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 Čikić, J.; T. Jovanović. 2015. Difuzija znanja i razvoj ruralnog turizma u Vojvodini. Novi Sad: Prirodno

matematički fakultet. 

 Чикић, Ј. 2016. Породична газдинства на прекретници: изазови и могућности репродукције. Нови 

Сад: Филозофски факултет (у припреми),

 Petrović, Ž. (ur.). 2007. Sistem informacija u poljoprivrednom savetodavstvu Vojvodine. Novi Sad: 

Poljoprivredni fakultet. 

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Циљ предмета је упознавање студената са основним теоријским и методолошким концептима у 

истраживању и пракси руралног саветодавства, уз нагласак на интердисциплинарност. Студенти 

се упознају са основним проблемима који се тичу организације, планирања и финансирања у 

саветодавству. Акценат је стављен на потребе, проблеме и могућности развоја руралног 

саветодавства у савременом српском друштву, уз поређење са примерима добре иностране 

праксе. Студенти се упознају и са појмом, елементима и типовима задругарства, као и 

проблемима у његовом функционисању.

Студенти ће усвојити основне појмове потребне за разумевање руралног саветодавства. То ће им 

омогућити да критички промишљају моделе организације, планирања и финансирања 

саветодавства, посебно у савременом српском друштву. Студенти би требало да овладају 

основним методама саветодавне комуникације. Код студената треба да се разбију предрасуде о 

једносмерности саветодавног процеса и успоставе основе за развијање сензибилитета за 

препознавањем потреба за саветодавним радом. Студенти критички промишљају проблеме у 

развоју пољопривредног задругарства у савременом српском друштву.

Садржај предмета

1. Појам руралног и пољопривредног саветодавства, 2. Функције и циљеви 

руралног/пољопривредног саветодавства, 3. Дифузија знања и иновација као теоријски оквир 

руралног/пољопривредног саветодавства, 4. Појам и елементи АКИСа, 5. Развој саветодавства у 

свету и код нас, 6. Модели организације, планирања и финансирања саветодавног рада, 7. 

Саветодавна комуникација и саветодавне методе, 8. Рурално/пољопривредно саветодавство у 

развијеним и неразвијеним друштвима, 9. Рурално/пољопривредно у савременом српском 

друштву, 10. Значај руралног/пољопривредног саветодавства, 11. Појам и настанак 

пољопривредног задругарства, 12. Елементи задружног система и задружни савези, 13. Типови 

задругарства 

Вежбе, семинарски радови, групни рад и дискусије студената на основу релевантне и актуелне 

литературе, посебно емпиријских студија које се баве различитим проблемима у 

руралном/пољопривредном саветодавству, са циљем развоја критичког мишљења студената. 

Демонстрације и метода играња улога ради савладавања основа саветодавне комуникације и 

саветодавних метода.

Литература

 Petrović, Ž., D. Janković. 2010. Poljoprivredno savetodavstvo Srbije – stanje, problemi i mogućnosti 

reformi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet,

Назив предмета Рурално саветодавство и земљорадничко  задругарство

Наставник (за предавања) Перишић М. Весна

Наставник/сарадник (за вежбе) Перишић М. Весна

Врста и ниво студија Основне академске студије   студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

../Knjiga nastavnika/knjiga nastavnika Vesna Perisic.xls
../Knjiga nastavnika/knjiga nastavnika Vesna Perisic.xls
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 40

20

20

 Шеварлић, М., Козенко З., Милојевић, М., Томић, Д. (ур.). 2011. Стање и перспективе 

задругарства (12). Београд: ДАЕС.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања, вежбе, групни рад, семинарски рад, дискусије, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

 Ранђеловић, В. 2001. Основи задругарства и земљорадничко задругарство. Београд: 

Пољопривредни факултет и Задржни савез Србије.


