
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Предмет: Извештај Комисије за оцену пријављених кандидата за избор сарадника у звање 

и на радно место aсистента за ужу научну област Менаџмент, организација и 

економика производње пословних система пољопривреде и прехрамбене 

индустрије 

 

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (Одлука бр. 

300/1-3/2 од 27.10.2022. године) именована је Комисија и председавајући Комисије за 

припрему Реферата за избор сарадника у звање и на радно место асистента за ужу научну 

област Менаџмент, организација и економика производње пословних система 

пољопривреде и прехрамбене индустрије. Одлуком Декана Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду (Одлука бр. 308/1 од 27.10.2022. године), расписан је Конкурс 

који је објављен у листу „Послови“ бр. 1013 од 9.11.2022. године.  

На основу анализе комплетне документације коју је кандидаткиња приложила у складу са 

условима Конкурса, Комисија у саставу: 

1. Др Тамара Пауновић, доцент, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, ужа 

научна област: Менаџмент, организација и економика производње пословних система 

пољопривреде и прехрамбене индустрије - председавајући комисије, 

2. Др Михајло Мунћан, доцент, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, ужа 

научна област: Менаџмент, организација и економика производње пословних система 

пољопривреде и прехрамбене индустрије, 

3. Др Јелена Деспотовић, доцент, Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет, 

ужа научна област: Менаџмент и организација у пољопривреди, 

подноси следећи: 

И З В Е Ш Т А Ј 

На расписани Конкурс за избор сарадника у звање и на радно место асистента за ужу 

научну област Менаџмент, организација и економика производње пословних система 

пољопривреде и прехрамбене индустрије, објављенoг у листу Националне службе за 



запошљавање „Послови”, бр. 1013 од 9.11.2022. године, пријавила се једна кандидаткиња, 

Дејана Вучковић, студенткиња докторских студија студијског програма Агроекономија и 

рурални развој. 

I Биографски подаци 

Дејана Вучковић рођена је 31.08.1997. године у Мркоњић Граду, Република Српска. 

Основну школу и гимназију завршила је у Старој Пазови са одличним успехом. 

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, студијски програм Агроекономија, 

уписала је школске 2016/2017. године, а дипломирала је 30.09.2020. године, са оценом 10 

(десет), чиме је стекла стручни назив дипломирани агроекономиста. Основне академске 

студије завршила је са просечном оценом 9,93 (девет и 93/100). Поводом Дана факултета 

награђена је као најбољи студент завршне године Одсека за агроекономију за школску 

2019/2020. годину. Након дипломирања, изабрана је од стране Задужбине Николе Спасића 

за најбољег дипломираног студента Пољопривредног факултета, 

Мастер академске студије уписала је школске 2020/2021. године на Пољопривредном 

факултету у Земуну, студијски програм Агроекономија, модул Управљање финансијама и 

пословање у агробизнису. Положила је све испите прописане студијским програмом 

Агроекономија и 1.06.2022. године одбранила мастер рад са оценом 10 (десет), чиме је 

завршила мастер академске студије са просечном оценом 10,00 (десет и 00/100) и стекла 

академски назив мастер агроекономиста.  

Докторске академске студије уписала је школске 2022/2023. године на Пољопривредном 

факултету у Београду, студијски програм Агроекономија и рурални развој. Служи се 

енглеским језиком и познаје основе немачког језика. Поседује одговарајуће вештине рада 

на рачунару. 

Дејана Вучковић је током основних академских студија била стипендиста Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, као и општине Стара Пазова. Осим тога, била је 

стипендиста Фонда за младе таленте – Доситејева стипендија, као студент завршне године 

основних академских студија (школска 2019/2020. година) и мастер академских студија 

(школска 2020/2021. година). 

 



Од 27.01.2022. године запослена је на Пољопривредном факултету Универзитета у 

Београду као сарадник у настави на Катедри за менаџмент у агробизнису. У летњем 

семестру школске 2021/2022. године успешно је изводила вежбе на предмету Фарм 

менаџмент, који се реализује на основним академским студијама, на студијском програму 

Агроекономија. Објавила је три научна рада, који су презентовани на научним скуповима 

(списак објављених радова налази се у Прилогу Извештаја).  

II Закључак и предлог комисије 

На основу анализе конкурсне документације, Комисија констатује да пријављена 

кандидаткиња Дејана Вучковић, студенткиња докторских студија студијског програма 

Агроекономија и рурални развој, испуњава све услове предвиђене Конкурсом и предлаже 

Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да Дејану Вучковић, 

изабере у звање и на радно место асистента за ужу научну област Менаџмент, 

организација и економика производње пословних система пољопривреде и 

прехрамбене индустрије.  

У Београду, 

30.11.2022. 

 

Чланови комисије: 

____________________________________ 

Др Тамара Пауновић, доцент, 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

УНО: Менаџмент, организација и економика производње 

пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије 

                                         ___________________________________ 

Др Михајло Мунћан, доцент, 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет  

УНО: Менаџмент, организација и економика производње 

    пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије 

 

 ___________________________________ 

Др Јелена Деспотовић, доцент, 

 Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет 

 УНО: Менаџмент и организација у пољопривреди 

 

ПРИЛОГ: Списак научних радова Дејане Вучковић 
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