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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-406 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Економска анализа аграрних програма 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ловре М. Ковиљко, Зекић Н. Станислав 
Статус предмета: Обавезни стручни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Циљ предмета је анализа економских питања везаних за аграрну политику и аграрне 
програме. Истраживања тих питања укључују анализу, како актуелних, тако и ранијих програма. Важна 
компонента овог предмета представља примена инструмената, које су студенти савладали у 
претходним економским дисциплинама, у циљу квантитативне, објективне и критичке анализе 
економике аграрних програма. Значајан акценат у тим анализама стављен је на разлику између 
краткорочних и дугорочних ефеката аграрних програма. 
Исход предмета: Савладавање метода квантитативне анализе економских аграрних програма и ефеката 
појединих мера и инструмената аграрне политике на пољопривредне произвођаче, потрошаче 
пољопривредних производа, пореске обвезнике и државни буџет. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод у економску анализу аграрних програма; Структура тржишта 
пољопривредних производа; Директна плаћања и ценовна подршка; Програми стабилизације тржишта 
аграрних производа; Програми тржишних наруџби; Ценовна подршка и контрола пољопривредне 
производње; Аграрни програми искључивања земљишта из производње; Ефекти ценовне подршке на 
тржиште фактора производње; Аграрни програми у спољно-трговинској размени; Дистрибутивни 
ефекти аграрних програма; Аграрни програми с директним утицајем на животну средину. 
Вежбе: Емпиријске симулације квантитативне анализе економских аграрних програма, израда 
семинарских радова студената и  дискусија о студијама случаја. 
Литература 
Ловре К., Зекић С. (2011), Економска анализа аграрних програма, Економски факултет Суботица, 
Пролетер ад Бечеј. 
Број часова  активне наставе у 7. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, израда и дискусија о тематици семинарског рада. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Колоквијуми - 2 50 Усмени испит 30 
Домаћи задаци    
Семинарски рад 15   
Студија случаја    
Вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70 СВЕГА 30 

 


