УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ОБРАЗАЦ 6.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати
или изоставити)
I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Датум и орган који је именовао комисију:
Наставно-научно веће Економског фаултета у Суботици, Универзитет у Новом Саду, дана
30.11.2017. године.
2.

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне
области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у
којој је члан комисије запослен:
1. др Ковиљко Ловре, редовни професор, Агроекономија, 30.4.1998. године, Економски
факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду - председник;
2. др Станислав Зекић, ванредни професор, Агроекономија, 27.12.2013. године,
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду - ментор;
3. др Симо Стевановић, редовни професор, Економика и привредни систем, 08.04.2015.
године, Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитет у Београду - члан.

II

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља, презиме:
Марија (Милан) Јеремић, рођ. Кнежевић
2. Датум рођења, општина, држава:
16.11.1984. године, Апатин, Република Србија.
3.

Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер
и стечени стручни назив:
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, Агробизнис, Дипломирани
економиста - мастер.
4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија:
Уписана на докторске студије на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду
2009. године, студијски програм: Економија, модул: Аграрна економија и агробизнис.
5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране:
6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:
III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Трансмисија цена у ланцу снабдевања месом у Србији и одабраним државама Европске уније
IV

ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.
Докторска дисертација кандидата Марије Јеремић написана је на 136 страница и структуирана кроз
увод, 7 поглавља, закључна разматрања и преглед коришћене литературе. Испред основног текста,
докторска дисертација садржи насловну страну, кључну документацијску информацију (образац 5а)

на српском и енглеском језику, детаљан садржај, као и индекс графикона и табела. На крају текста
дати су прилози и индекс скраћеница. Дисертација садржи 20 графикона, 16 табела и 151 извора
литературе. Дисертација је у потпуности урађена у складу са важећим универзитетским
стандардима.
Садржај докторске дисертације обухвата следећа основна поглавља:
Увод
1. Трансмисија цена у ланцу снабдевања храном
2. Преглед владајућих ставова у литератури
3. Ланац снабдевања свињским месом у Србији
4. Тржишна структура учесника ланца снабдевања храном
5. Вертикална трансмисија цена у ланцу снабдевања свињским месом у Србији
6. Утицај цена у међународној размени на домицилне цене
7. Трансмисија цена у ланцу снабдевања свињским месом у Србији - компарација са одабраним
земљама ЕУ
Закључак
Литература
V
ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Увод
У уводном делу је концизно описан проблем истраживања докторске дисертације, а наведени су и
циљеви истраживања, као и истраживачке хипотезе. Такође, презентован је програм истраживања у
циљу тестирања постављених хипотеза и дат је кратак опис садржаја докторске дисертације кроз
поједина поглавља.
Овај део рада се позитивно оцењује.
1. Трансмисија цена у ланцу снабдевања храном
У првом поглављу дат је теоријски приказ предмета истраживања, тј. описани су појмови као што су
ланац снабдевања месом, као и трансмисија цена у овом ланцу. Разматране су вертикална и
хоризонтална трансмисија цена, као и карактеристике, типови и узрци асиметричне трансмисије
цена. Посебно је елаборирана анализа временских серија у испитивању трансмисије цена из разлога
решавања проблема појаве нестационарних серија података о ценама. У овом делу кандидат је
демонстрирао солидну теоријску подлогу неопходну за истраживања оваквог карактера.
Овај део рада се позитивно оцењује.
2. Преглед владајућих ставова у литератури
После теоријског приступа проблему истраживања у другом делу су наведена најзначајнија
истраживања до којих је кандидат дошао, а тичу се вертикалне и хоризонталне трансмисије цена.
Наравно, овде није наведена сва консултована литература, већ само најзначајнији извори који су у
најближој вези са предметом истраживања, тј. она истраживања која су у највећој мери утицала на
физиономију докторске дисертације.
Овај део рада се позитивно оцењује.
3. Ланац снабдевања свињским месом у Србији
Како је предмет истраживања трансмисија цена у ланцу снабдевања месом у Србији са фокусом на
свињско месо, као најзаступљеније у укупној производњи и потрошњи, у трећем делу је анализиран
ланац снабдевања свињским месом у Србији. У овом делу, који представља "почетак" емпиријског
истраживања, описује се производња, прерада и дистрибуција свињског меса у нашој земљи.
Производна структура је приказана по регионима и величини пољопривредних газдинства у циљу
идентификовања различитих типова газдинстава на којима се обавља узгој свиња. Такође,
елабориране су и прерада и дистрибуција свињског меса, тако да је обухваћен читав ланац
снабдевања свињским месом. Наведени ланац у делу узгоја свиња карактерише доминација малих и
средњих пољопривредна газдинства и релативно компететивно тржиште, док се код прераде и
дистрибуције свињског меса у Србији запажа стање олигопсона.
Овај део рада се позитивно оцењује.

4. Тржишна структура учесника ланца снабдевања храном
Тржишна структура учесника у ланцу снабдевања има доминантан утицај на карактеристике
трансмисије цена, тако да њена анализа чини неизоставан део постављеног истраживања у
докторској дисертацији. Посебно детаљно су описане тржишне одлике у сектору узгоја свиња, где
су дате емпиријске интерпретације функција понуде и тражње за свињским месом у Србији.
Функција тражње је спецификована са пет независних променљивих, а њени резултати су
омогућили елаборацију коефицијената еластичности тражње у односу на личну потрошњу
(доходовна еластичност тражње), коефицијента директне ценовне еластичности тражње и
коефицијент унакрсне еластичности тражње (у односу на цену говеђег меса). Кретање броја
становника и цена пилећег меса, као фактори тражње за свињским месом, нису били статистички
сигнификантни, те нису узети у даље разматрање. Функција понуде је анализирана у шест
различитих варијанти у циљу одабира модела који има статистички најсигнификантније показатеље.
Изабрана је функција понуде са само два параметра: цена свињског меса са двогодишњим лагом и
време (Т), па је елаборирана еластичност понуде свињског меса у односу на цену са двогодишњим
кашњењем. Као посебан сегмент овог дела извршена је анализа тржишта са израженим цикличним
осцилацијама, што је карактеристично за производњу свињског меса. За ову сврху коришћен је
економетријски модел "паукове мреже".
Овај део рада се позитивно оцењује.
5. Вертикална трансмисија цена у ланцу снабдевања свињским месом у Србији
Анализа вертикалне трансмисије цена у ланцу снабдевања свињским месом у Србији заједно са
наредним делом рада, представља централни део истраживања докторске дисертације и има задатак
да одговори на круцијална питања постављена у предмету истраживања. Кључни део, наравно,
представља примена модела са корекцијом равнотежне асиметричне грешке (Asymmetric error
correction model - AECM) у сврху оцену присуства вертикалне трансмисије у ланцу снабдевања
свињским месом. Посебан нагласак је стављен на тестирање стационарности и коинтеграције
временских серија података, која је извршена путем АДФ теста. Вертикална трансмисија цена је
анализирана са аспекта утицаја промена цена у сектору малопродаје, као и сектору прераде на
промене цена на нивоу пољопривреде уз идентификовање фактора од утицаја на тип уочене
трансмисије цена.
Овај део рада се позитивно оцењује.
6. Утицај цена у међународној размени на домицилне цене
Како тржиште свињског меса у Србији није затворено тржиште, у дисертацији је било неопходно
анализирати и утицај цена у међународној размени на домицилне цене, односно хоризонталну
трансмисију цена. Оваква анализа подразумева, пре свега, разматрање међународног тржишта
свињског меса, као и спољно-трговинску позицију Србије код овог пољопривредног производа.
Разлог је идентификација највећих извозника свињског меса, као и земаља из којих Србија увози
највеће количине свињског меса. И у овом делу рада је извршено тестирање стационарности
временских серија података о ценама и то применом АДФ теста. При анализи хоризонталне
трансмисије коришћен је векторски ауторегресиони модел (Vector autoregression model - VAR) са
шест променљивих. У овом делу су идентификоване државе у којима промене цена свињског меса
имају највећи утицај на цене у Србији, а то су Шпанија и Мађарска, док су обим трговине и близина
тржишта фактори који у највећој мери опредељују хоризонталну трансмисију цена свињског меса.
Овај део рада се позитивно оцењује.
7. Трансмисија цена у ланцу снабдевања свињским месом у Србији - компарација са одабраним
земљама ЕУ
Овај део докторске дисертације се односи на компарацију резултата вертикалне трансмисије цена у
односу на одабране земље Европске уније. Одабир земаља је извршен на основу утицаја који
поједине земље имају на цене свињског меса у Србији, односно на основу анализе међународне
размене свињским месом. Одабране земље су Шпанија, Мађарска и Немачка. На посебном месту су
истакнуте разлике у факторима од утицаја на вертикалну трансмисију цена у Србију и одабраним
земљама ЕУ. Овај део рада је имао циљ да се јасније идентификује позиција Србије у односу на
друге земље.
Овај део рада се позитивно оцењује.

Закључак
У оквиру закључних разматрања кандидат је интерпретирао резултате истраживања, те указао на
потврђивање постављених хипотеза. Такође, у закључцима се истичу главне неуралгичне тачке у
ланцу снабдевања свињског меса у Србији, а предлажу се и одређена решења за идентификоване
проблеме. Резултати истраживања и изведени закључци докторске дисертације јасно су и концизно
представљени.
Овај део рада се позитивно оцењује.
Литература
Списак коришћене литературе садржи 151 извор релевантних иностраних и домаћих аутора из
области дефинисаног предмета истраживања, тј. у највећој мери се односи на питања трансмисије
цена и тржишта сточарских производа, нарочито меса. Значајан део референци се односи и на
економетријске моделе који су коришћени у раду. Коришћени извори су исправно цитирани у
оквиру основног текста и једнообразно форматирани у списку коришћене литературе, а претежно су
новијег датума. Коришћена литература се претежно односи на научне радове објављене у
међународним и домаћим часописима, научне радове објављене на међународним конференцијама,
као и на монографије.
Овај део рада се позитивно оцењује.
VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад
објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства
надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу
заменити овај услов до 01. јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање,
таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе.
1. Јеремић, М., Зекић, С., Матковски, Б. (2016). Економске особености производње свиња у
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приступи мерењу. Економика пољопривреде, 58(1),187-192, Специјални број 1, Институт за
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ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања у докторској дисертацији су вишедимензионални и односе се на целокупан
ланац снабдевања свињским месом у Србији, односно на карактеристике тржишта код овог
производа. Посебан нагласак је стављен на питања вертикалне и хоризонталне трансмисије цена,
што је и основни предмет истраживања. С тим у вези, разумевање односа између цене и количине
на тржишту свињског меса у Србији, као и карактеристике понуде и тражње за свињским месом,
представљају незаобилазну везу између карактеристика ланца снабдевања свињским месом и
вертикалне трансмисије цена у овом ланцу. Одговори на ово се налазе у резултатима добијеним у
четвртом делу рада, где су анализиране понуда и тражња за свињским месом, као и међусобни
односи између понуде и тражње. Резултати анализе функције тражње су показали постојање веома
ниске како доходовне, тако и ценовне еластичности тражње за свињским месом. Такође, утврђена је
и релативно ниска супститабилност између тражње за свињским и говеђим месом. С друге стране,
специфирана функција понуде свињског меса показује веома ниску ценовну еластичност понуде код
овог производа. Анализа модела "паукове мреже" дала је потпунији приказ карактеристика тржишта
свињског меса у Србији у смислу идентификовања типа "паукове мреже" којем ово тржиште
припада, те омогућила израчунавање равнотежних вредности за цене и количине. Резултати су
показали да на тржишту свињског меса у Србији постоји конвергирајућа цикличност, док
израженије осцилације цена у односу на кретање понуде свињског меса карактеришу тржишта са
релативно нееластичном тражњом.
Резултати вертикалне трансмисије цена, анализиране у петом делу рада, дати су на основу оцене
одабраног модела. Они показује да између пољопривредног сектора и сектора прераде постоји
асиметрија у трансмисији цена и то негативна асиметрија, за шта се претпоставља да је узрокована
злоупотребом тржишне моћи прерађивачког сектора у односу на сектор узгоја свиња. Овакво стање
је резултат већег степена концентрације сектора прераде, тј. његове олигопсонске позиције у односу
на сектор узгоја свиња. С друге стране, између пољопривредног сектора и сектора малопродаје није
постојала злоупотреба тржишне моћи, пошто резултати показују присуство симетричне трансмисије
цена. Ови резултати дају драгоцене информације о карактеру тржишта свињског меса у Србији, који
доминантно утиче на дистрибуцију прихода између различити сегмената у ланцу снабдевања
свињским месом. Најзначајнији закључак се односи на веома неповољну позицију малих и средњих
газдинстава која се баве узгојем свиња, а посебна тежина овог закључка произилази из чињенице да
је производња свињског меса у Србији доминантно одређена производњом на оваквим
газдинствима.
Резултати анализе хоризонталне трансмисије цена су показали да највећи утицај на цене свињског
меса у Србији имају промене цена у Шпанији. Сличан, мада нешто мањи утицај имају и промене
цена у Мађарској, док је утицај ценовних шокова у САД-у и Немачкој веома мали. Објашњење за
овакве резултате за Србију, лежи у обиму увоза свињског меса из Шпаније, као и близини тржишта
Мађарске.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
Резултати добијени у истраживању презентовани су у докторској дисертацији у виду табела,
графичких приказа и текста и детаљно су образложени. Обрада, анализа и интерпретација резултата
истраживања заснована је на релевантним статистичким и економетријским методама одабраним у
складу са дефинисаним предметом и циљевима истраживања. У овом контексту, комисија
позитивно оцењује начин приказивања и тумачења резултата истраживања.

IX
КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
Докторска дисертација је написана у потпуности у складу са образложењима која су наведена у
пријави теме.
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе
Докторска дисертација својим насловом, садржајем, постављеним проблемом и предметом
истраживања, дефинисаном хипотезом, методологијом истраживања, резултатима истраживања и
начином тумачења резултата, садржи све битне елементе који се захтевају за радове оваквог
карактера.
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци
Разматрајући докторску дисертацију кандидата Марије Јеремић, комисија констатује да дисертација
садржи оригиналан допринос науци из следећих разлога:
· у дисертацији су јасно постављене истраживачке хипотезе чије доказивање је представљало
императив истраживања;
· одабрани економетријски методи имају потврду од стране великој броја респектабилних
аутора који су их тестирали у сличним истраживањима;
· резултати истраживања доказују постојање вертикалне трансмисије цена, чији је смер,
брзина и величина одређена тржишном структуром учесника у ланцу снабдевања, чиме је
потврђена нулта хипотеза истраживања (H0);
· помоћне хипотезе (H1 и H2) такође су потврђене, пошто је доказано да је степен преноса
ценовних промена у ланцу снабдевања храном уједно и показатељ перформанси тржишта,
као и да промена цена меса има опредељујући утицај на природу трансмисије цена;
· резултати истраживања дају веома користне информације како за саме учеснике у ланцу
снабдевања свињског меса, тако и за креаторе мера аграрне политике, када је овај сектор
пољопривреде у питању.
4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Дисертација нема недостатака који утичу на резултате истраживања.
X
ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
Да се докторска дисертација Трансмисија цена у ланцу снабдевања месом у Србији и одабраним
државама Европске уније прихвати, а кандидату Марији Јеремић одобри јавна одбрана рада.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:
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2.

3.
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