
Предметна програма од втор циклус студии за задолжителен предмет 
1. Наслов на предметот Заедничка аграрна политика на ЕУ 
2. Код АБ4102 
3. Студиска програма Агробизнис 4+1 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус на високо образование 
6. Академска година/семестар I година/ 

I семестар 
7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник проф. д-р Снежана Костадоноска-Милошеска  
проф. д-р Наташа Данилоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

Завршен прв циклус на високо образование, 240 ЕКТС 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку оваа предметна програма студентите треба да се запознаат со основните принципи на 
Европската Унија и на нејзината Заедничка аграрна политика (ЗАП), како една од 
најинтегрираните секторски политики на ЕУ. Студентите ќе се стекнат со темелни познавања 
за ЗАП и механизмот на функционирање на ЗАП, а со тоа и разбирање на нејзината улога во 
развојот на современото земјоделство и агробиснисот. Исто така, комплетно ќе се запознаат 
со програмите кои произлегуваат од ЗАП и со надлежните институции и тела за нејзино 
креирање и имплементирање. 
Оспособен за (компетенции): 
Студентите ќе ги запознаат основните принципи на финционирање на ЕУ и нејзината 
заедничка аграрна политикаа и ќе се оспособат за идентификување на инструментариумот на 
ЗАП. Исто така, комплетно ќе се запознаат со програмите кои произлегуваат од ЗАП и со 
надлежните институции и тела за нејзино креирање и имплементирање. 

11. Содржина на предеметната програма: 
 Вовед во ЕУ и Појава, развој, цели и механизми на Заедничката аграрна политика на 

ЕУ 
 Поглавје 11 од „acquis communautaire“-Земјоделство и рурален развој. 
 Финансирање на ЗАП 
 Структура, столбови на ЗАП  
 Секторски пазарни политики во рамки на ЗАП  
 Функционирање и улога на основните институции и тела на ЕУ задолжени за 

конципирање и имплементирање на ЗАП, реформи на ЗАП 
 Руралниот развој во рамки на ЗАП 
 Програми кои произлегуваат од ЗАП 

12. Методи на учење: 
Предавања и интерактива настава поддржана со компјутерски и видео презентации, 
надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и 
нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување 
на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите. 

13. Вкупно расположлив фонд на време 15 недели  
(12 недели предавања + 3 недели консултации) 

14. Распределба на расположливото време 7 ЕКТС x 30 часа = 210 часа 
45+165=210 часа  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиторски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 60 часа 
16.2. Самостојни задачи 55 часа 



16.3. Домашно учење 50 часа 
17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  60 бода 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 бода 

17.3. Активности и учество 10 бода 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценка) 

до 61 бод 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од 69 до76 бода 7 (седум) (D) 
од 77до 84 бода 8 (осум) (S) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 
од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на 
завршени испити 

Редовност на настава и вежби, проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21. Методи на следење на квалитетот 

на наставата 
Механизми на интерна евалуација  

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Чарлс 
Виплоц 
 

Економија на 
европската 
интеграција 

АрсЛАМИНА 2012 

2. EU The Common 
Agricultural Policy 
and Development 

European 
Commission 

2011 

3. Тина Волк, 
Емил 
Ерјавец и 
Кеј 
Мортенсен 

Земјоделската 
политика и 
европската 
интеграција во 
југоисточна Европа 

ФАО 2015 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marianne 
Lefebvre 
Maria 
Espinosa 
Sergio 
Gomez y 
Paloma 

The influence of the 
Common 
Agricultural 
Policy on 
agricultural 
landscapes 
 

European 
Commission 

2012 

2. OECD Evaluation of 
Agricultural Policy 
Reforms in the 
European Union 

Paris: OECD 2011 

 
 
 
 


