
 

 

 

Изборном већу Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду 

 
Предмет: Извештај комисије за оцену пријављених кандидата 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 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. Конкурс је 

објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, бр. 

1013, од 09.11.2022. године. 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 

Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (Одлука бр. 300/1-

3/3 од 27.10.2022. године), именована је комисија у саставу: 

1. Др Бојан Димитријевић, доцент, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, 

ужа научна област: Менаџмент, организација и економика производње пословних 

система пољопривреде и прехрамбене индустрије - председавајући Комисије, 

2. Др Саша Тодоровић, 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. 



 

На основу прегледа и анализе конкурсне документације достављене комисији, 

као и увида у досадашњи рад и резултате пријављених кандидата, комисија 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 огласним новинама 

Националне службе за запошљавање „Послови”, бр. 1013, од 09.11.2022. године, 

пријавио се један кандидат, Владимир Здравковић, студент докторских студија 

студијског програма Агроекономија и рурални развој. Кандидат је уз пријаву на 

конкурс доставио сву потребну документацију о испуњености услова конкурса. 

 
I Биографски подаци кандидата 

 

Владимир Здравковић рођен је 6.2.1997. године у Крушевцу, Република Србија. 

Основну школу, и средњу, Економско – трговинску школу, завршио је у Крушевцу са 

просеком 5,00. 

Основне академске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у 

Београду, студијски програм Агроекономија, уписао је школске 2016/2017. године. 

Студије је завршио са просечном оценом 9,17 (девет и 17/100). Дипломски рад одбранио 

је 9.4.2021. године, са оценом 10 (десет), чиме је стекао право на стручни назив 

дипломирани агроекономиста. 

Мастер академске студије уписао је школсе 2021/2022. године на истом факултету, 

студијски програм Агроекономија, модул Менаџмент у агробизнису. Mастер студије 

завршио је 28.09.2022. године са просечном оценом 10,00 (десет) и оценом 10 (десет) на 

одбрани мастер рада, чиме је стекао академски назив мастер агроекономиста.  

Докторске акадмеске студије уписао је школске 2022/2023. године на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, студијски програм Агроекономија 

и рурални развој. Владимир Здравковић је током основних академских студија био 

стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

Од 27. јануара 2022. године запослен је као сарадник у настави на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Успешно изводи вежбе на 

предметима Менаџмент производње воћа и грожђа и Менаџмент прехрамбене индустрије.  



 

Кандидат се служи енглеским језиком и поседује вештине рада у Microsoft Оffice 

пакету. Објавио је три научна рада, које је презентовао на научним скуповима (радови су 

наведени  у прилогу Извештаја). 

 

II Закључак и предлог комисије 
 

На основу анализе конкурсне документације, комисија константује да 

пријављени кандидат, Владимир Здравковић, студент докторских студија студијског 

програма Агроекономија и рурални развој, испуњава све услове предвиђене конкурсом 

и предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да 

Владимира Здравковића, 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 – Земуну, 

30.11.2022. године 
 

 

 

 
 

Чланови Комисије: 
 

 
 

 

Др Бојан Димитријевић, доцент, 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

УНО: Менаџмент, организација и економика производње 

пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије 

 

 
 

Др Саша Тодоровић, 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 Владимира Здравковића 

 

1. Димитријевић, Б., Булатовић, Б., Рајић, З., Здравковић, В. (2021): Економска 

исплативост производње купине сорте Loch Ness на породичном пољопривредном 

газдинству, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем „Село и 

пољопривреда“, Бијељина, ISBN: 978-99976-956-1-1, стр. 188-207. 
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Vojvodina on soybean yields, XI International Symposium on Agricultural Sciences 

„AgroReS”, Требиње, ISBN 978-99938-93-82-0, стр. 213-221. 
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3. Димитријевић, Б., Булатовић, Б., Здравковић, В. (2022): Economic viability of plum 
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