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1. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА У ПРЕТХОДНОМ 

ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ (Са ознаком врсте резултата, односно М категорија 

рада) 

Др Драгица Божић је током претходног петогодишњег периода (2016-2021. година) 

објавила, самостално и у сарадњи са другим ауторима, 13 научних радова, и то: четири 

рада у националном часопису међународног значаја (верификованом посебном 

одлуком) (M24), три рада у врхунском часопису националног значаја (M51), пет радова 

у истакнутом националном часопису (M52) и један рад у домаћем новопокренутом 

научном часопису (на годишњем нивоу) (М54) (табела 1.1). У објављеним радовима 

анализиране су  карактеристике породичних газдинстава, спољнотрговинска размена и 

конкурентност аграрног сектора Србије, усаглашеност аграрне политике Републике 

Србије и Европске уније, као и индикатори којима се оцењују различите димензије 

прехрамбене (не)сигурности и глади у Србији и земљама у окружењу. 

 

Табела 1.1. Списак научних и стручних радова у периоду 2016-2021. година 

Ред. 

бр. 
Референца М 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

Радoви у националном часопису међународног значаја (M24) 

1. 

Božić D., Nikolić M. (2020): Food security and comparative analysis of 

situation in Serbia and neighbouring countries (Prehrambena sigurnost i 

analiza stanja u Srbiji i izabranim susednim zamljama), Ekonomika 

М24 



poljoprivrede-Economics of agriculture, 67, 4, pp. 1191 – 1204, ISSN: 0352 – 

3462, doi:10.5937/ekoPolj2004191B. 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1835/1439 

2. 

Bozic D, Nikolic M. (2019): Foreign trade and comparative advantages of 

agrarian sector of Serbia and neighbouring countries, Ekonomika 

poljoprivrede-Economics of agriculture, 66, 3, pp. 737 – 753, ISSN: 0352-

3462, doi: 10.5937/ekoPolj1903737B. 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1601/1339 

М24 

3. 

Божић Д., Николић М. (2017): Спољнотрговинска размена Србије и 

значај аграрног сектора, Теме, 41, 3, стр. 711 – 730, Print ISSN: 0353-7919, 

Online ISSN: 1820-7804, 339.56:338.43](497.11), 

doi:10.22190/ТЕМЕ1703711В. 

http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/3139/4609.pdf 

М24 

4. 

Munćan P., Божић Д. (2017): Farm size as a factor of employment and 

income of members of family farms, Ekonomika poljoprivrede-Economics of 

agriculture, 64, 4, pp. 1483 – 1498, ISSN: 0352-3462, UDC: 

334.722:631.115.1 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/45/40 

М24 

Радови у часописима националног значаја (М50) 

Рад у врхунском часопису националног значаја (M51) 

5. 

Божић Д., Папић Р. (2017): Реформа ЗАП (2014–2020) и компарација са 

инструментима аграрне политике Србије, Анали Економског факултета 

Суботица, 38 (53), стр. 037 – 049, ISSN: 0350-2120, UDC: 

332.2(497.11)"2014/2020" 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-21201738037B 

М51 

6. 

Божић Д., Николић М. (2017): Значај пољопривреде у структури 

запослености и степен привредне развијености, Агроекономика, година 

46, број 75, стр. 11 – 20, ISSN: 0350-5928 (Print) 2335-0776 (On line), 

UDC: 338.43 

https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae75/Agroekonimika_75.pdf 

М51 

7. 

Божић Д., Николић М. (2016): Обележја спољнотрговинске размене 

пољопривредно-прехрамбених производа Србије, Маркетинг, 47, 4, стр. 

293 – 304, ISSN: 0354-3471 (штампано издање) 2334-8364 (Online), UDK: 

339.5.057.7:631.57(497.11) 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3471/2016/0354-

34711604293B.pdf 

М51 

Рад у истакнутом националном часопису (M52) 

8. 

Nikolić M., Nedić N., Božić D. (2021): Konkurentnost Srbije na globalnom 

tržištu meda, Agroekonomika, godina 50, broj 90, str. 1 – 12, ISSN: 0350-

5928,  

https://www.agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae90/Agroekonomika_90.pdf 

М52 

9. 

Božić I., Nikolić M., Božić D. (2021): Značaj i konkurentnost kukuruza u 

spoljnoj trgovini Srbije i susednih zemalja, Agroekonomika, godina 50, broj 

92, str. 1-13, ISSN 0350-5928 

https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae92/Agroekonomika_92.pdf 

М52 

10. 

Božić D., Nikolić M. (2020): Konkurentnost privrede i komparativne 

prednosti agrarnog sektora Srbije, Agroekonomika, godina 49, broj 89, str.17 

– 29, ISSN: 0350-5928 

https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae89/Agroekonomika_89.pdf 

М52 

11. 

Божић Д., Папић Р. (2019): Мерење прехрамбене (не)сигурности и стање 

у Србији и земљама у окружењу, Агроекономика, година 48, број 82, стр. 

1 – 14, ISSN: 0350-5928. 

http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/5236/5233.pdf?seque

М52 

https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1835/1439
https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1601/1339
http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/3139/4609.pdf
https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/45/40
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-21201738037B
https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae75/Agroekonimika_75.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3471/2016/0354-34711604293B.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3471/2016/0354-34711604293B.pdf
https://www.agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae90/Agroekonomika_90.pdf
https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae92/Agroekonomika_92.pdf
https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae89/Agroekonomika_89.pdf
http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/5236/5233.pdf?sequence=1&isAllowed=y


nce=1&isAllowed=y 

12. 

Мунћан П., Божић Д. (2018): Цене као фактор ефективности производње 

кукуруза на породичним газдинствима, Агроекономика, година 47, број 

79, стр. 51 – 60, ISSN: 0350-5928 

https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae79/Agroekonomika_79.pdf 

М52 

Домаћи новопокренути научни часопис (на годишњем нивоу) (M54) 

13. 

Nikolić, M., Božić, I., Božić, D. (2021): Cooperative principles in practice: 

Experiences of Serbia. Western Balkan Journal of Agricultural Economics 

and Rural Development, 3(2), 97 – 110, 

https://doi.org/10.5937/WBJAE2102097N 
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2683-4693/2021/2683-

46932102097N.pdf 

М54 

 

 

2. НАСТАВНА АКТИВНОСТ У ПРЕТХОДНОМ ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ 

(Списак предмета са статусом предмета (обавезни или изборни, ниво студија) у чијем 

извођењу је наставник учествовао; Списак менторства и/или учешћа у комисијама за 

одбрану завршних радова на докторским, специјалистичким или мастер академским 

студијама са насловом рада, именом и презименом кандидата) 

Током претходног петогодишњег периода др Драгица Божић је изводила наставу на 

предметима (обавезним и изборним) Катедре за економику пољопривреде, тржиште и 

рурални развој на основним академским студијама – ОАС, на неколико одсека на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду (Агроекономија - АЕ, 

Пољопривредна техника - ПТ, Мелиорације замљишта - МЗ), као и на предметима на 

мастер академским студијама – МАС (Одсек за агроекономију, модул Аграрни и 

рурални развој) и докторским академским студијама – ДАС (Одсек за агроекономију, 

Агроекономија и рурални развој) (табела 2.1).  

 

Табела 2.1. Списак предмета са статусом предмета (обавезни или изборни, ниво 

студија) у чијем извођењу је наставник учествовао; 

Предмет 
Статус 

предмета 

Ниво 

студија 

Економика пољопривреде - АЕ  Обавезан ОАС 

Економика пољопривреде - ПТ  Обавезан ОАС 

Економика пољопривреде и задругарство - МЗ Изборни ОАС 

Економика прехрамбене индустрије - АЕ Изборни ОАС 

Аграрна и рурална економија - АЕ  Обавезни МАС 

Пољопривреда земаља у транзицији - АЕ Изборни МАС 

Прехрамбена сигурност и исхрана - АЕ Изборни МАС 

Методе истраживања у економици пољопривреде и 

руралном развоју - АЕ 
Изборни ДАС 

Аграрна и рурална политика - АЕ Изборни ДАС 

Светска пољопривреда и прехрамбена сигурност - АЕ Изборни ДАС 

 

Др Драгица Божић је, у претходном петогодишњем периоду, била члан комисија за 

оцену и одбрану две докторске дисертације, и то једне на Пољопривредном факултету, 

Универзитета у Београду и једне на Економском факултету Универзитета у Нишу, као 

и ментор једног мастер рада и члан комисије за одбрану два мастер рада на 

Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду (табела 2.2).  

 

https://agroekonomika.rs/images/Brojevi/ae79/Agroekonomika_79.pdf
https://doi.org/10.5937/WBJAE2102097N
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2683-4693/2021/2683-46932102097N.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2683-4693/2021/2683-46932102097N.pdf


Табела 2.2. Списак менторства и/или учешћа у комисијама за одбрану завршних радова 

на докторским, специјалистичким или мастер академским студијама са насловом рада, 

именом и презименом кандидата 

Менторство 

и/или учешће у 

комисијама за 

одбрану 

завршних 

радова 

Наслов рада 

Име и 

презиме 

кандидата 

Члан комисије Докторска дисертација: „Политика руралног развоја 

према подручјима са природним ограничењима – ефекти 

на породична газдинства и руралне средине у Републици 

Србији“, одбрањена на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Београду 25.06.2021. године 

Ружица 

Папић 

Члан комисије Докторска дисертација: „Маркетинг оријентација као 

детерминанта конкурентности произвођача воћа и 

воћних сокова у Републици Србији“, одбрањена на 

Економском факултету Универзитета у Нишу, 

01.09.2018. године 

Марија 

Николић 

Ментор Мастер рад: „Социо-економске карактеристике и 

положај жена на породичним газдинствима у општини 

Крушевац“, одбрањен на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Београду 11.06.2021. године 

Слађана 

Радовић 

Члан комисије Мастер рад: „Испитивање ставова младих из руралних 

средина општине Параћин о могућностима запослења“, 

одбрањен на Пољопривредном факултету Универзитета 

у Београду, 26.09.2019. године 

Вукашин 

Коларевић  

Члан комисије Мастер рад: „Политика руралног развоја према младим 

пољопривредницима – пример Северне Македоније“, 

одбрањен на Пољопривредном факултету Универзитета 

у Београду, 28.09.2020. године 

Деспина 

Поповска 

 

 

3.ФАКУЛТЕТСКЕ, СТРУЧНЕ И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ У 

ПРЕТХОДНОМ ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ (Учешће у пројектима, 

комисијама, одборима, стручним органима, професионалним удружењима или 

организацијама националног или међународног нивоа и слично на и/или ван 

Факултета) 

 

Др Драгица Божић је у претходном петогодишњем периоду учествовала као 

истраживач на пројекту финансираном од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије бр. 179028 под називом: „Рурално тржиште 

рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и смањење сиромаштва“ 

(табела 3.1). 

 

У периоду од школске 2015/2016. до школске 2020/2021. године др Драгица Божић је 

обављала функцију шефа Катедре за економику пољопривреде, тржиште и рурални 

развој (табела 3.1). Поред тога била је члан Комисије за писање Извештаја за избор у 

звање редовни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду 

(као и на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду). 

 

Др Драгица Божић је до 2019. године била члан Друштва аграрних економиста Србије, 

професионалног удружења националног нивоа. Заменик је члана Радне групе за израду 

Нацрта Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године МПШВ 

(табела 3.1).  



 

Табела 3.1. Факултетске, стручне и друштвене активности  

Факултетске, 

стручне и 

друштвене 

активности 

Активност Напомена 

1.1.Учешће у 

пројектима 

Назив пројекта: „Рурално тржиште рада и рурална 

економија Србије – диверзификација дохотка и 

смањење сиромаштва“. Текући пројекат 

финансиран од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 

179028. Трајање пројекта: 2011-2021. година.  

Члан 

истраживачког 

тима. 

1.2. Учешће у 

органима 

управљања, 

стручним 

органима или 

комисија на 

и/или ван 

Факултета 

Шеф Катедре за економику пољопривреде, 

тржиште и рурални развој за школску 2015/16, 

2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/2021. 

годину. 

 

 

Комисија за писање Извештаја за избор у звање 

редовни професор за ужу научну област Аграрна 

економија и рурални развој др Катарине Ђурић на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Новом 

Саду (2020. године) 

 

Комисија за припрему Извештаја за избор  у звање 

и на радно место доцента за ужу научну област  

Економика пољопривреде, тржиште и рурални 

развој др Марије Николић на Пољопривредном 

факултету Универзитета у Београду (2020. године) 

- 

 

 

 

 

 

 

Члан комисије 

 

 

 

 

 

Председавајући 

комисије 

1.3.Учешће у 

професионалним 

удружењима 

или 

организацијама 

националног 

или 

међународног 

нивоа и слично 

на и/или ван 

Факултета 

Члан Друштва аграрних економиста Србије – ДАЕС 

 

(до 2019. 

године) 

 

1.4. Учешће у 

органима и 

комисијама 

министарстава 

Члан (заменик) Радне групе за израду Нацрта 

Националног програма за пољопривреду за период 

2022-2024. године МПШВ 

 

 

 

Датум 

21.12.2021. година 

 

Подносилац извештаја 

 

_____________________ 
       др Драгица Божић, редовни професор, 

              Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 

  Ужа научна област: Економика пољопривреде, тржиште и рурални развој 


