
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит

10 усмени испит 50

20

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Ратарство и повртарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Аграрна политика

Наставник (за предавања) Бабић М. Виолета

Наставник/сарадник (за вежбе) Томић П. Зоран

Авдаловић, В., Петровић, Е., Станковић, Ј. (2016) Ризик и осигурање, Економски факултет, Ниш.     

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Упознавање студената са улогом пољопривреде у привредној структури и привредном развоју 

земље. Анализирање теоријских и практичних проблема у области аграрне политике која 

представља значајан сегмент економске политике свеке земље. Изучавање бројних мера аграрне 

и руралне политике које утичу на развој пољопривреде и рурални развој. Објашњење 

специфичности производње у области пољопривреде и изложености већем броју ризика. 

Упознавање се значајем и специфичностима осигурања усева, плодова и домаћих животиња. 

Пружање сазнања о методологији процене штете и обрачуна накнаде по основу насталих штета 

изазваних осигурљивим ризицима.

Очекује се да студенти: стекну способност разумевања улоге пољопривреде у привредном 

развоју земље; разумеју примену конкретних мера аграрне политике; стекну способност да 

учествују у креирању, праћењу и оцени спровођења мера аграрне и политике руралног развоја; 

стекну способност уочавања  специфичних ризика у области пољопривреде; стекну знања о 

политици и правној регулативи услуга осигурања; савладају основне претпоставке за закључење 

осигурања усева, плодова и домаћих животиња.

Садржај предмета

Улога пољопривреде у привредној структури и привредном развоју. Аграрна политика у ужем и 

ширем смислу. Носиоци аграрне политике. Класификација мера аграрне политике. Економске 

мере аграрне политике. Организационо-институционалне мере. Политика руралног развоја. 

Специфичности пољопривреде.  Ризици у пољопривреди. Ризик као елемент осигурања.  Процес 

и стратегије управљања ризиком. Осигурање као стратегија управљања ризиком. Саосигурање и 

реосигурање као стратегије расподеле ризика. Специфичности осигурања усева, плодова и 

домаћих животиња. 

Земљишна политика. Инвестициона и кредитна политика. Аграрни буџет. Субвенције и 

материјално-финансијски подстицаји. Пореска политика. Пореске олакшице. Политика цена. 

Врсте паритета цена. Спољнотрговинска политика. Политика робних резерви. Осигурање у 

пољопривреди. Осигурање усева и плодова. Осигурање домаћих животиња.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Излагања наставника и сарадника, студије случаја, дискусија, саопштење семинарских радова, 

презентације

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми
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