
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Економија 
Врста и ниво студија: дипломаке академске студије (мастер) 
Назив предмета: Аграрна политика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ђекић М. Снежана 

Статус предмета: изборни на модулу Међународни менаџмент. 
Број ЕСПБ:                            6 ЕСПБ 
Услов:                                          - 
Циљ предмета 
Упознавање студената са теоријским и практичним проблемима у области аграрне политике која 
представља значајан сегмент економске политике свеке земље. Аграрна политика се сагледава 
као основа усмеравања даљег развоја сектора производње хране у Србији, тоом процеса 
приступања Европској унији. Циљ је такође изучавање бројних мера аграрне и руралне 
политике које утичу на развој пољопривреде и рурални развој. 
Исход предмета  
Очекује се да студенти стекну: способност разумевања приоритета у развоју пољопривреде; 
способност истраживања у циљу унапређења перформанси свих сектора агробизниса; 
способност да допринесу примени конкретних мера аграрне политике; способност да учествују 
у креирању, као и праћењу и оцени спровођења мера политике руралног развоја; знања о 
специфичностима финансирања и осигурања појединих сегмената производње хране. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Аграрана политика као фактор развоја пољопривреде. Аграрна политика у ужем смислу. Земљишна 
политика. Мере враћања одузетог земљишта. Мере заштите пољопривредног земљишта. Арондација и 
комасација. Економске мере. Инвестициона и кредитна политика. Аграрни буџет. Политика цена. 
Пореска политика. Облици аграрних субвенција. Робне резерве пољопривредних и прехрамбених 
производа. Осигурање у пољопривреди. Политика аграрног извоза и увоза. Организационо-
институционалне мере аграрне политике. Образовање за пољопривредне делатности. Политика 
технолошког развоја пољопривреде. Административне мере. Реформа аграрне политике у Србији. 
Одрживи рурални развој. 
Практична настава:Студијски истраживачки рад 
Стратешки циљеви развоја аграра. Основне групе мера аграрне политике. Аграрна реформа. Паритети 
цена. Систем, политика и извори финансирања агроиндустријске производње. Субвенције и 
метеријално-финансијски подстицаји пољопривредне производње. Пољопривредна стручна служба. 
Планирање развоја пољопривреде. Политика руралног развоја у Србији. Политика руралног развоја у 
Европској унији. 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 

60 
Вежбе: 
 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

- 

Остали 
часови 

 

Методе извођења наставе 
Излагања наставника, студије случаја, дискусија, саопштење семинарских радова, презентације 

Оцена  знања 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијуми 20 ..........  
семинар-и 10   
 
 


