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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
БЕОГРАД-ЗЕМУН 
 

 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Предмет: Извештај комисије за избор наставника у звање и на радно место 
ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА. 
 

Одлуком Декана Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (Одлука 
бр. 353/1 од 24.11.2022. године) расписан је конкурс за избор наставника у звање и на 
радно место ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА 
ТЕХНИКА, који је објављен у листу "Послови" бр. 1017 од 07.12.2022. године. 

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду од 
24.11.2022. године (решење бр. 300/2-3/1) именована је Комисија за оцену педагошких, 
научних, стручних и осталих квалификација кандидата пријављених на расписани 
конкурс у следећем саставу: 

 др Милош Пајић, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 
Београду (ужа научна област - Пољопривредна техника),   председавајући 
комисије, 

 др Коста Глигоревић, ванредни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду (ужа научна област - Пољопривредна техника), 

 др Саша Бараћ, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 
Приштини-Косовској Митровици, Лешак (ужа научна област - Пољопривредна 
техника). 

На основу поднете пријаве, прегледа, анализе и оцене приложених конкурсних 
докумената, Комисија подноси следећи: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На расписани конкурс за избор у звање и на радно место ВАНРЕДНОГ 
ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА, са пуним радним 
временом и на одређено време, пријавио се један кандидат, др Милан Дражић, доцент, 
Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, ужа научна област: 
Пољопривредна техника (пријава број 353/4 од 20.12.2022. године). 

 Конкурсни материјал који је достављен Комисији садржи пријаву на расписани 
конкурс уз коју су достављена и документа која потврђују испуњеност општих услова за 
избор у звање и радно место наставника (ванредни професор) на Универзитету у 
Београду и то: Биографија (CV), Списак радова (библиографија), Диплома о 
одговарајућој стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченом научном звању 
доктора наука – биотехничке науке), Извод из матичне књиге рођених (оригинални 
документ од 04.11.2022. године), Уверење о држављанству (оригинални документ од 
04.11.2022. године), Уверење Трећег основног суда у Београду да против кандидата није 
покренут кривични поступак нити истрага из надлежности судова и тужилаштва, КУ бр. 
13331/2022 (оригинални документ од 01.12.2022. године). Поред наведеног, др Милан 
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Дражић је поднео и доказе о испуњености осталих услова утврђених Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање звање 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора 
у звање и заснивања радног односа наставника и начину у поступку избора у звања и 
заснивање радног односа сарадника и Статутом Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду.  

Комисија је констатовала да је кандидат др Милан С. Дражић на време доставио 
потпуну документацију у складу са условима конкурса. 

 
 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Др Милан Дражић је рођен 06.04.1984. године у Аранђеловцу, где је завршио 

основну школу и гимназију природо-математички смер. Пољопривредни факултет 
Универзитета у Београду уписао је 2003. године на одсеку за Пољопривредну технику, 
на коме је дипломирао 2009. године. Одмах по дипломирању запослио се на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, на Институту за пољопривредну 
технику, као асистент-приправник. У звање асистента је изабран 2010. године за ужу 
научну област – Механизација биљне производње, где изводи вежбе на већем броју 
предмета на основним и мастер студијама.  

Докторске студије је завршио на Пољопривредном факултету Универзитета у 
Београду, на одсеку - Пољопривредна техника, где је 25.01.2018. године одбранио 
докторску дисертацију под називом: „Развој и оптимизација новог електронског уређаја 
за аутоматску контролу уношења течног стартног ђубрива у сетви кукуруза“, чиме је 
стекао научни назив Доктор наука – Биотехничке науке. У звање и на радно место 
доцента за ужу научну област Пољопривредна техника изабран је 2018 године. 

Др Милан Дражић је у сарадњи са другим ауторима публиковао 65 
библиографских јединица, међу којима су 3 рада објављена у међународним часописима 
са SCI листе. Публиковао је један универзитетски уџбеник под називом „Прецизна 
пољопривреда“ (Прилог 5). Као предавач је учествовао у реализацији курсева, вебинара 
и стручних консултација кроз зимске школе које организује Задружни савез Србије 
(Прилог 13). Коаутор је реализованог патента на националном нивоу. (Прилог 10). 

Члан је уређивачког одбора научног часописа националног значаја (Прилог 6). Др 
Милан Дражић је члан програмског и организационог одбора међународног научног 
скупа “ International Symposium on Agriculture Engineeing“ и домаћег научног скупа са 
међународним учешћем „Актуелни проблеми механизације пољопривреде“  (Прилог 7). 
Рецензент је часописа од националног значаја (Прилог 10). Учесник је пројекта ТR31051 
„Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, 
повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа“ финансираног од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Прилог 
4). Члан је Српског друштва за проучавање земљишта – SRBSTRO (Прилог 14). Говори, 
чита и пише енглески језик. 

Др Милан Дражић учествује у раду стручних тела на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду као члан Наставно-научног већа од 2021. године (Прилог 11), 
заменик директора Института за пољопривредну технику од 2021. године и руководилац 
студијског програма/модула на МАС од 2022. године (Прилог 12). 
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2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 
 
Докторску дисертацију под називом: ”Развој и оптимизација новог електронског 

уређаја за аутоматску контролу уношења течног стартног ђубрива у сетви кукуруза” 
одбранио је 25.01.2018. године и тиме стекао научно звање Доктор наука – биотехничке 
науке, област Пољопривредна техника (Прилог 1). 
 
 
3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
3.1. Наставни рад  
 

3.1.1. Наставна активност 
 

Као асистент-приправник др Милан Дражић је изводио вежбе из предмета 
Технологије одржавања на основним студијама на студијском програму (СП) 
Пољопривредна техника. Oд избора у звање асистента 2010. године, кандидат је изводио 
вежбе на основним и мастер студијама из предмета: Технологије одржавања (СП 
Пољопривредна техника), Основи пољопривредне технике (СП Пољопривредна 
техника), Механизација у хортикултури (СП Хортикултура), Механизација 
пољопривреде (СП Агроекономија), Основи ергономије (СП Пољопривредна техника), 
Одржавање техничких система у пољопривреди (СП Пољопривредна техника) и 
Практична обука (СП Пољопривредна техника). 

Након избора у звање доцентa 2018. године ангажован је на извођењу наставе 
(предавања/вежбе) на основним академским студијама (ОАС), мастер академским 
студијама (МАС) и докторским академским студијама (ДАС) на следећим студијским 
програмима (СП) и предметима: на СП− Зоотехника (ОАС) изводи вежбе и предавања из 
предмета Изградња и опремање објеката у сточарству и Механизација и аутоматизација 
у сточарству; на СП – Пољопривредна техника (ОАС) изводи предавања и вежбе из 
предмета Механизација у алтернативном сточарству, Механизација припреме сточне 
хране, Практична обука и Технологије одржавања; на СП - Биотехнички и 
информациони инжењеринг (ОАС) изводи предавања из предмета Инфраструктура 
пољопривредних газдинства, Технологије одржавања и техничка дијагностика, 
Технички системи у сточарској производњи и Пракса (Радна пракса, Производна пракса, 
Технолошко-организациона пракса); на СП – Пољопривреда (МАС), на модулу 
Биотехнички и информациони инжењеринг изводи предавања и вежбе из предмета 
Пројектовање објеката у сточарству, Пројектовање техничких система у сточарској 
производњи и Пројектовање система одржавања пољопривредне технике. На 
докторским академским студијама (ДАС) је ангажован за извођење наставе на СП – 
Пољопривредне науке, на модулу Биотехнички инжењеринг из предмета Одржавање 
биотехничких система. 

Кандидат има добре опште педагошке способности које је континуирано 
унапређивао, такође је осавременио програм и начин извођења наставе из наведених 
предмета. Континуирано је радио на свом стручном и педагошком усавршавању из 
области којима се бави и настоји да то знање пренесе на студенте. Наставне активности 
у току семестра обављао је према плану, улажући напор да студенти у њима активно 
учествују, стекну знање и савладају вештине које ће им бити потребне у стручном, 
практичном, али и научном раду.  
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3.1.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама 
 
Према расположивим подацима Студентске службе Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду (Прилог 2), наставна активност др Милана Дражића увидом у 
збирни статистички извештај о вредновању педагошког рада сарадника и наставника на 
основу анонимних студентских анкета, оцењена је високим просечним оценама. 
Просечна оцена током целокупног претходног изборног периода (од 2018. до 2022. 
године) износи 4,96. 
 
Предмет: Технологије одржавања (одсек за Пољопривредну технику) 

За школску 2018/19 (наставник) - просечна оцена је 5,00 
За школску 2019/20 (наставник) - просечна оцена је 5,00 
За школску 2020/21 (наставник) - просечна оцена је 5,00 

 
Предмет: Практична обука (одсек за Пољопривредну технику) 

За школску 2018/19 (наставник) - просечна оцена је 5,00 
За школску 2019/20 (наставник) - просечна оцена је 5,00 
За школску 2020/21 (наставник) - просечна оцена је 4,96 
 

Предмет: Технологије одржавања (одсек за Пољопривредну технику) 
За школску 2019/20 (сарадник) - просечна оцена је 4,83 
За школску 2020/21 (сарадник) - просечна оцена је 5,00 
 

Предмет: Практична обука (одсек за Пољопривредну технику) 
За школску 2019/20 (сарадник) - просечна оцена је 5,00 
 

Предмет: Механизација и аутоматизација у сточарству (одсек за Зоотехнику) 
За школску 2019/20 (сарадник) - просечна оцена је 4,92 
За школску 2020/21 (сарадник) - просечна оцена је 4,88 

 
 3.1.3. Обезбеђење наставно-научног подмлатка 
 

У досадашњем раду, др Милан Дражић је био члан комисије за одбрану пет мастер 
радова и тринаест завршних радова. Такође је био члан комисије за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави за ужу научну област Пољопривредна техника (Прилог 
8).    

Мастер радови: 
 
Ментор, кандидат дипл. инж. Јовиша Ђурђевић (2021): Ефекти примене и 

одржавање система за редукцију азотних оксида (SRC) продуката сагоревања мотора на 
трактору Kubota M135GX. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду. 

 
Члан комисије, кандидат дипл. инж. Милан Шушњар (2020): Утицај 

експлоатационих карактеристика житног комбајна на трошкове одржавања. 
Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.  
 

Члан комисије, кандидаткиња дипл. инж. Биљана Бошковић (2019): Техничка 
исправност машина за хемијску заштиту биља воћарско-виноградарске производње на 
газдинству ПИК Јужни Банат из Беле Цркве. Пољопривредни факултет, Универзитет у 
Београду. 
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Члан комисије, кандидат дипл. инж. Теофан Кунић (2020): Објекти и опрема у 

коњарству. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.  
 
Члан комисије, кандидат дипл. инж. Никола Петрушић (2019): Експлоатационе 

карактеристике агрегата у раду на формирању зимских спортско-рекреативних 
површина Националног Парка Копаоник. Пољопривредни факултет, Универзитет у 
Београду.  

 
Др Милан Дражић је био члан Комисије за избор у звање и на радно место 

сарадника у настави (одлука бр.: 300/1-3/4 од 27.10.2022. године) за ужу научну област 
Пољопривредна техника. 
 

3.1.4. Уџбеници, практикуми, монографије 
 
Др Милан Дражић је публиковао један универзитетски уџбеник из уже научне 

области Пољопривредна техника за коју се кандидат бира (Прилог 5). 
УЏБЕНИК: Пајић, М., Дражић, М., Глигоревић, К. (2022.): Прецизна 

пољопривреда. Уџбеник, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет. ISBN 978-
86-7834-403-9. 

 
3.2. Научно-истраживачки рад  

 
3.2.1. Објављени и саопштени научно-истраживачки радови 
 
У току досадашњег бављења научноистраживачким радом, др Милан Дражић је 

у сарадњи са другим ауторима објавио или саопштио 65 библиографских јединица из 
научне области за коју се бира (Прилог 15), и то до избора у звање доцента 47, а после 
избора у звање доцента 18 (Табела 1). Од укупног броја радова, три рада је објављено у 
часописима међународног значаја који се налазе на SCI листи, од чега је један рад 
публикован у врхунском међународном часопису (Прилог 3). После избора у звање 
доцента објавио је 2 рада са SCI листе (један категорије М21 и један категорије М23). 

На скуповима међународног значаја саопштио је укупно 21 научни рад, од чега 
12 пре, а 9 после избора у звање доцента. У часописима националног значаја објавио је 
21 рад, од чега су 4 рада објављена у врхунским часописима националног значаја. На 
скуповима националног значаја саопштио је укупно 16 радова, од чега 12 пре, а 4 после 
избора у звање доцента. 

Научна и стручна компетентност кандидата приказана кроз коефицијент М 
(према критеријумима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата Националног савета за научни и 
технолошки развој) износи укуно 93,4 (од чега је 68,4 остварено пре, а 25 после избора у 
звање доцента). Детаљан преглед саопштених и објављених радова др Милана Дражића, 
као и збир коефицијената компетентности приказан је у Tабели 1. 
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Табела 1. Врста и квантификација индивидуалних научно-истраживачких резултата 
Научни резултати Вредност резултата 

 
М 

коефицијент 
и вредност 

 
Категорија рада 

Број резултата и 
бодови  

Укупан 
број 

резултата 

 
Укупно 
бодова 

До избора у звање 
доцента 

После избора у 
звање доцента 

Број 
радова 

Број 
бодова 

Број 
радова 

Број 
бодова 

М21=8 
Рад у врхунском 
међународном часопису 

/ / 1 8 1 8 

М22=5 
Рад у истакнутом 
међународном часопису 

1 5 / / 1 5 

М23=3 
Рад у међународном 
часопису 

/ / 1 3 1 3 

М33=1 
Саопштење са међународног 
скупа штампано у целини 

8 8 6 6 14 14 

М34=0,5 
Саопштење са међународног 
скупа штампано у изводу 

4 2 3 1,5 7 3,5 

М51=2 
Рад у врхунском 
часопису националног 
значаја 

4 8 / / 4 8 

М52=1,5 
Рад у истакнутом 
националном часопису 

14 21 3 4,5 17 25,5 

М63=0,5 
Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у целини 

10 5 4 2 14 7 

М64=0,2 
Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у изводу 

2 0,4 / / 2 0,4 

М70=6 
Одбрањена докторска 
дисертација 

1 6 / / 1 6 

М87=0,5 Пријава домаћег патента 2 1 / / 2 1 

М92=12 
Регистрован патент на 
националном нивоу 

1 12 / 
 
/ 

1 12 

УКУПНО: 47 68,4 18 25 65 93,4 

 
 

Научно-истраживачки рад др Милана Дражића може се поделити у неколико 
целина, односно тематских области: 

Једна од области су иновације у пољопривреној техници обрађене у радовима  
10, 17, 24, 27, 30, 37 и 48, где је представљен прототип система који омогићава примену 
течног стартног ђубрива заједно са сетвом. У раду 37 је приказан детаљан техничко-
технолошки опис конструкционих компоненти, принципа рада и могућности 
подешавања радних параметара развијеног прототипа од стране кандидата, који 
омогућава да се заједно са сетвом широкоредних култура изврши и аутоматско 
подповршинско уношење течног стартног ђубрива. Посебну пажњу заузима рад 48 
објављен у врхунском међународном часопису где се кандидат бавио анализом утицаја 
количине и начина уноса примењеног течног стартног ђубрива на остварени принос и 
компоненте приноса у технологији производње кукуруза. Добијени резултати, поред 
теоретског и научног доприноса, имају и практичан значај јер се развијени систем може 
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применити на различитим типовима сејалица и у технологији производње различитих 
ратарских култура. 

Један део истраживачког рада кандидата се односи на примену савремених 
техничких системима и технологија у пољопривредној производњи. Резултати 
истраживања у овој области су усмерени на конкретну примену савремених технологија 
прецизне пољопривреде и ефекте њихове примене у пракси. У својим истраживањима 
кандидат се бави различитим могућностима примене беспилотних летелица у 
технологијама пољопривредне производње (50, 57, 59, 60 и 64).     

У радовима из области енергетске ефикасности приказан је део резултата 
добијених сопственим анализама и испитивањима термомеханичких особина различитих 
пољопривредних материјала, претежно из сточарске производње. У радовима из ове 
групе, кандидат се бави сагледавањем потенцијала за искоришћење отпадне топлоте из 
процеса компостирања пилећег стајњака. Такође, сличном тематиком се баве и радови 1, 
22, 32 и 35 у којима се сагледава могућност искоришћења отпадне топлоте из различитих 
пољопривредних процеса у сточарској производњи као и могућности савременог 
третмана течног стајњака и коришћење истих у системима когенерације  (11). 

Кандидат се у значајном броју радова бавио могућностима коришћења 
енергетских ресурса (2, 3, 4, 5, 6, 14, 20 и 21) који се јављају као нуспроизвод ратарска 
и воћарско-виноградарска производња. У наведеним радовима се истражује енергетски 
потенцијал биомасе. Анализиран је енергетски потенцијал резидбених остатака и 
могућност њиховог коришћења за добијање компоста. Истраживан је утицај количине 
резидбених остатака, механизовани поступак припреме и неге компоста на квалитет и 
брзину компостирања. Извршена су истраживања процеса сушења, припреме и 
компостирања различитих пољопривредних материјала у циљу одређивања оптималног 
третмана термичке обраде и испитивања резултата таквог третмана. 

Радови у области безбедности и ризика коришћења средстава пољопривредне 
механизације (7, 8, 15, 23, 28 и 58) односе се на различите факторе који утичу на 
сигурност директних и индиректних корисника пољопривредне механизације. Ови 
радови указују на ризичне поступке коришћења пољопривредне технике са циљем 
смањења појаве броја несрећа са настрадалим лицима и материјалном штетом. 

Кандидат се бавио и тематиком обраде земљишта (9, 25, 54, 61 и 65) где се врши 
анализа постојећих и нових технолошко-техничких системе обраде земљишта у циљу 
утврђивања могућности енергетских уштеда, повећања приноса, чувања плодности 
земљишта и повећања ефикасности експлоатације тракторско-машинских агрегата.  

 
 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
 
Др Милан Дражић је у свом досадашњем раду остварио резултате у оквиру 

стручно-професионалног доприноса и доприноса академској и широј заједници. 
 

4.1. Стручно-професионални допринос 
 

 Др Милан Дражић је члан уређивачког одбора Научног часописа од 
националног значаја „Пољопривредна техника“(ISSN 0554-5587, УДК 631 
(059); Издавач: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 
Линк: http://www.jageng.agrif.bg.ac.rs (Прилог 6). 
 

 Др Милан Дражић је учествовао у реализацији више скупова националног и 
међународног нивоа (Прилог 7): 
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o   Члан организационог и програмског одбора научно стручног скупа са 
међународним учешћем: „Актуелни проблеми механизације пољопривреде 
2018“, одржаног 14. децембра 2018. године на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду, Линк: http://www.dpt.agrif.bg.ac.rs  
   
o   Члан програмског одбора и секретар организационог одбора 
међународног симпозијума: „The Fourth International Symposium on 
Agricultural Engineering – ISAE 2019“, одржаног 31.10. - 02.11. 2019. године 
на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Линк: 
http://www.isae.agrif.bg.ac.rs 
 
o   Секретар програмског одбора међународног симпозијума: „The Fourth 

International Symposium on Agricultural Engineering – ISAE 2021“, одржаног 
30.09.-02.10.2021. године на Пољопривредном факултету Универзитета у 
Београду. Линк: http://isae.agrif.bg.ac.rs/committees.html   

 
 Др Милан Дражић је у досадашњем раду био члан пет комисија за одбрану 

мастер радова  и тринаест комисија за одбрану завршних радова на основним 
студијама. (Прилог 8). 
 

 Др Милан Дражић је учествовао изради стручних елабората (Прилог 9): 
 
o „Испитивање комбајна New Holland CR8070 у жетви меркантилног 
кукуруза“, број 16/513-1, из 2014. године; 
o Елаборат о испитивању машина за заштиту биља за компанију „Green 

Energy d.o.o.“ , број 15/324-1, из 2018. године; 
o Елаборат о испитивању машина за заштиту биља за компанију „Фортуна 
аграр“ , број 15/325-1, из 2018. године; 
o Елаборат о испитивању машина за заштиту биља за компанију „Фруеко 
д.о.о.“ , број 315/1, из 2018. године; 
o Елаборат о испитивању машина за заштиту биља за ПИК „Јужни Банат“ , 
број 169/1, из 2018. године. 

 

 Др Милан Дражић као сарадник-истраживач, учествује на националном 
пројекту технолошког развоја, финансираног од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ТР31051 
“Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења 
енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа“. 
(Прилог4). 
 

 Др Милан Дражић је коаутор реализованог патента на националном нивоу: 
Механизам за подешавање радних тела на конструкцији оруђа за обраду 
земљишта. Исправа о патенту бр. 55169 из 2017. године (Прилог 10). 
 

 Др Милан Дражић је рецензент радова у националном научном часопису 
„Пољопривредна техника“ (Прилог 10).  
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4.2. Допринос академској и широј заједници 
 

 У претходном изборном периоду др Милан Дражић учествује у раду више 
одбора и комисија на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 
(Прилог 11):  
o  члан је Наставно-научног већа факултета од 2020. године; 
o  члан је Комисије за обезбеђење, праћење и унапређење квалитета  

(КОПУК) од 2021; 
o  члан је одбора за докторске студије од 2021. 

 Заменик је директора Института за пољопривредну технику на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду од 2021. године       
(Прилог 12). 

 Кандидат је руковаоц имовине на Институту за пољопривредну технику на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду од 2020. године 
(Прилог 11). 

 Руководилац је студијског програма/модула (МАС), 
Пољопривреда/Биотехнички и информациони инжењеринг на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду од 2022. године 
(Прилог 12).  

 Као предавач је учествовао у реализацији курсева, вебинара и стручних 
консултација кроз зимске школе које организује Задружни савез Србије током 
2019., 2020. и 2021. године (Прилог 13).  

 Члан је Српског друштва за проучавање обраде земљишта од 2019. године 
(Прилог 14). 

 
4.3 Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама у 

земљи и иностранству 
 

Др Милан Дражић је сарадник-истраживач на националном пројекту (ТР 31051) 
који се реализује у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Приштини 
са седиштем у Лешку, Агрономским факултетом из Чачка и Институтом за кукуруз 
„Земун Поље“, Београд (Прилог 4). 

Кандидат је остварио успешну сарадњу са бројним домаћим и страним 
научноистраживачким организацијама, из које су проистекли научни радови и огледи. 
Сарадњу је остварио са: Машинским факултетом Универзитета у Београду, Институтом 
за кукуруз „Земун поље“ Београд, Институт Биосенс Универзитета у Новом Саду, 
Институтом за нуклеарне науке „Винча“ Београд, Биотехничким факултетом 
Универзитета у Црној Гори, MATE - Hungarian University of Agriculture and Life Sciences 
из Мађарске и Faculty of Agriculture and Life Sciences, Universiti of Maribor из Словеније.  

 
 
5. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На расписани конкурс пријавo се један кандидат, др Милан Дражић, доцент 

Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду. Увидом у конкурсни материјал и 
на основу изнетих података и анализе наставне, научно-истраживачке и стручне 
делатности др Милана Дражића, Комисија сматра да кандидат испуњава све услове 
прописане Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.  
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Кандидат др Милан Дражић је испољио солидне педагошке квалитете, 
иницијативу за унапређење наставног процеса и иновирање наставних садржаја. 
Публиковао је универзитетски уџбеник из уже научне области за коју се бира. Савесно, 
одговорно и квалитетно изводи теоријску и практичну наставу на свим нивоима студија  
на предметима на којима је ангажован. Кандидат има коректан и професионалан однос 
према студентима, о чему сведоче високе оцене из студентских анкета где је остварио 
просечну оцену 4,96. Био је члан комисије за избор у звање и на радно место сарадника 
у настави за ужу научну област Пољопривредна техника. Био је ментор мастер рада и 
члан комисије при одбрани четири мастер рада. Руководилац је на мастер студијском 
програму - Биљна производња, модул - Биотехнички и информациони инжењеринг на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. 

У досадашњем научном и истраживачком раду кандидат је у сарадњи другим 
ауторима објавио или саопштио укупно 65 научних радова са укупним коефицијентом 
научне компетентности 93,4. После избора у звање доцента, објавио је укупно 18 
научних радова од којих су два у часописима са SCI листе. Коаутор је реализованог 
патента на националном нивоу и сарадник-истраживач у оквиру пројекта финансираног 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У 
досадашњем раду кандидат је учествовао у изради већег броја стручних елабората.  

У претходном изборном периоду др Милан Дражић активно учествује у раду 
Наставно-научног већа факултета, Комисије за обезбеђење, праћење и унапређење 
квалитета (КОПУК), Одбора за докторске студије, а истовремено обавља и функцију 
заменика директора Института за пољопривредну технику Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду. 

На основу свега напред наведеног, Комисија предлаже Изборном већу 
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да се кандидат др Милан Дражић, 
изабере у звање и на радно место ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област 
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Application techniques of liquid starter fertilizer in commercial maize production. Book 
of Abstracts III International symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists 
of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 25-28, 237.        (M64) 
 

43. Zlatanović, I., Radojičić, D., Radivojević, D., Pajić, M., Gligorević, K., Dražić, M. 
(2014): Efficiency and using possibilities of heat recovery process from milk cooling 
system with recooling. Book of Abstracts III International Symposium and XIX Scientific 
Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 
March 25-28, 173.                                                                                                       (M64) 
 

 
 

Odbranjena doktorska disertacija - M70 
 
44. Dražić, M. (2018): Razvoj i optimizacija novog elektronskog uređaja za automatsku 

kontrolu unošenja tečnog startnog đubriva u setvi kukuruza. Doktorska disertacija, 
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu.   
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/2307                                              (M70) 

 
 

Tehnička rešenja – M80 
 
45. Пајић, М., Дражић, М., Радојичић, Д., Глигоревић, К., Ољача, М., Златановић, И., 

Пајић, В. (2014): Универзални модел носача радних органа код подривача. ПП: 
2014/0718, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Београд.          (М87) 

 
46. Златановић, И., Глигоревић, К., Пајић, М., Радојичић, Д., Дражић, М. (2014): 

Поступак регулације садржаја влаге у влажном ваздуху као агенсу сушења у 
конвентивној сушари са потпуном рециркулацијом ваздуха. ПП: 2014/0720, Завод 
за интелектуалну својину Републике Србије, Београд.                                        (М87) 

 
Patenti - M90 

 
47. Пајић, М., Глигоревић, К., Дражић, М., Радојичић, Д., Златановић, И, Ољача, М., 

Пајић, В. (2016): Патент РС55169Б1, Механизам за подешавање радних тела на 
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конструкцији оруђа за обраду земљишта. Завод за интелектуалну својину 
Републике Србије, Гласник интелектуалне својине бр. 1/2017, стр.17.           (М92) 
 
          

 

 

 

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja - M20  
 
48. Drazic, M., Gligorevic, K., Pajic, M., Zlatanovic, I., Spalevic, V., Sestras, P., Skataric, 

G., Dudic, B. (2020): The Influence of the Application Technique and Amount of Liquid 
Starter Fertilizer on Corn Yield. Agriculture, 10(8), 
347.DOI:10.3390/agriculture10080347                                                                      (M21)  
 

49. Nedić, N., Gojak, M., Zlatanović, I., Rudonja, N., Lazarević, K., Dražić, M., Gligorević, 
K., Pajić, M. (2020): Study of vacuum and freeze drying of bee honey. Thermal Science, 
24(6), 4241-4251. DOI: 10.2298/TSCI200317194N                                                 (M23)  

 
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30  
 
50. Pajić, M., Bošković, B., Dražić, M., Gligorević, K., Živković, M., Simonović, V., 

Zlatanović, I. (2021): Application of centomporaray technical systems in chemical 
protection of field crops: Case study of wheat production in Serbia. Proceedings of 5th 
International symposium on Agriculture Engineering ISAE 2021, 30. September – 2. 
October 2021., Belgrade, Serbia, II: 22-29 
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2021.pdf                                            (M33) 
  

51. Bošković, B., Pajić, M., Dražić, M., Gligorević, K., Zlatanović, I., Balać, N., Živković, 
M. (2019): Tehnical accuracy of orchard sprayer used in intensive fruit and vineyard 
production in Republic of Serbia. Proceedings of 4th International Symposium on 
Agriculture Engineering, Beograd-Zemun, 31.10.–02.11.2020., Belgrade, Serbia, 159-
166. http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2019.pdf                                  (M33) 
 

52.  Zlatanović, I., Nedić, N., Gligorević, K., Pajić, M., Dražić, M., Matović, K. (2019): 
Freeze-drying characteristics for the conservation of bee pollen. P Proceedings of 4th 
International Symposium on Agriculture Engineering, Beograd-Zemun, 31.10.–
02.11.2020., Belgrade, Serbia, 119-
124.http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2019.pdf                                  (M33) 
 

53.  Živković, M., Dražić, M., Todić, S., Komnenić, V., Gligorević, K., Pajić, M., Zlatanović, 
I. (2019): Application of machines in the grapevina defoliation. Proceedings of 4th 
International Symposium on Agriculture Engineering, Beograd-Zemun, 31.10.–
02.11.2020., Belgrade, Serbia, 147-154. 
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2019.pdf                                (M33) 
 

54.  Živković, M., Dražić, M., Gligorević, K., Pajić, M., Bošković, B., Zlatanović, I., 
Simonović, V. (2021): TMA Exploitation indicators for mechanized drilling of pits for 
planting fruit. Proceedings of 5th International symposium on Agriculture Engineering 
ISAE 2021, 30. September – 2. October 2021., Belgrade, Serbia, I: 1-12. 
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2021.pdf                                            (M33) 

Spisak saopštenih I objavljenih radova dr Milana Dražića od izbora u zvanje 

docent do izbora u zvanje vanrednog profesora 
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55.  Dražić, M., Gligorević, K., Pajić, M., Živković, M., Zlatanović, I., Simonović, V., 

Bošković, B. (2021): Reduction of plant weight loss in the process of hay baling using 
water steam. Proceedings of 5th International symposium on Agriculture Engineering 
ISAE 2021, 30. September – 2. October 2021., Belgrade, Serbia, I: 63-73. 
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2021.pdf                                            (M33) 
 

56. Zlatanović, I., Dražić, M., Gligorević, K., Radojičić, D., Pajić, M. (2017): Technical 
Review on the Applocations of Ultrasound in Agricultural Systems. Book of Abstract of 
The Third International Symposium on Agricultural Engineering, ISAE-2017, ISBN 978-
86-7834-288-2, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, October 20-21, 2017, 
Belgrade, Serbia, 28. http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Abstracts_ISAE_2017.pdf   (M34) 
 

57. Pajić, M., Bošković, B., Gligorević, K., Dražić, M., Zlatanović, I., Žujović Jovanović, S. 
(2019): Results on the usage og UAV in chemical protection. Book of Abstrats of of 4th 
International Symposium on Agriculture Engineering, Beograd-Zemun, 31.10.–
02.11.2020., Belgrade, Serbia, 29. 
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Abstracts_ISAE_2019.pdf                                               (M34) 
 

58. Gligorević, K., Pajić, M., Zlatanović, I., Dražić, M., Oljača, M., Živković, M. (2019): 
Analysis of the causes of traffic accidents with tractors and mobile agricultural machinery 
in the Republic of Serbia. Book of Abstrats of of 4th International Symposium on 
Agriculture Engineering, Beograd-Zemun, 31.10.–02.11.2020., Belgrade, Serbia, 16.  
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Abstracts_ISAE_2019.pdf                                                 (M34)  

 
Radovi u časopisima nacionalnog značaja - M50  
 
59. Oljača, M., Pajić, M., Gligorević, K., Dražić, M., Zlatanović, K., Dimitrijević, A., 

Miodragović, R., Mileusnić, Z., Radojević, R., Živković, M., Petrović, D., Radivojević, 
D., Urošević, M., Topisirović, G., Radičević, B., Ećim-Đurić, O., Balać, N. (2018): 
Dizajn, klasifokacija, perspektiva i moguća aplikacija dronova u poljoprivredi Srbije. 
Poljoprivredna tehnika, XLIII (4), 29-56. 
http://www.jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_04-2018.pdf                                  (M52)  
 

60. Pajić, M., Oparnica, S., Oljača, M., Gligorević, K., Dražić, M., Zlatanović, I., Bošković, 
B. (2019): Mapping treatments of chemical protection in barley production by using the 
precision agriculture technology. Poljoprivredna tehnika, XLIV(2), 47-55. 
http://www.jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_02-2019.pdf                                         (M52)  
 

61. Živković, M., Oljača, M., Komnenić, V., Gligorević, K., Dražić, K., Pajić, M. (2019): 
Osnovna obrada zemljišta u višegodišnjim zasadima sa rotacionom ašovom. 
Poljoprivredna tehnika, XLIV(3), 34-43. 
http://www.jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_03-2019.pdf                                (M52)  

 
Zbornici skupova nacionalnog značaja - M60  
 
62. Milanović, M., Zlatanović, I., Komatina, M., Dražić, M., Gligorević, K., Rudonja, N., 

Pajić, M., Živković, M. (2018). Analiza uticaja toplotne izolovanosti sekcije grejača 
tunelske konvekivne sušare na postizanje radnih parametara, energetsku efikasnost i 
ekonomičnost. Zbornik radova sa 19. Naučno stručnog skupa „Aktuelni problemi 
mehanizacje poljoprivrede“, 14.12.2018., Beograd, Srbija, 63-70.                            (M63) 
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63.  Oljača, M., Oljača, S., Gligorević, K., Pajić, M., Dimitrijević, A., Oljača, J., Dražić, M., 
Mago, L. (2018). Vertikalne farme – budućnost sistema proizvodnje poljoprivrednih 
kultura za potrebe mega gradova. Zbornik radova sa 19. Naučno stručnog skupa „Aktuelni 
problemi mehanizacje poljoprivrede“, 14.12.2018., Beograd, Srbija, 76-95.            (M63) 
 

64.  Pajić, M., Oparnica, S., Bižić, M., Gligorević, K., Oljača, M., Bošković, B., Dražić, M. 
(2018). Mapiranje tretmana hemijske zaštite u ratarskoj proizvodnji korišćenjem tehnika 
precizne poljoprivrede. Zbornik radova sa 19. Naučno stručnog skupa „Aktuelni problemi 
mehanizacje poljoprivrede“, 14.12.2018., Beograd, Srbija, 105-112.                       (M63) 
 

65. Živković, M., Komnenić, V., Gligorević, K., Dražić, M., Pajić, M. (2018). Primena 
rotacionog ašova pri osnovnoj obradi zemljišta u višegodišnjim zasadima. Zbornik radova 
sa 19. Naučno stručnog skupa „Aktuelni problemi mehanizacje poljoprivrede“, 
14.12.2018., Beograd, Srbija, 180-189.                                                                       (M63)  
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