у анализи
случајева; групне презентације и индивидуалне активности студената; семинарски радови.
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