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           Структура студијског програма 

 

            Студијски програм АГРОЕКОНОМИЈА другог нивоа високог образовања представља студијски 

програм мастер академских студија. Основни циљ студијског програма мастер академских студија 

Агроекономија је образовање кадрова високог нивоа академских и стручних знања из различитих области 

аграрне економије, који својим способностима и вештинама могу адекватно да одговоре мултидимензионим 

захтевима и потребама модерног агробизнис сектора. У оквиру мастер академског студијског програма за 

агроекономију предвиђена су три изборна подручја-модула: 

 - први модул, УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА И ПОСЛОВАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ, 

 - други модул, АГРАРНИ  И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 

 - трећи модул, МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ.  

            По завршетку мастер академских студија студент стиче академски назив: Мастер агроекономиста, а у 

додатку дипломе који је изборни модул завршио (аграрне финансије и пословање у агробизнису, аграрни и 

рурални развој или менаџмент у агробизнису). У додатку дипломе уписују се изборни предмети. 

           Програм мастер академских студија траје 2 семестара. Сва три модула имају по три обавезна 

предмета, од чега су два обавезна заједничка (Увод у научно истраживачки рад и Софтверска анализа 

података) и они чине поред мастер рада заједничку основу и везу између дефинисаних изборних модула. 

Мастер рад је вреднован са 14 ЕСПБ. У функцији израде мастер рада је студијски истраживачки рад који се 

вреднује са 7 ЕСПБ. Такође, у другом семестру студенти, сва три модула, обављају стручну праксу у трајању 

од 90 сати ( 3ЕСПБ).         

           Први модул, УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА И ПОСЛОВАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ, поред два 

обавезна заједничка, постоји и  обавезан предмет Примењени модели у аграрним финансијама и пословању. 

На истом модулу учешће узимају и три изборна блока са по два или три предмета од којих студент бира 

један.  Изборни предмети су: Ризици и осигурање у пољопривреди, Економика одрживе пољопривреде, 

Продаја хране и пољопривредних производа у дигиталном добу, Инвестиције у пољопривреди, Ревизија, 

Директна продаја и Корпоративне финансије.         

            Други модул, АГРАРНИ  И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, поред два заједничка обавезна, има обавезан 

предмет Аграрна и рурална економија, и три изборна блока са по два предмета, од којих студент бира један. 

Изборни предмети су: Рурална социологија, Одрживо управљање природним ресурсима, Прехрамбена 

сигурност и исхрана, Маркетинг у агропривреди, Рурални туризам и Стратешко планирање аграрног и 

руралног развоја.. 

          Трећи модул, МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ, поред два заједничка обевезна, има обавезан предмет 

Одрживо управљање природним ресурсима и четири изборна блока, од којих  један садржи три изборна 

предмета а остали по два. Студент бира и полаже по један предмет из сваког блока. Изборни предмети су: 

Организација рада у пољопривреди, Финансијски менаџмент, Бизнис план сточне фарме, Менаџмент 

људских ресурса,  Социлогија менаџмента, Менаџмент малих и средњих предузећа у пољопривреди, 

Предузетништво у агробизнису, Еколошки менаџмент и Оптимално коришћење природних ресурса.  

          Листа обавезних и изборних предмета као и бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са 

европским системом преноса бодова (ЕСПБ) приказана је у Tабели  5.2. Спецификација предмета.  

           Услови за упис мастер академских студија су завршене основне академске студије, претходно 

остварени обим студија од најмање 240 ЕСПБ бодова из поља друштвено-хуманистичких наука. Упис на 

жељени модул у оквиру студијског програма зависиће од места које кандидат заузме на јединственој ранг 

листи тог студијског програма. Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија могу освојити 

100 бодова и то на основу опште просечне оцене (максимално 40), дужине студирања (максимално 10) и 

сродности структуре студијских програма (максимално 50 поена). Оцену сродности структуре студијских 

програма и модула врши надлежни стручни орган Факултета. 

           Од метода извођења наставе користе се класична предавања, лабораторијске, теренске вежбе и методе 

интерактивне наставе (индивидуалне, тимске и кооперативне методе активног учења). Користе се панел 

дискусије, формалне дебате, радионице, проучавање случаја и писање семинарских радова.  Посебан 

акценат у активној настави и учењу се придаје дискусији, кооперативном учењу, заједничком учењу, 

формирању тимова за учење и учењу заснованом на искуству, методи симулације, мини истраживачким 

предлозима и пројектима.  

          У оквиру сваког предмета предвиђено је обавезно континуирано праћење стицања знања и вештина 

студената током семестра путем провере постигнућа на колоквијумима и тестовима, као и завршном испиту. 



          Ради реализације мобилности студенти могу бирати уместо изборних предмета на студијском 

програму који похађају обавезне и изборне предмете из одговарајућих степена студија упоредивих и 

акредитованих студијских програма у Европском образовном простору и ван њега. Начин и поступак је 

уређен одговарајућим општим актом. 

           Студенти могу прелазити са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија 

у складу са релевантним прописима који регулишу високо образовање. Могућност преласка студената са 

других студијских програма зависи од просторних и кадровских могућности факултета, као и од 

релевантности стечених предметно-специфичних компетенција током студија за сврсисходно укључивање 

студената у наставни процес. Начин и поступак је уређен одговарајућим општим актом.. 

 

 

 

 

 

 

        Сврха студијског програма 

 

           Основна сврха мастер академских студија „Агроекономија“ је остваривање образовних, стручних и 

истраживачких циљева и задатака из области економских наука. Врста и режим студија су прилагођени 

потребама стратешког развоја агроекономије као значајног обједињујућег дела пољопривредне производње 

и друштва у целини. Основна сврха студијског програма је школовање стручњака за директно укључивање у 

различитим гранама и облицима пољопривредне производње  и у прехрамбеној индустрији. 

            Програм студија из области агроекономије пружа сва потребна знања и вештине која су неопходна за 

постизање краткорочних и дугорочних циљева из области агробизнис менаџмента у Србији, будући да су 

дипломирани студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни 

рад и успешно коришћење њихових знања и вештина из агроекономије, менаџмента и бизниса у 

пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији.  

            Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима и радити  самостално у: подручјима 

организације производње и прераде, маркетинга, као и у малим и средњим предузећима, али и у великим 

пословним системима пољопривредно прехрамбене индустрије, у банкама при кредитирању производње, 

осигуравајућим друштвима, при осигурању производње и основних средстава, судским вештачењима, 

представништвима, развојним, царинским и сличним службама, у агенцијама за рачуноводство, владиним 

агенцијама, пољопривредним стручним саветодавним службама, у подручјима органске производње, а 

оспособљени су и као менаџери да организују и управљају радом појединих делова и целине у оквиру 

агробизниса и да примењују статистичке методе и компјутерску обраду података. Могу вршити послове 

едукације (средње образовање) у науци и развоју и да раде на пословима везаним за инспекцијске послове у 

државним органима, управама прихода и на пословима утврђивања пореза на приход, посебно у областима 

којима доминирају приходи од пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

             У креирању наставног плана и програма узето је у обзир да се у Србији дешавају  развојне промене, 

посебно у области пољопривредне производње (промена власничке структуре, преструктурирање 

организационих облика пословних система, измена њихове величине, интензивирање производње и сл.).  

            Породична пољопривредна газдинства и приватизоване пољопривредне компаније  су предузећа која 

ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење пословним системима  

пољопривредне производње  и прехрамбене индустрије. 

           Без образованих стручњака, едукованих на одговарајући начин  није могуће обезбедити рурални 

развој и управљање пољопривредном производњом према принципима одрживог развоја. Стечена знања 

морају бити задовољавајућа основа за даље школовање и научно истраживачки рад. 

 

 

 

 

 

 

 



          Циљеви студијског програма 

 

                Примарни циљ студијског програма мастер академских студија „Агроекономија“ је образовање 

кадрова високог нивоа академских и стручних знања из различитих области аграрне економије, који својим 

способностима и вештинама могу адекватно да одговоре мултидимензионим захтевима и потребама 

модерног агробизнис сектора. Други значајан циљ је континуирани свеобухватни развој свих 

агроекономских аспеката пољопривредне производње и прехрамбене индустрије заснован на  модерним 

принципима и стандардима. Полазећи од тога, оперативни циљ студијског програма је да студентима пружи 

најновија знања о развојним концепцијама и стратегијама, као и савременим методама и вештинама 

истраживања, креирања, планирања, реализације, праћења и контроле економских и пословних токова у 

области пољопривредне производње, прехрамбене индустрије и одрживог развоја руралних подручја.  

           Један од приоритетних циљева је даљи развој концепта образовања студената који нуди комплетног 

стручњака спремног за све изазове пољопривредне производње новог времена, уз истовремено стварање 

услова за стицање специјалистичких знања каква су потребна за конкурентну  пољопривредну производњу 

(свих њених грана и облика). Студенти ће развијати опште компетенције: објективно вредновање рада 

(сопственог и туђег), комуницирање са стручњацима из других области, поседовање професионалне етике, 

способност планирања и организовања производње, креативност и независност у раду, овладавање методима 

истраживања, обрадом података и исправним тумачењем резултата.  

           Структура студијског програма, уз понуђене опције ужег профилисања студената, обезбеђује 

потребна методолошка, теоријска и практична знања, као и вештине које дипломираном студенту 

омогућавају да самостално уочава и анализира актуелне појаве и проблеме из области аграрне политике, 

трговине, агробизнисa, менаџмента и финансијског пословања,  предлаже решења, руководи њиховом 

реализацијом и доноси закључке.  

           Примена модерних наставних метода, мултидисциплинарност програма, ниво и актуелност стечених 

знања, омогућиће мастер студентима довољно јаку основу како за професионално тако и академско 

усавршавање у складу са  европским стандардима у овој научној области.   

           У основи овај студијски програм има за циљ модификацију образовног система у складу са 

Болоњским процесом. Основна оријентација студијског програма је промовисање европске сарадње у 

осигурању квалитета са нагласком на развој компатибилних критеријума и метода студирања. То значи 

прихватање европских димензија у високом образовању, међуинституционалне сарадње и мобилности, као и 

интегралних процеса студирања и истраживања у области агроекономије. 

           Сви ови циљеви ће се остваривати уз постепено, али темељито осавремењавање наставе применом 

модерних интерактивних  метода наставе и учења, усмеравањем ка активном  и креативном учењу, 

усмеравањем ка стицању практичног и апликативног знања, што ће све допринети континуираном 

побољшању ефикасности студирања. 

           Усмереност ка оспособљавању студената за самостални рад у агроекономској струци се огледа 

првенствено преко понуде индивидуалног избора предмета, ако и прилагођености студијског програма  не 

само просечним или студентима испод просека, већ и потребама најбољих и најспособнијих студената.  

            Конкретни резултати које студијски програм треба да оствари у наредном периоду су формирање 

стручњака који ће моћи да се укључи у европске токове агроекономских аспеката пољопривредне 

производње и прехрамбене индустрије и обезбеђење основе за сталну контролу и побољшање студијског 

програма. Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе 

дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе, укључујући и њену свеукупну 

агроекономску активност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Компетенције дипломираних студената 

 

Завршетком мастер академских студија - Агроекономија студенти стичу продубљено знање и стручне 

вештине из области агроекономије, менаџмента и бизниса и у стању су да их примене у успешном решавању 

проблема у делимично новом или непознатом стручном окружењу. Студенти су оспособљени да ефикасно 

прате и усвајају новине из области агроекономије. Савладавањем мастер академских студија студенти стичу 

применљива знања у области агроекономије, као и валидну основу за наставак студије на специјалистичким 

академским и докторским студијама.  

            Сем тога, студенти стичу опште и предметно специфичне способности у функцији квалитетног 

обављања стручне делатности у агроекономији.  

          4.1. Опште комептенције које студенти стичу су:  

 способност разумевања различитих аспеката и концепата агроекономске науке и струке;  

 способност уочавања и решавања стратешких и  оперативних проблема уз употребу савремених метода 

у области менаџмента и бизниси;  

 способност критичког и самокритичког мишљења, објективности и одговорности; 

 вештину коришћења литературом, базама података и другим изворима података и информација; 

 вештину јасног и концизног писменог и усменог стручног изражавања, презентирања и модерације, уз 

потпуно владање научно-стручном терминологијом;  

 вештину креативног индивидуалног и тимског рада. 

            4.2. Предметно специфичне способности, су оспособљеност за:  

 сакупљање и разврставње идеја и податке у предвиђеном стандардном формату, анализу података 

применом одговарајућих принципа и метода класификације, процену и вредновање поузданости 

података уз примену дефинисаних метода или упутстава. 

 предвиђање, уочавање, разумевање, анализу и предлоге решења за различите макорекономске, 

концепцијске, структурне и стратешке проблеме сектора пољопривреде и руралних средина;  

 разумевање појмова, категорија, метода и процедура у решавању рачуноводствено-финансијских 

аспеката пословања пољопривредних газдинстава и предузећа, оцене инвестиционог и комерцијално-

спољнотрговинског пословања пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије; 

 познавање и владање различтим садржајима управљања, руковођења, планирања, пројектовања и 

консалтинга пословних система пољопривреде и прехрамбене индустије. 

 

           4.3. Исходи учења  
              Завршетком студија студент је оспособљен за самостално: обављање послова организације 

производње и прераде, маркетинга пољопривредно-прехрамбених производа, сировина, помоћног 

материјала и средстава за производњу намењених пољопривредним и пословним системима прехрамбене 

индустрије.     

            Студенти су оспособљени за обављање послова у банкама, осигуравајућим друштвима, 

представништима, развојним, царинским службама, у агенцијама, владиним агенцијама, саветодавним 

пољопривредним службама и као менaџери у области агробизниса. 

              Ова знања квалификују мастер студенте за рад у свим врстама институција повезаних са 

пољопривредом, регионалним и руралним развојем, и то не само локалним већ и међународним 

институцијама. 

               Поред тога, завршетком ових студија студенти су у стању да пренесу агроекономска знања стручној 

и научној јавности, као и да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок табела:  Студијски програм Агроекономија са изборним подручјем-модулима 

 

 
 

 

 

Tабелa 1.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  студије МАС 

АГРОЕКОНОМИЈА 

 
Модул: УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА И ПОСЛОВАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ 

 

Р.бр

. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар Број часова ЕСПБ 

Први семестар 

1. УНИ Увод у научноистраживачкирад I 3+0+3 7 

2. САП Софтверска анализа података I 3+3 7 

3. ПМАФ 
Примењени модели у аграрним 

финансијама и пословању 
I 3+3 8 

4. 

РОП 

ЕОПР 

ПХПП 

Изборни блок 1 

Ризици и осигурање у пољопривреди 

Економика одрживе производње 

Продаја хране и пољопривредних 

производа у дигиталном добу 

I 3+2 8 

5. 
ИНВП 

РЕВ 

 Избрни блок 2 

Инвестије у пољопривреди 

Ревизија 

II 3+2 7 

6. 

 

ДП 

КФ 

 Изборни блок 3 

Директна продаја 

Корпоративне финансије 

II 3+2 6 

7. СПР Стручна пракса I 0+0+0+6 3 

8. МР1 Завршни (мaстер) рад-СИР I 0+0+10 7 

9. МР2 Завршни (мaстер) рад-израда и одбрана II 0+0+0+0+4 7 

Укупно часова активне наставе 
18+12+13=

43 
/ 

                                                                                      УКУПНО ЕСПБ 60 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

АГРОЕКОНОМИЈА. 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ 

ДВА ПРЕДМЕТА СА  ПО  7 =14 ЕСПБ  

СТРУЧНОМ ПРАКСОМ  = 3 ЕСПБ 

И ЗАВРШНИМ РАДОМ = 14 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО = 31 ЕСПБ  (51,67%) 

МОДУЛ 1 Управљање финансијама и 

пословање  у агробизнису  
   

ОБАВЕЗНИ= 1 ПРЕДМЕТ=8 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ=  1 ПРЕДМЕТ ОД 8 ЕСПБ 

+1 ПРЕДМЕТ ОД  6 ЕСПБ + 1 

ПРЕДМЕТА ОД 7 ЕСПБ  =21 ЕСПБ 

УКУПНО: 29 

 

МОДУЛ 2  Аграрни и рурални развој 

 

ОБАВЕЗНИ= 1 ПРЕДМЕТ = 10 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ= 2 ПРЕДМЕТА ОД 6 
ЕСПБ + 1 ПРЕДМЕТ ОД 7 ЕСПБ  = 19 

ЕСПБ 

 

УКУПНО:29 

 

МОДУЛ 3 Менаџмент у агробизнису   
 

ОБАВЕЗНИ= 1 ПРЕДМЕТА= 6 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ=1 ПРЕДМЕТ ОД 6 ЕСПБ + 1 
ПРЕДМЕТ ОД 6 ЕСПБ + 2 ПРЕДМЕТА 

ОД  5= 23 ЕСПБ 

 

УКУПНО: 29 



Модул: АГРАРНИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Р.бр

. 

Шифра 

премет

а 

Назив предмета Семестар Број часова ЕСПБ 

Први семестар 

1. УНИ Увод у научноистраживачки рад I 3+0+3 7 

2. САП Софтверска анализа података I 3+3 7 

3. АРЕ Аграрна и рурална екномија I 5+3+1 10 

4. 
РУС 

ОУПР 

Изборни блок 1 

Рурална социологија 

Одрживо управљање природним ресурсима 

I 3+2 6 

5. 

 

ПСИ 

МАГ 

 Изборни блок 2 

Прехрамбена сигурност исхране 

Маркетинг у агропривреди 

II 3+2 7 

6. 
РУТ 

СПАР 

 Изборни блок 3 

Рурални туризам 

Стратешко планирање аграрног и руралног 

развоја 

II 3+2 6 

7. СПР Стручна пракса II 0+0+0+6 3 

8. МР 1 Завршни (мaстер) рад-СИР II 0+0+10 7 

9. МР2 Завршни (мaстер) рад-израда и одбрана II 0+0+0+0+4 7 

Укупно часова активне наставе 
20+12+14=

46 
/ 

                                                                                      УКУПНО ЕСПБ 60 

 

Модул: МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ  

Р.бр

. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар Број часова ЕСПБ 

Први семестар 

1. УНИ Увод у научноистраживачки рад I 3+0+3 7 

2. САП Софтверска анализа података I 3+3 7 

3. ОУПР Одрживо управљање природним ресурсима I 3+2 6 

4. 
ОРП 

ФИМ 

Изборни блок 1 

Организација рада у пољопривреди 

Финансијски менаџмент 

I 3+2 5 

5. 

БПС 

МЉР 

СОМ 

 Изборни блок 2 

Бизнис план сточне фарме 

Менаџмењнт људских ресурса 

Социологија менаџмента 

I 3+2 5 

6. 

 

ММСП 

 

ПАГ 

 Изборни блок 3 

Менаџмент малих и средњих предузећа у 

пољопривреди 

Предузетништво у агробизнису 

II 3+2 7 

7. 
ЕКМ 

ОКПР 

 Изборни блок 4 

Еколошки менаџмент 

Оптимално коришћење природних ресурса 

II 3+2 6 

8. СПР Стручна пракса II 0+0+0+6 3 

9. МР1 Завршни (мaстер) рад-СИР II 0+0+10 7 

10 МР2 Завршни (мaстер) рад-израда и одбрана II 0+0+0+0+4 7 

Укупно часова активне наставе 21+13+13= 47 / 

                                                                                      УКУПНО ЕСПБ 60 



Табела 2. Спецификација  предмета 

 

 

              Табела 3. Листа наставника ангажованих у реализацији студијског програма 

 

Ред. број Презиме, средње слово, име Звање 

1. Богданов  (Љуба) Наталија редовни професор 

2. Божић  (Гаврило) Драгица редовни професор  

3. Васиљевић  (Радослав) Зорица редовни професор 

4. Зарић  (Драгомир) Владе редовни професор  

5. Јаблановић (Драгољуб) Весна редовни професор 

6. Малетић  (Обрен) Радојка редовни професор  

7. Пешић  (Владимир) Радмило редовни професор 

8. Рајић (Никола) Зоран редовни професор  

9. Средојевић (Југослав) Зорица редовни професор 

10. Стевановић  (Вељко) Симо редовни професор  

11. Јелић  (Момчило) Сретен ванредни професор 

12. Поповић (Стипо) Блаженка ванредни професор 

13. Ивановић (Милош) Сањин ванредни професор 

14. Закић (Милорад) Владимир ванредни професор 

15. Булатовић (Миодраг) Бранка ванредни професор 

16. Савић (Веселин) Бојан  доцент 

17. Николић (Милан) Марија доцент 

18. Мунћан (Петар) Михајло доцент 

19. Јанковић Шоја (Душан) Свјетлана доцент 

20. Јовановић  (Адам) Татјана доцент 

21. Димитријевић (Анђелка) Бојан доцент 

 

 

       Табела 4. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника  

Табеле/Табела%202.%20Спецификација%20предмета%20AE.pdf
Prilozi%20i%20tabele/Prilozi/Prilog%209.2.%20Ugovori%20o%20radu,%20izbori,%20diplome-%20nastavnici/Vlade%20Zarić
Prilozi%20i%20tabele/Prilozi/Prilog%209.2.%20Ugovori%20o%20radu,%20izbori,%20diplome-%20nastavnici/Marija%20Nikolić
Табеле/Табела%204.%20%20Научне,%20стручне%20квал.%20наст.pdf

