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Универзитет у Београду 

Пољопривредни факултет 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

На седници Изборног већа Пољопривредног факултета у Земуну, одржаној 27.10.2022. 

године, одлуком бр. 300/1-3/4 именована је Комисија за припрему Извештаја за избор сарадника 

у звање и на радно место САРАДНИКА У НАСТАВИ (на основу чл. 46. Статута 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду) за ужу научну област 

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА у саставу: 
 

1.  др Коста Глигоревић, ванредни професор Универзитета у Београду,  Пољопривредног 

факултета, УНО: Пољопривредна техника, председавајући Комисије, 

2.  др Милан Дражић, доцент  Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета, УНО: 

Пољопривредна техника, 

3.  др Војислав Симоновић, ванредни професор Универзитета у Београду, Машинског 

факултета, УНО: Пољопривредно машинство. 
 

Одлуком декана број 308/1 од 27.10.2022. године расписан је конкурс који је објављен 

09.11.2022. године у листу „Послови“ број 1013, који издаје Национална служба за 

запошљавање. 

На расписани конкурс пријавио се један кандидат, Милан Шуњеварић, дипломирани 

инжењер пољопривреде. 

Након прегледа и анализе конкурсне документације, Комисија подноси следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Кандидат Милан Шуњеварић, дипломирани инжењер пољопривредe, доставио је 

потпуну документацију у складу са условима конкурса, и то: биографију, библиографију, 

уверење о завршеним основним академским студијама, уверење о уписаним мастер студијама,  

извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног органа да није 

под истрагом, као и осталу релевантну документацију. 

 

I. Биографски подаци кандидата 
Дипломирани инжењер пољопривреде, Милан В. Шуњеварић, рођен је 01. фебруара 

1991. године у Ужицу. Основну школу, као и средњу, Гимназију природно – математичког 

смера, завршио је у Ужицу. Након завршетка средње школе, школске 2010/2011. уписује 

Саобраћајни факултет, универзитета у Београду. Након одслушаних и успешно положених 

испита у оквиру студентског програма, током шест семестара, одлучује да упише 

Пољопривредни факултет, Унивезитета у Београду, школске 2014/2015. одсек - Пољопривредна 

техника. Дипломирао је 26. септембра 2018. године, са просечном оценом 8,73 (осам и 73/100). 

Мастер студије уписао је школске 2022/2023. године на студијском програму Пољопривреда, 

модул Биотехнички и информациони инжењеринг, Пољопривредног факултета, Универзитета у 

Београду. 

Током школске 2018/2019. био је ангажован као Студент – демонстратор, на 

Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду, на одсеку за пољопривредну технику, на 

предметима: Механизација у мелиорацијама земљишта, Механизација у комуналним радовима, 

Механзација за спортско – рекреативне терене и Основи пољопривредне технике.  

Од септембра 2020. до децембра 2021. године био је ангажован на позицији инжењера за 

техничку подршку у компанији Ливона д.о.о. која се бави пројектовањем и имплементацијом 

иновативних технологија у области прецизне пољопривреде. Дуги низ година обавља посао 

спортског тренера скијања и педагога у оквиру неколико школа скијања на Златибору и 

Копаонику.  
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Милан В. Шуњеварић објавио је два рада, у научном часопису “Пољопривредна 

техника” и на научно-стручном скупу “Актуелни проблеми механизације пољопривреде ” где је 

добио и награду за најбољи стручни рад.  

Користи енглески језик (говори, чита и пише). Влада информатичким знањима 

(оперативни системи, MS Office, Adobe). Ожењен је и има једно дете. 

 

II. Закључак и предлог 

Након разматрања достављеног конкурсног материјала, Комисија констатује да 

пријављени кандидат Милан Шуњеварић испуњава услове расписане конкурсом, за избор на 

место сарадника у настави за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА, као и да је 

приложена сва конкурсом предвиђена документација, релевантна за доношење предлога. 

Кандидат Милан Шуњеварић је основне академске студије завршио у року, са просечном 

оценом 8,73. Студент је Мастер академских студија на студијском програму Пољопривреда, 

модул Биотехнички и информациони инжењеринг на Пољопривредном факултету Универзитета 

у Београду. Био је ангажован као Студент демонстратор за извођење практичне наставе из 

предмета: Механизација у мелиорацијама земљишта, Механизација у комуналним радовима, 

Механизација за спортско-рекреативне терене и Основи пољопривредне технике. 

Кандидат Милан Шуњеварић је објавио два рада, самостално и у сарадњи са другим 

ауторима, од којих један у националном научном часопису, а други у зборнику радова научно – 

стручног скупа са међународним учешћем. Оба рада су из уже научне области за коју се бира. 

Добио је награду за најбољи стручни рад на научно – стручном скупу са међународним учешћем.  

Поседује радно искуство на позицији инжењера за техничку подршку стечено у 

компанији која се бави пројектовањем и имплементацијом решења у области прецизне 

пољопривреде, ГИС и ГНСС ситема. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.  

Узимајући у обзир све услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 

Универзитета у Београду и Статутом Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, 

Комисија предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, да 

прихвати овај извештај и изабере Милана Шуњеварића, дипломираног инжењера пољопривреде 

у звање и на радно место САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА 

ТЕХНИКА, ради заснивања радног односа са пуним радним временом, на одређено време од 1 

(једне) године. 

 

У Београду – Земуну,  

15.12.2022. године.       

 

 

 

Чланови комисије: 

 

___________________________________________________ 

1. др Коста Глигоревић, ванредни професор Универзитета у 

Београду, Пољопривредног факултета - председавајући 

УНО: Пољопривредна техника  

 

___________________________________________________ 

2. др Милан Дражић, доцент  Универзитета у Београду, 

Пољопривредног факултета, УНО: Пољопривредна техника 

 

___________________________________________________ 

3.  др Војислав Симоновић, ванредни професор Универзитета 

у Београду, Машинског факултета, УНО: Пољопривредно 

машинство. 


