
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Предмет: Извештај Комисије о оцени пријављених кандидата за избор  

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

област ТРОШКОВИ И КАЛКУЛАЦИЈЕ 

 

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

300/9-3/7 од 29.09.2022,) именована је Комисија и председавајући Комисије за припрему 

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

област Трошкови и калкулације. Одлуком Декана Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду (Одлука бр. 285/1 од 29.09.2022.) расписан је Конкурс који је 

објављен у листу „Послови“ бр. 1009 од 12.10.2022. године.  

На основу анализе комплетне документације по основу поднетих пријава у складу са 

условима Конкурса, Комисија у саставу: 

1. Др Зорица Средојевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Пољопривредни 

факултет (ужа научна област: Трошкови и калкулације) – председавајући; 

2. Др Бојан Савић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Пољопривредни 

факултет (ужа научна област: Финансије, рачуноводство и пословна економија); 

3. Др Владислав Зекић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду – 

Пољопривредни факултет (ужа научна област: Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава) 

подноси следећи: 

И З В Е Ш Т А Ј 

На расписани Конкурс за избор сарадника у звање и на радно место САРАДНИКА У 

НАСТАВИ за ужу научну област ТРОШКОВИ И КАЛКУЛАЦИЈЕ, објављенoг у листу 

Националне службе за запошљавање „Послови“ бр. 1009 од 12.10.2022. године, пријавио 

се један кандидат, Васили Василије Остојић, студент мастер академских студија 

студијског програма Агроекономија – модул: Управљање финансијама и пословање у 

агробизнису. Уз пријаву, кандидат Васили Василије Остојић, приложио је следећа 

документа:  



 
 

o у оригиналу – Биографија; Извод из матичне књиге рођених; Уверење из казнене 

евиденције; Уверење о статусу студента мастер академских студија;  

o у овереном препису – Диплома о стеченом високом образовању и стручном називу 

дипломирани агроекономиста; и  

o фотокопије – Плакета Задужбине Николе Спасића; Две Плакете Фонда за младе 

таленте (стипендиста „Доситеја“) и Повеља Универзитета у Београду. 

 

I Биографски подаци 

Васили Василије Остојић рођен је 22.12.1998. године у Понтуазу, Република Француска. 

Завршио је основну школу у Математичкој гимназији и Десету гимназију „Михајло 

Пупин“ у Београду. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, студијски 

програм Агроекономија, уписао је школске 2017/2018. године, а дипломирао је 21.09.2021. 

године, са оценом 10 (десет), чиме је стекао стручни назив дипломирани агроекономиста. 

Основне академске студије завршио је са просечном оценом 9,88 (девет и 88/100).  

Мастер академске студије уписао је школске 2021/2022. године на Пољопривредном 

факултету Универзитета у Београду, студијски програм Агроекономија, модул: 

Управљање финансијама и пословање у агробизнису. До сада је положио све испите на 

мастер студијама, са просечном оценом 10,00. Кандидат се служи енглеским (виши 

напредни ниво) и француским језиком (напредни ниво) и поседује одговарајуће вештине 

рада на рачунару. 

Васили Василије Остојић је током основних академских студија био стипендиста Градске 

управе града Београда за студенте високошколских установа у Београду (школска 

2018/2019. година) и добитник награде Задужбине Николе Спасића за најбољег студента 

прве године Пољопривредног факултета. Током основних и мастер студија, био је 

корисник стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеја“ на основним 

(школска 2019/2020. година) и мастер академским студијама (школска 2020/2021. година). 

Поводом Дана Пољопривредног факултета награђен је као најбољи студент завршне 

године Института за агроекономију за школску 2020/2021. годину. Поводом Дана 

Универзитета у Београду, уручена му је Повеља као најбољем студенту генерације 

Пољопривредног факултета који је дипломирао у школској 2020/2021. години. 

На истом факултету, током школске 2021/2022. године, кандидат Васили Василије 

Остојић био је ангажован као студент демонстратор на предмету Пољопривредно 

рачуноводство на Катедри теорије трошкова, рачуноводства и финансија.  



 
 

II Закључак и предлог комисије 

На основу анализиране конкурсне документације коју је поднео кандидат Васили 

Василије Остојић, студент мастер студија Агроекономије, Комисија закључује да 

кандидат испуњава све услове предвиђене Конкурсом.  

Комисија предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 

да Васили Василија Остојића, изабере у звање и на радно место САРАДНИКА У 

НАСТАВИ за ужу научну област ТРОШКОВИ И КАЛКУЛАЦИЈЕ. 

 

У Београду – Земуну,                                                                                    Чланови комисије: 

16.11.2022.                                                       

 __________________________________ 

др Зорица Средојевић, редовни професор 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

Ужа научна област: Трошкови и калкулације 

 

 __________________________________ 

др Бојан Савић, ванредни професор 

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

Ужа научна област: Финансије, рачуноводство  

и пословна економија 

 

 __________________________________ 

др Владислав Зекић, редовни професор 

Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет 

Ужа научна област:: Рачуноводство и економика  

пољопривредних газдинстава 


