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Предмет: Извештај Комисије за избор наставника у звање и на радно место 

ванредног професора за ужу научну област Менаџмент, организација и 

економика производње пословних система пољопривреде и 

прехрамбене индустрије 

 

 

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (одлука 

број 300/9-3/4 od 30.06.2022. године)  расписан је конкурс за избор наставника у звање 

и на радно место ванредног професора за ужу научну област Менаџмент, организација 

и економика производње пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије, 

и образована је Комисија за припрему Извештаја за избор наставника у следећем 

саставу: 

1. Др Зоран Рајић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Менаџмент, организација и економика производње 

пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије – председавајући  

комисије, 

 

2. Др Блаженка Поповић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Менаџмент, организација и економика производње 

пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије,  

 

3. Др Грујица Вицо, ванредни професор Пољопривредног Факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, БИХ, ужа научна област: Економика пољопривреде. 

 

На основу одлуке Декана бр. 228/1 од 30.06.2022. године расписан је конкурс који је 

објављен у листу „Послови“ бр. 1004, дана 07.09.2022. године. После прегледа 

конкурсне документације, Комисија подноси следећи:  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс за избор у звање и на радно место ванредног професора за ужу  

научну област Менаџмент, организација и економика производње пословних 

система пољопривреде и прехрамбене индустрије, пријавила се једна кандидаткиња: 

др  Бранка  Булатовић (пријава број 228/13 од  22.09.2022. године) 

  



Конкурсни материјал кандидаткиње др Бранке Булатовић који је достављен Комисији 

садржи пријаву на расписан конкурс предату дана 22.09.2022, уз коју су достављена 

документа која потврђују испуњеност општих услова за избор у звање наставника на 

Универзитету у Београду: 

 

- Биографију, 

- Библиографију објављених радова, 

- Оверену копију дипломе о стеченом звању доктора наука Пољопривредног 

факултета Универзитета у Београду, 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Уверење о држављанству, 

- Уверење Трећег основног суда у Београду, да против кандидата није покренут 

кривични поступак, нити истрага и предходни поступак, за кривична дела из 

надлежности судова и тужилаштва. 

 

Поред наведеног, кандидаткиња је поднела и доказе о испуњености осталих услова 

утврђених Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника на Универзитету у Београду, 

Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања радног 

односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа 

сарадника и Статутом Факултета. Комисија је констатовала да је кандидаткиња           

др Бранка Булатовић поднела комплетну документацију која се захтева по условима 

конкурса. 

 

1.  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Др Бранка М. Булатовић рођена је 17.октобра 1958. године у Тузли. Дипломирала је 

1981. године на Пољопривредном факултету у Београду на Одсеку за агроекономију. 

Последипломске студије завршила је на истом факултету 1993. године одбраном 

магистарске тезе под називом: ”Утицај рационализације заштите воћа на производне и 

економске резултате пословања предузећа у београдском региону”. Докторску 

дисертацију под називом ”Економска ефективност виноградарске производње у 

функцији доношења пословних одлука” одбранила је 27.12.2006. године и тиме стекла 

научни назив доктора биотехничких наука – област агроекономских наука.  

По завршетку студија др Бранка М. Булатовић била је запослена у НИРО ”Кирило 

Савић”, a oд 1987. године запослена је на Пољопривредном факултету у Београду. Kao 

асистент приправник држала је вежбе на Одсеку за агроекономију на предмету 

Организација и економика производње и прераде воћа и грожђа, и на Одсеку за 

воћарство и виноградарство на предмету Организација пољопривредне производње. 

Након избора у звање доцента преузела је предавања на предметима Менаџмент 

производње воћа и грожђа на Одсеку за агроекономију и Менаџмент хортикултурне 

производње на Одсеку за хортикултуру. Данас активно учествује у извођењу наставе 

на свим нивоима студија и на великом броју студисјких програма на Пољопривредном 

факултету у Београду. 

 



Истовремено је учествовала у научном и стручном раду и објављивању научних 

резултата у научним и стручним публикацијама, на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству. До сада је објавила 97 научних радова у научним часописима, 

на међународним и домаћим скуповима и у зборницима радова. 

У протеклом периоду др Бранка М. Булатовић је остварила значајан допринос у 

погледу обезбеђивања научно - наставног подмлатка. Учествовала у изради преко 150 

дипломских радова, 12 мастер радова, једне одбрањене магистарске тезе и једне 

одбрањене докторске дисертације. 

Учесник је на пројекту број 46006 под називом: "Одржива пољопривреда и рурални 

развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру 

дунавског региона", у оквиру интегралних и интердисциплинарних истраживања, 

финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Члан је научног друштва аграрних економиста Балкана. 

 

2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

 
Магистарску тезу под називом „Утицај рационализације заштите воћа на производне 

и економске резултате пословања предузећа у београдском региону” одбранила је 

06.07.1993.године и тиме је стекла научни назив магистра агроекономије. 

Докторску дисертацију под називом: ”Економска ефективност виноградарске 

производње у функцији доношења пословних одлука” одбранила је 27.12.2006. године 

и тиме стекла научни назив доктора биотехничких наука – област агроекономских 

наука.  

 
3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

3.1. Наставни рад  

3.1.1. Наставна активност 

Др Бранка М. Булатовић је као асистент приправник, а касније и као асистент изводила 

вежбе из предмета Организација и економика производње и прераде воћа и грожђа на 

Одсеку за агроекономију, из предмета Организација пољопривредне производње на 

Одсеку за воћарство и виноградарство, из предмета Организација и економика заштите 

биља на Одсеку за заштиту биља, и из предмета Економика произвoдње на Одсеку за 

прехрамбену технологију. Након избора у звање доцента преузела је предавања на 

предметима Менаџмент производње воћа и грожђа на Одсеку за агроекономију и 

Менаџмент хортикултурне производње на Одсеку за хортикултуру. 

У складу са реформом образовног система, др Бранка М. Булатовић ангажована је на 

свим нивоима студија у реализацији следећих предмета: 

Основне академске студије: 

 Менаџмент производње воћа и грожђа – студијски програм Агроекономија, 

 Менаџмент рада и производње у пољопривреди – студијски програм 

Биотехнички и информациони инжењеринг, 



 Организација и економика производње воћа и грожђа – студијски програм 

Биљна производња, 

 Менаџмент хортикултурне производње – студијски програм Биљна производња 

 

Мастер академске студије: 

 Организација рада у пољопривреди - студијски програм Агроекономија, 

 Израда бизнис плана у биљној производњи - студијски програм Пољопривреда, 

 Менаџмент газдинстава усмерених на производњу грожђа и вина - студијски 

програм Воћарство и виноградарство и винарство. 

 

Докторске академске студије: 

 Системи пољопривредне производње - студијски програм Агроекономија и  

рурални развој. 

 

У свом досадашњем наставном раду, др Бранка М. Булатовић је веома успешно, стручно 

и квалитетно изводила вежбе и предавања. Пружала је свестрану помоћ студентима 

приликом припреме за полагање колоквијума и испита, као и при изради дипломских и 

завршних радова. 

 

3.1.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама  

 

Кандидаткиња др Бранка М. Булатовић је у досадашњој наставној активности стекла 

квалитетно наставно и педагошко искуство у свим облицима рада са студентима. На 

основу резултата добијених из анонимних студентских анкета за период од             

2017. године до 2021. године, вредновање педагошког рада др Бранке М. Булатовић 

оцењено је просечном оценом од 4,00 до 4,93 (прилог 1).  

 

3.1.3. Обезбеђење наставно-научног подмлатка 

У досадашњем раду др Бранка М. Булатовић је у својству ментора или члана комисије 

учествовала у изради преко 150 дипломских радова и 12 мастер радова. Такође, била је 

ментор једне одбрањене магистарске тезе и члан комисије за одбрану једне докторске 

дисертације. Тренутно је именована за ментора пријављене докторске дисертације која 

је у изради (прилог 5) . 

 

3.1.4. Уџбеници, практикуми, монографије 

Др Бранка М. Булатовић је у сарадњи са другим ауторима до сада објавила једну 

монографију и један уџбеник из уже научне области за коју се бира (прилог 9): 

 Милић, Д., Булатовић, Б., Трмчић, С. (2013): Менаџмент производње воћа и 

грожђа, Универзитет у Новом  Саду, Пољопривредни факултет, монографија, 

ISBN 978-86- 7520 -156 -4; 

 Милић, Д., Булатовић, Б., Вељковић, Б. (2013): Менаџмент и 

организација воћарско-виноградарске производње, Универзитет у 

Крагујевцу, Агрономски факултет, Чачак, ISBN 978-86-87611-28-3. 

 



3.2. Научно-истраживачки рад  

3.2.1. Објављени и саопштени научно-истраживачки радови 

Др Бранка М. Булатовић је испољила значајну активност у научно-истраживачком и 

стручном раду. Самостално или са другим ауторима, до сада је објавила укупно 97 

научних радова са одговарајућим вредностима М коефицијента. 

Од укупног броја публикованих референци, 75 научних радова објавила је пре избора у 

звање ванредног професора. После избора у наведено звање објавила је 22 научна рада, 

од којих је један рад у међународном часопису (М23), четири рада у националном 

часопису међународног значаја (М24) и два рада у врхунским часописима националног 

значаја категорије М51. Остали радови саопштени су на научним скуповима 

међународног и националног значаја, у земљи или иностранству, и публиковани у 

тематским зборницима или зборницима радова. На основу вредновања свих 

публикованих радова, а према Правилнику о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, коефицијент 

научне компетентности кандидаткиње др Бранке М. Булатовић износи 133,2, од чега је 

41,0 остварила након избора у звање ванредног професора (Табела 1). 

Публиковани радови по својој тематици могу се поделити у четири групе: 

У прву групу могу се сврстати радови у којима су примењене савремене методе 

управљања и праћен њихов утицај на пословне резултате. У највећем броју ових радова 

формулисани су модели који су са својим релевантним елементима одражавали  реални 

систем. Примена математичко статистичких метода у радовима је омогућила 

доношење исправних и правовремених пословних одлука. Радови из ове групе 

углавном садрже формулисане економске моделе, а циљ им је постизање што бољих 

пословних резултата (3, 4, 11, 12, 19). Посебно је интересантно праћење 

конкурентности одређених воћних врста и производа. 

У другој групи су радови који сагледавају економску ефективност инвестиционих 

улагања у виноградарску и ваћарску производњу (1, 5, 14, 17, 20) . Предмет анализе у 

овим радовима се пре свега односи на испитивање очекиване економске ефективности 

планираних улагања, тј. оцену исплативости уложених  средства у одређену 

производњу  у датом моменту. Радови су везани за инвестирање у воћарску и 

виноградарску производњу на породичном газдинству која код нас представљају 

доминантан организациони облик. 

У трећу групу су сврстани радови који се баве анализом услова и резултата 

производње  појединих воћних врста и грожђа (2, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 21) . 

Радови сврстани у четврту групу су објављени у последњих неколико година и баве се 

анализом исплативости подизања воћних засада, праћењем органске  производње воћа,  

као и анализом конкурентности воћака гајених на конвенционални начин у односу на 

органски начин призводње (8, 15, 16, 22) . Извршене анализе имале су за циљ доношење 

одлука о начину реализације прозводног процеса, односно утврдити шта је економски 

исплативије – продаја воћа или даља прерада. 

 

 

 

 



Табела 1. Врста и квантификација научно-истраживачких резултата кандидата 
Научни резултати Вредност 

ознака 

групе 
врста резултата 

број 

радова 

 

до избора у звање 

ванредног 

професора 

после  избора у  

звање ванредног 

професора 
укупно 

 
број 

радова 

број 

бодова 

број 

радова 
број 

бодова 

М23 

(4) 

Рад у међународном 

часопису 
2 1 4 1 4 8 

М24 

(4) 

Рад у националном 

часопис 

међународног значаја 

6 2 8 4 16 24 

М33 

(1) 

Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у целини 

42 33 33 9 9 42 

М34  

(0,5) 

Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у изводу 

16 13 6,5 3 1,5 8 

М42 

(5) 

Монографија 

националног значаја 
1 1 5  

 
5 

М45 

(1,5) 

Поглавље у књизи 

М42 или рад у 

тематском зборнику 

националног значаја 

 

7 

 

7 10,5  

 

10,5 

М51 

(3) 

Рад у врхунском 

часопису 

националног значаја 

2   2 6 6 

М52 

(1,5) 

Рад у истакнутом 

националном 

часопису 

10 10 15   15 

М61  

(1,5) 

Предавање по 

позиву са скупа 

националног 

значаја штампано у 

целини 

3   3 4,5 4,5 

М64  

(0,2) 

Саопштење са скупа 

националног значаја 

штампано у изводу 

6 6 1,2   1,2 

М 71  

(6,0) 

Одбрањена 

докторска 

дисертација 

1 1 6  

 

6 

М 72 

(3,0) 

Одбрањен  

магистарски рад 
1 1 3  

 
3 

Укупно 97 75 92,2 22 41 133,2 

 

 



Опис одабраних радова након избора у звање ванредног професора 

 

1. Dimitrijević, B., Bulatović, B., Rajić, Z., & Paunić, G. (2022). Economic effects of apricot 

brandy production on a family farm. Economics of Agriculture, 69(2), 583–594.  

https://doi.org/10.5937/ekoPolj2202583D 

У овом раду фокус аутора био је на утврђивању економских перформанси породичних 

газдинстава која се баве производњом ракије од кајсије. Циљ истраживања био је да се 

утврди економска исплативост производње ракије од кајсије у 2017., 2018. и 2019. 

години. Извори података коришћени за израду овог рада су интерна евиденција 

породичног пољопривредног газдинства и интервјуи обављени са члановима породице 

посматраног газдинства. Као теоријска основа коришћена је савремена научна и 

стручна литература релевантна за предмет истраживања. У раду је коришћено 

неколико метода истраживања а најзначајније су: анализа садржаја, интервју, 

дескриптивна метода, метода синтезе и упоредна метода. Анализа је показала да је 

производња кајсијеве ракије на породичном газдинству у посматраним годинама била 

економски исплатива, у првом реду због повољног односа продајне цене кајсијеве 

ракије и цене коштања (произвођачке цене). 

 

2. Milić, D., Lukač Bulatović, M., Kalanović Bulatović, B., & Milovančević, Z. (2016). Raw 

material requirements planning in fruit juice production. Economics of Agriculture, 63(4), 

1395–1402.  

https://doi.org/10.5937/ekoPolj1604395M 

Основни циљ истраживања био је утврђивање потребних капацитета воћарске 

производње једног произвођача воћних сокова, који поред капацитета за прераду воћа, 

располаже и сопственим површинама под воћњацима. У раду је коришћен билансни 

метод који се у воћарској производњи примењује и за планирање потреба прерађивачких 

капацитета, односно за успостављање складног односа између искоришћавања 

капацитета земљишта преко воћњака и индустрије за прераду воћа. За планирану 

производњу од 33.280t сировина, при оствареним просечним приносима, потребно је 

располагати са површином од 2.344 ha. За дневну прераду од 160 тона сировина 

потребно је располагати са следећом структуром воћних врста: јагода (516 ha), малина 

(332 ha), вишња (361 ha), кајсија (71 ha), бресква (178 ha), боровница (320 ha), шљива   

(50 ha), крушка (89 ha), јабука (137 ha), дуња (50 ha) и грожђа (240 ha). Између осталог, у 

раду је закључено да савремене технологије прераде воћа утичу на боље искоришћавање 

бројних потенцијала сировина, на очување нутритивних вредности и органолептичких 

својстава, али и побољшање тржишне конкурентности ових производа. 

 

3. Dimitrijević, B., Bulatović, B., Rajić, Z., Zdravković, V. (2021): Ekonomska isplativost 

proizvodnje kupine sorte LOH NES na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, Zbornik 

radova” Selo i poljoprivreda, Naučni skup sa meĎunarodnim učešćem, Bijeljina, Strana 188-

207, ISBN 978-99976-956-1-1 

https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zbornik_radova-2021-e.izdanje.pdf 

Циљ рада је утврђивање економске исплативости подизања 1ха засада купине сорте 

LOH NES на породичном пољопривредном газдинству, намењене за потрошњу у 

свежем стању, као и утврђивање рока повраћаја уложеног новца у ову инвестицију. 

Појава нових сорти вратила је наду и отворила једно ново поглавље у производњи 

https://doi.org/10.5937/ekoPolj2202583D
https://doi.org/10.5937/ekoPolj1604395M
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zbornik_radova-2021-e.izdanje.pdf


купине на простору Србије. То је и био повод да се у овом раду анализирају економски 

ефекти заснивања засада купине сорте LOH NES на ППГ које се налази на територији 

општине Варварин (Расински округ), на којој доминирају ситни пољопривредни 

произвођачи, али где постоје веома повољни услови за развој воћарске производње. 

Управо зато се велики број пољопривредника овог краја последњих година 

преоријентисао на производњу воћа, и то махом јагода и купина, које су и 

најзаступљеније, и чија производња у све већој мери добија карактер интензивне 

производње. У раду је коришћено више научних метода, и то метод анализе садржаја, 

метод интервјуа, метод дескрипције, метод калкулације, као и поједине динамичке и 

статичке методе за економску оцену инвестиција. Као извор података коришћена је 

база података и публикације Републичког завода за статистику Србије, као и научна и 

стручна литература релевантна за предметно истраживање. Подаци за израду 

калкулација прикупљени су на тржишту пољопривредних инпута, као и из интервјуа са 

носиоцем породичног пољопривредног газдинства. Анализа је показала да се 

инвестиција у подизање засада купине сорте лох нес на породичном пољопривредном 

газдинству може сматрати економски исплативом и оправданом и да је производња 

купине рентабилна и економична. Постојећа ситуација упућује на то да је неопходно 

радити на удруживању пољопривредних произвођача са циљем унапређења 

технологије производње и бољег пласмана производа кроз проналажење нових канала 

продаје. 

 

4. Dimitrijević, B., Bulatović, B., Rajić, Z. (2019): Production of apples as a 

possibility for family farms development, Journal of Agricultural, Food and Environmental 

Sciences - JAFES, Vol. 73, No. 2, December 2019, online ISSN 2545-4315, Special Issue: 

Proceedings 12th AAEM International Conference - Changes & Challenges in South East 

European Agricultural Economics, "Ss. Cyril and Methodius"University in Skopje, Faculty of 

Agricultural Sciences and Food - Skopje, pp. 87 – 91.  

https://journals.ukim.mk/index.php/jafes/article/view/1257/1068  

У раду се анализира исплативост уложених средстава за подизање засада јабуке на 

породичном газдинству које се налази у Расинском округу у Централној Србији. 

Претпоставка од које се у раду пошло је да оснивање засада јабуке на породичном 

газдинству може допринети смањењу незапослености у руралним подручјима и 

повећању прихода индивидуалних газдинстава. У овом истраживању су коришћени 

примарни извори информација, рачуноводствене калкулације, технолошка карта 

оснивања засада јабуке, интерна евиденција и пилот верзија бизнис плана произвођача 

јабука на породичном газдинству. За прецизнији преглед и боље праћење података 

коришћена је домаћа и страна литература, интернет сајтови, доступни статистички 

подаци и публикације везане за производњу јабука. Методе које су коришћене за ово 

истраживање подрзумевале су обрачун трошкова подизања засада, план новчаних 

прилива и одлива за период екплоатације засада – воћњака, као и показатеље економске 

ефикасности. Укупни трошкови садње засада јабуке на породичном газдинству износе 

16.080,00€ по хектару, док сви економски показатељи показују позитивне резултате. 

Планирана производња је исплатива, јер профит учествује са 71% у укупној вредности 

производње. Прорачуном продуктивности утврђено је да је за производњу једне тоне 

јабука потребно 822 сата рада радника. Оснивање засада јабуке је свакако високобуџетна 

инвестиција, али се на основу анализираних података и добијеног резултата може 

закључити да су економски ефекти подизања засада јабуке на газдинству били 

економски оправдани и исплативи.  

https://journals.ukim.mk/index.php/jafes/article/view/1257/1068


4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

4.1. Стручно-професионални допринос  

Кандидаткиња др Бранка М. Булатовић је од 2018. године члан уређивачког одбора 

часописа „Индустрија“ који издаје Економски институт, Београд (прилог 3). Била је 

уредник зборника радова и члан Научног одбора Прве научне конференције са 

међународним учешћем под називом „Село и пољопривреда“, која је одржана 20. и 21. 

септембра 2018. године у Бијељини, Република Српска, Босна и Херцеговина. На 

научној конференцији са међународним учешћем под називом „Село и пољопривреда“, 

која је одржана 2020. године у Бијељини, Република Српска, Босна и Херцеговина била 

је члан Научног одбора. Такође, била је члан Научног одбора саветовања „Одрживи 

развој Браничевског округа и енергетског комплекас Костолац“ одржаног у мају 

месецу 2021. године у Костолцу (прилог 4). 

Стручно-професионални допринос др Бранке М. Булатовић огледа се и кроз менторски 

рад са студентима на свим нивоима студија и обезбеђивање наставно-научног 

подмлатка. У том смислу, у својству ментора или члана комисије учествовала је у 

изради преко 150 дипломских радова и 12 мастер радова, била је ментор једне 

одбрањене магистарске тезе и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације. 

Тренутно је именована за ментора пријављене докторске дисертације која је у изради 

(прилог 5). 

Од 2011. године је члан истраживачког тима на пројекту који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под називом: "Одржива 

пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева 

Републике Србије у оквиру дунавског региона" (прилог 6). 

4.2. Допринос академској и широј заједници 

Др Бранка М. Булатовић активно учествује или је учествовала у раду стручних органа 

и комисија Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. У периоду од 2015. 

године до 2018. године била је члан Одбора за докторске студије на Пољопривредном 

факултету, а од 2021. године именована је за члана Одбора за планирање развоја 

Огледног добра Пољопривредног факултета „Радмиловац“ (прилог 7). 

4.3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама у 

земљи и иностранству 

Др Бранка М. Булатовић је члан научног друштва аграрних економиста Балкана 

(прилог 8). 

 

 

5. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу изложених података и анализе досадашњег рада, Комисија сматра да је др 

Бранка М. Булатовић, ванредни професор, показала веома запажену наставну, 

научноистраживачку, стручну и друштвену активност, као и допринос академској 

заједници. Сагледавајући испуњеност обавезних и изборних услова др Бранке М. 

Булатовић, Комисија је утврдила да кандидаткиња поседује вишегодишње педагошко 

искуство у извођењу свих облика наставе на обавезним и изборним предметима, на 

свим нивоима академских студија на Пољопривредном факултету Универзитета у 

Београду. У студентским анкетама наставна активност кандидаткиње вреднована је 

високим просечним оценама које се крећу у интервалу од 4,00 до 4,93.  



Др Бранка М. Булатовић, учествовала је као ментор и члан комисије у изради преко 

150 дипломских радова и 12 мастер радова, била је ментор једне одбрањене 

магистарске тезе и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације. Тренутно је 

именована за ментора пријављене докторске дисертације која је у изради.  

Значајне резултате у научно-истраживачком раду др Бранка М. Булатовић остварила је 

објављивањем радова у међународним и домаћим часописима и зборницима радова. 

Укупно је објавила 97 радова, од чега 22 након избора у звање ванредног професора и 

остварила укупни коефицијент научне компетентности 133,2, од чега 41,00 након 

избора у звање ванредног професора. Комисија сматра да објављени радови др Бранке 

М. Булатовић представљају допринос развоју агроекономске науке, посебно уже научне 

области за коју је расписан конкурс за избор у ванредног професора. 

Кандидаткиња је остварила запажен стручно-професионални допринос учешћем у 

реализацији пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, учешћем у организацији научних скупова као и кроз рад и обезбеђивање 

наставно-научног подмлатка. Допринос академској и широј заједници кандидата 

огледа се у активном раду у органима Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду, као и у сарадњи са другим научно-истраживачким установама. 

Полазећи од анализе целокупне наставне и научно-истраживачке делатности др Бранке 

М. Булатовић, обима и квалитета њеног рада, Комисија сматра да је кандидаткиња 

испунила све обавезне и изборне услове прописане Законом о високом образовању и 

Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду и предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду да прихвати овај Извештај и да др Бранку М. Булатовић изабере у звање и на 

радно место ванредног професора за ужу научну област Менаџмент, организација и 

економика производње пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије. 

 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ 

 

 

_____________________________ 

Др Зоран Рајић, редовни професор 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

ужа научна област: Менаџмент, организација 

 и економикa производње пословних система  

пољопривреде и прехрамбене индустрије 
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Др Блаженка Поповић, редовни професор 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

ужа научна област: Менаџмент, организација 

 и економикa производње пословних система  

пољопривреде и прехрамбене индустрије 
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Др Грујица Вицо, ванредни  професор 

Пољопривредни факултет 

Универзитет у Источном Сарајеву, БИХ 

ужа научна област: Економика пољопривреде 
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 Група аутора - коаутор Бранка  Калановић (1988): Студија - Анализа економике 

производње и прераде индустрије уља, Институт за агроекономију, Београд. 

 Група аутора - коаутор Бранка  Калановић: Оптимални модели производње и 

маркетинга високо вредне и здраве хране у Србији, Институт за агроекономију    

Београд. 

 Група аутора - коаутор Бранка  Калановић: Стратегија развоја пољопривреде 

Србије у условима тржишног привређивања  и спровођења друштвене реформе, 

Институт за агроекономију, Београд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 3.  

Изборни услов – Стручно професионални допринос: Председник или члан уређивачког 

одбора научног часописа или зборника радова у земљи или иностранству. 

 

 

 



 
 

 



Прилог 4.  

Изборни услов – Стручно професионални допринос: Председник или члан 

организационог одбора или научног одбора на скуповима националног или 

међународног нивоа 

 

  

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Прилог 5. 

Изборни услов – Стручни професионални допринос: Председник или члан комисије за израду 

завршних радова на академским мастер или докторским студијама 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



Прилог 6. 

Изборни услов – Стручно професионални допринос: Руководилац или сарадник на домаћем и 

међународним научним пројектима. 

 

 
 



 

Прилог 7. 

Изборни услов – Допринос академској и широј заједници: председик или члан органа 

управљања, стручног органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству. 

 

 



Проф. др Бранка Булатовић

Пољопривредни факултет,

Универзитета у Београду

Немањина 6

11080 Земун

П О Т В Р Д А

Овом потврдом се потврђује, да је проф. др Бранка Булатовић, запослена на

Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду, члан НАУЧНОГ

ДРУШТВА АГРАРНИХ ЕКОНОМИСТА БАЛКАНА (НДАЕБ-а).

Потврда се издаје на захтев именоване.

Председник НДАЕБ-а

Проф. др Горан Максимовић

 

 
Прилог 8. 

Изборни услов – Сарадња са другим високошколским, научно - истраживачким установама 

односно установама културе или уметности у земљи и иностранству: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 9. 

Уџбеник и монографија 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


