
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Менаџмент, организација и економика производње пословних 

система пољопривреде и прехрамбене индустрије 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Бранка М. Булатовић 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Бранка, Миодраг, Булатовић 

- Датум и место рођења: 17.10.1958. година, Тузла, БИХ 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Звање/радно место: Ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Менаџмент, организација и економика производње пословних 

система пољопривреде  и прехрамбене индустрије 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Место и година завршетка: Београд - Земун, 1981. године 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

-  Назив установе: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

-  Место и година завршетка: Београд - Земун, 1993. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент, организација и економика производње 

пословних система пољопривреде  и прехрамбене индустрије 

Докторат: 

-  Назив установе: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

-  Место и година одбране:  Београд - Земун, 2006. године 

- Наслов дисертације: Економска ефективност виноградарске производње у функцији доношења 

пословних одлука 

- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент, организација и економика производње 

пословних система пољопривреде  и прехрамбене индустрије 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Доцент, 2007. година, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Ванредни професор, 2012. година, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Ванредни професор, 2017. година, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 



3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање 

у које се бира) 

oценa / број година радног 

искуства 

1 
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 
Није применљиво 

2 
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

Просечна оцена  

од 4,00 до 4,93 

(прилог 1) 

3 

Искуство у педагошком раду са студентима 

35 година радног искуства 

1987-1994 – Аистент приправник 

1994-2007 – Асистент 

2007 – 2012 – Доцент 

2012 – 2017 – Ванредни професор 

2017 – сада – Ванредни професор 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

Менторство: 

5 мастер радова, 

1 магистарска теза, 

1 докторска дисертација у 

изради 

(прилог 5) 

5 

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

Учешће у комисији по 

врстама радова: 

7 мастер радова, 

1 докторска дисертација 

(прилог 5) 

6 
Менторство или чланство у две комисије за израду 

докторске дисертације 
Није применљиво 

 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у 

које се бира) 

 

Број радова, 

саопштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

7 

Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира. 

 Није применљиво. 

8 
Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 
 Није применљиво. 



9 

Објављена два рада из категорије М20 или 

пет радова из категорије М51 у периоду 

од последњег избора у звање из научне 

области за коју се бира 

 Није применљиво. 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

Учешће у 

пројекту 

 

Назив пројекта:  

Одржива пољопривреда и 

рурални развој у функцији 

остваривања стратешких 

циљева Републике Србије у 

оквиру дунавског региона   

(III 46006) 

 

(прилог 6) 

11 Одобрен и објављен универзитетски 

уџбеник за предмет из студијског 

програма факултета, односно 

универзитета или научна монографија (са 

ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно 

звање 

Уџбеник - 1 

Монографија - 1 

 

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 

 

Милић,Д., Булатовић, Б., 

Трмчић, С. (2013): Менаџмент 

производње воћа и грожђа, 

Универзитет у Новом  Саду, 

монографија 

ISBN 978-86- 7520 -156 -4 

 

(прилог 9) 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или 

М33 

 

Није применљиво 

13 

Један рад са научног скупа националног 

значаја објављен у целини категорије М61 

или М63. 

 Није применљиво 

14 Објављена један рад из категорије М20 

или четири рада из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.  (за поновни избор 

ванр. проф) 

M24 - 1 Димитријевић, Б., Булатовић, 

Б., Паунић, Г. (2022): 

Economic effect of apricot 

brandy production on a family  

farm, Economics of Agriculture, 

Year 69, No. 2, pp.583-594. 

https://doi.org/10.5937/ekoPolj2

202583D  

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или 

М33.  (за поновни избор ванр. проф) 

M33 - 3 Булатовић, Б., Димитријевић 

Б., Голијан, Ј. (2018): 

Ефикасност производње 

https://doi.org/10.5937/ekoPolj2202583D
https://doi.org/10.5937/ekoPolj2202583D


шљиве у систему органске 

производње на породичном 

газдинству, Зборник радова сa 

научног скупа Село и 

пољопривреда, 

Пољопривредни факултет, 

Универзитет Бијељина,  

ISBN 978-99976-751-0-1  

https://id.ubn.rs.ba/wp-

content/uploads/2020/08/Zborni

k_Konferencije-

Poljoprivreda.pdf  

 

Dimitrijević, B., Bulatović. B.,  

Rajić,  Z. (2019): Production of 

apples as 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", Faculty of 

Agricultural Sciences and 

Food - Skopje, pp. 87 - 91. 

 

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 

međunarodnim učešćem, 

Bijeljina, Strana 188-207 

ISBN 978-99976-956-1-1 

https://id.ubn.rs.ba/wp-

content/uploads/2021/11/Zborni

k_radova-2021-e.izdanje.pdf 

 

(прилог 2) 

16 Један рад са научног скупа националног 

значаја објављен у целини категорије М61 

или М63.  (за поновни избор ванр. проф) 

M61 - 3 Dimitrijević B.,  Golijn, J., 

Bulatović, B. (2018): Organska 

proizvodnja u Srbiji, 

Međunarodno savetovanje: 

https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2020/08/Zbornik_Konferencije-Poljoprivreda.pdf
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2020/08/Zbornik_Konferencije-Poljoprivreda.pdf
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2020/08/Zbornik_Konferencije-Poljoprivreda.pdf
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2020/08/Zbornik_Konferencije-Poljoprivreda.pdf
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zbornik_radova-2021-e.izdanje.pdf
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zbornik_radova-2021-e.izdanje.pdf
https://id.ubn.rs.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zbornik_radova-2021-e.izdanje.pdf


 Održivi razvoj Braničevskog 

okruga i energetskog kompleksa 

Kostolac, Predavanja po pozivu 

sa međunarodnim učešćem, 

Izdavač: Tehnička škola sa 

domom učenika “Nikola Tesla” 

u Kostolcu, pp. 60-66. 

ISBN 978-86-914447-4-7 

COBISS.SR-ID271627276  

https://drive.google.com/file/d/1

kzLH-W-

IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/

view 

 

Dimitrijević, B., Bulatović, B., 

Varničić, V. (2020): Analiza 

uslova i rezultata proizvodnje 

maline  na porodičnom 

poljoprivrednom gazdinstvu, 

Međunarodno savetovanje: 

Održivi razvoj Braničevskog 

okruga i energetskog kompleksa 

Kostolac, Predavanja po pozivu 

sa međunarodnim učešćem, 

Izdavač: Tehnička škola sa 

domom učenika “Nikola Tesla” 

u Kostolcu, pp. 126-133. 

ISBN 978-86-914447-7-8  

COBISS.SR-ID53155337  

https://drive.google.com/file/d/1

kzLH-W-

IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/

view 

 

Bulatović, B., Dimitrijević,B., 

Petrović, A. (2021): Ekonomska 

isplativost proizvodnje breskve 

na porodičnom gazdinstvu, 

Međunarodno savetovanje: 

Održivi razvoj Braničevskog 

okruga i energetskog kompleksa 

Kostolac, Izdavač: Tehnička 

škola sa domom učenika 

“Nikola Tesla” u Kostolcu, 

Predavanja po pozivu sa 

međunarodnim učešćem, pp. 99 

-108 

https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view
https://drive.google.com/file/d/1kzLH-W-IZY81hZ1qzVIslvJdJgHiXNUf/view


ISBN 978-86-914447-5-4 

COBISS.SR-ID28417801 

 

(прилог 2) 

17 

Објављен један рад из категорије М21, 

М22 или М23 од првог избора у звање 

ванредног професора из научне области за 

коју се бира  

 Није применљиво. 

18 

Објављен један рад из категорије М24 од 

првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се 

бира. Додатно испуњен услов из 

категорије М21, М22 или М23 може, један 

за један, да замени услов из категорије 

М24 или М51 

 Није применљиво. 

19 

Објављених пет радова из категорије М51 

у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен 

услов из категорије М24 може, један за 

један, да замени услов из категорије М51  

 Није применљиво. 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.  Није применљиво. 

21 

Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или 

М33 

 Није применљиво. 

22 

Два рада са научног скупа националног 

значаја објављена у целини категорије 

М61 или М63 

 Није применљиво. 

23 

Одобрен и објављен универзитетски 

уџбеник за предмет из студијског 

програма факултета, односно 

универзитета или научна монографија (са 

ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно 

звање 

 Није применљиво. 

24 Број радова као услов за менторство у 

вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 

Правилника о стандардима...) 

Укупно 8 

радова: 

M23 - 1 

M24 - 4 

M51 - 2 

M33 - 9 

Радови приказани у 

Библиографији кандидата 

(Прилог 2) 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

(изабрати 2 од 3 услова) 
Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

1. Стручно-професионални 

допринос 

 

 

1.Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3.Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог 

органа и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју 

образовања или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или 

истраживача. 

3. Руковођење или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 
 

 

1. Стручно-професионалан допринос 

1.1. Члан уређивачког одбора часописа „Индустрија“ од 2018. године, издавач: Економски 

институт а.д. Београд; Уредник зборника радова са научне конференције „Село и пољопривреда“, 

2018. година (прилог 3); 

1.2. Члан научног одбора на научном скупу „Село и пољопривреда“, Бијељина 2018; Члан научног 

одбора на научном скупу са међународним учешћем „Село и пољопривреда“, Бијељина 2020; Члан  

Научног одбора саветовања Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса 

Костолац 2021. године (прилог 4); 

1.3. Ментор једне докторске дисертације у изради; Члан комисије једне одбрањене докторске 

дисертације; Ментор или члан комисије 12 одбрањених мастер радова (прилог 5); 



1.4. Сарадник на пројекту III 46006: "Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији 

остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона", интегрална и 

интердисциплинарна истраживања, финансиран од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (Прилог 6). 

2. Допринос академској и широј заједници  

2.1. Члан одбора за докторске студије од  2015. године до 2018. године на Пољопривредном 

факултету у Београду; Члан одбора за планирање развој ОДПФ „ Радмиловац“ (Прилог 7). 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 

установама културе или уметности у земљи ииностранству 

3.3. Члан научног друштва аграрних економиста Балкана (прилог 8). 

 

 

 

 

III - 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. 

 

 

 

Место и датум:  

Београд, 25.09.2022. године 

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 

  

___________________________________ 

Др Блаженка Поповић, редовни професор 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

ужа научна област: Менаџмент, организација 

 и економикa производње пословних система  

пољопривреде и прехрамбене индустрије 

  

___________________________________ 

Др Грујица Вицо, ванредни  професор 

Пољопривредни факултет 

Универзитет у Источном Сарајеву, БИХ 

ужа научна област: Економика пољопривреде 
 


