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Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је да се студентима омогући стицање теоријских и практичних знања у области
аграрне економије, да се студенти оспособе за ефикасан и креативан рад у решавању комплексних
проблема развоја савременe пољопривреде, односно, агро-прехрамбеног сектора и руралнe економијe.
Исход предмета
Очекује се да ће студенти након реализације садржаја наставног програма овог предмета моћи да прате
савремене развојне процесе у области пољопривреде, да ће бити оспособљени да квалификовано
разматрају проблематику економике пољопривреде и примене стечена знања у агропривредној пракси, за
коју важе многе специфичности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у Економику пољопривреде; Пољопривреда и привредни развој; Дефинисање агробизниса и руралног
развоја; Функције и специфичности пољопривреде; Аграрна политика; Заједничка аграрна политика
Европске уније; Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије; Производња хране у
свету; Аграрни ресурси и пољопривредна производња у Републици Србији; Органска пољопривреда;
Међународна трговина пољопривредним производима; Значај берзанског пословања за развој аграра;
Организациона структура у пољопривреди; Специфичности тржишта пољопривредних производа;
Маркетинг у пољопривреди; Развој брендова у пољопривреди и руралној економији; Менаџмент у
агробизнису; Квалитет и стандарди у пољопривредно-прехрамбеној производњи; Бизнис план у аграру оцена бизнис идеје и њена операционализација.
Практична настава
Семинарски радови, презентације индивидуалних и групних радова, студије случајева, уз примере добре
праксе, дискусије о развоју пољопривреде, повећању конкурентности аграрног сектора, избору производне
структуре и циљних тржишта за пласман аграрних производа.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе: теоријска настава, практична настава, самосталан рад студената, консултације.
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