
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

6

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Воћарство и виноградарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Организација и одрживост пољопривредне производње

Наставник (за предавања) Милетић Б. Александар

Наставник/сарадник (за вежбе) Ристановић В. Бојана

Д., Божић, Н., Богданов, М., Шеварлић (2011): Економика полљопривреде, Универзитет у 

Београду, Пољопривредни факултет, Београд.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Стицање теоријских и практичних знања код студената из Организације и одрживости 

пољопривредне производње и њихово оспособљавање са најзначајнијим принципима, теоријама 

и законима из дела аграрне економије односно организације и одрживости пољопривредне 

производње у циљу рационалног коришћења раположивих ресурса, овладавање одређеним 

вештинама везаним за примену теоријских знања, развој креативних способности и практичних 

вештина потребних за обављање професије.

Стечено знање студентима ће послужити за разумевање структуре пословних система у 

пољопривреди, услове функционисања, циљеве развоја и принципе пословања у пољопривреди а 

све у циљу постизања жељених финансијских ефеката. Осим наведеног студенти треба да буду у 

стању да наставе студије или да примене стечено знање и разумевање у професији и да га 

пренесу на друге

Садржај предмета

Улога и значај пољопривреде. Основне функције пољопривреде, Специфичности пољопривредне 

производње у односу на друге привредне гране. Организациони принципи. Појам подела и врсте 

система, организациони системи. Предузеће као мезоекономски систем. Основни фактори 

производње. Пољопривредно газдинство. Пољопривредне задруге. Утрошци чинилаца 

производње, Трошкови производње и класификација трошкова. Калкулације у пољопривреди. 

Пројектовање рационалне организације рада, Методе проичавања времена рада, Нормирање 

рада. Психофизиологија рада. Организациона анализа производње Интензивност пољопривредне 

производње.

Вежбе прате програм предавања и у складу са предавањима се организује интерактивна настава. 

Студенти презентују припремљене семинарске радове о проблематици која је на предавањима 

обрађена
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Мунћан, П., Живковић Д. (2004): Менаџмент рада и производње,Пољопривредни факултет,Земун.
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Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 50

20

20

Предавања, интерактивна настава, консултације, семинарски радови

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


