
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 1 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  

 

 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА  

Орган који је расписао конкурс:Изборно веће Пољопривредног факултета, Универзитета у  Н.Саду 

Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: 24.02.2016. 

Место објављивања конкурса: Огласне новине „Послови“ Националне службе за запошљавање  

Датум објављивања конкурса: 09.03.2106. 

Број наставника који се бира:   један       Звање у које се бира:  доцент или ванредни професор 

Ужа научна област: Економија 

Састав комисије:  

1. Његован др Зоран Редовни 

професор 

Економија 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Пејановић др Радован Редовни 

професор 

Економија 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Зекић др Станислав Ванредни 

професор 

Агроекономија 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Економски факулет Суботица члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4.    

 презиме и име звање ужа научна област 

   

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5.    

 презиме и име звање ужа научна област 

   

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

Пријављени кандидати:  

1. презиме и име: Ђурић др Катарина 

УПУТСТВО 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20I_PODACI%20O%20KONKURSU.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/sastav%20komisije.pdf
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2. презиме и име: Драгојевић др Жељко 

 

 

II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
Име, средње слово, презиме: Катарина М. Ђурић (рођ. Марковић) 

Датум рођења:    16.05.1977.  Место и држава рођења:Сремска Митровица, Србија 

II.1 Професионална оријентација: 

наставно-научна област: Аграрна економија, Економика пољопривреде, Аграрна политика 

ужа научна област:Економија 

II.2 Кретање у професионалном раду: 

 установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање 

1. Пољопривредни факултет Нови Сад 2009- Доцент 

2. Пољопривредни факултет Нови Сад 2004-2009 Асистент 

3. Пољопривредни факултет Нови Сад 2002-2004 

Хонорарни 

сарадник 

4. Пољопривредни факултет Нови Сад 2001-2002 

Асистент  

приправник 

  

II.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

2.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20II_BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU.pdf
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II.4 Докторске  студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. попунити 

само поља означена са * ) 

 
година уписа:    година завршетка*:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет*: Универзитет у Новом Саду 

факултет*: Економски факултет 

студијски програм: 

звање*: Доктор економских наука 

научна област*:Агроекономија 

наслов завршног рада*: Трансформација Заједничке аграрне политике Европске уније и 

импликације на пољопривреду Србије 

 

II.5 Мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:Универзитет у Новом Саду 

факултет:Пољопривредни факултет 

студијски програм: Агроменаџмент 

звање: Магистар пољопривреде 

научна област: Агроекономија 

наслов завршног рада: Пољопривредна саветодавна служба у функцији развоја менаџмента у 

пољопривреди 

 

II.6 Основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет:Пољопривредни факултет 

студијски програм: Агроекономски 

звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 

 

 

II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) 

језик (навести језик) чита пише говори 

Енглески језик да да да 

    

    

 

1996. 2001. 9,58 

 2008.  

2001. 2004. 9,67 
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III       НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) 

III.1 Научне публикације 

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

 
КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М21 

  М21 

 
КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М22 

  М22 

 
КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М23 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Ђурић, Катарина, Његован, З. (2015): „Mechanisms of support for the young 

rural population in the European Union“, Економика пољопривреде, бр. 4/2015, 

стр. 1003-1016, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462 

М24 

2. Mарковић, Катарина, Његован, З., Пејановић, Р. (2012) „Former and Future 

Reforms of Common Agriculture Policy of the European Union“, Економика 

пољопривреде, бр. 3/2012, стр. 483-498, UDC 338.43:63 

М24 

3. Његован, З., Пејановић, Р., Марковић, Катарина (2011): „Мерење 

руралности општина у Горњем Подунављу Републике Србије“, Економика 

пољопривреде, SB/SI-1/2011, стр. 358-364, UDC: 338.43:63, YU ISSN: 0352-

3462 

М24 

4. Његован, З., Пејановић, Р., Марковић, Катарина (2010) “Strategic planning 

on the local levels as a factor of more efficient rural development”, Економика 

пољопривреде, број: SB/SI-2/2010, стр. 551-558, UDC: 338.43.63, YU ISSN 

0352-3462 

М24 

 

КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и 

полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање 

међународног научног часописа) 

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM10.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM10.pdf
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../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
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КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) 

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Његован, З., Пејановић, Р., Марковић, Катарина (2011) “Rural development, 

multifunctionality and organic agriculture with the function of sustainability and 

helth safety”, 22 International Symposium Food safety production, proceedings, 

Trebinje, Bosnia and Hercegovina, 19-25 June, University of Novi Sad, Faculty of 

Agriculture, стр. 166-168, ISBN: 978-86-7520-219-6, UDC: 338.439.4:616-

092.11 

 

М33 

2. Пејановић, Р., Његован, З., Марковић, Катарина, Томаш, Мирела (2010) 

„Пољопривреда и рурални развој у регионалном просторном плану АП 

Војводине“, Зборник сажетака са симпозијума Пољопривредног факултета : 

Сточарство, ветеринарска медицина и економика у руралном развоју и 

производњи здравствено безбедне хране, Дивчибаре, стр. 8, ISBN: 978-86-

7520-189-2, COBISS.SR-ID 217065927, UDC: 636(082)(048.3) 

М34 

3. Његован, З., Пејановић, Р., Марковић, Катарина, Томаш, Мирела (2010) „ 

Рурална регионализација АП Војводине“, Зборник сажетака са симпозијума 

Пољопривредног факултета : Сточарство, ветеринарска медицина и 

економика у руралном развоју и производњи здравствено безбедне хране, 

Дивчибаре, стр. 7, ISBN: 978-86-7520-189-2, COBISS.SR-ID 217065927, UDC: 

636.09(082)(048.3) 

М34 

 

КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Његован, З., Петровић, Д., Марковић, Катарина (2011) „Принципи руралне 

политике АП Војводине“, поглавље у монографији: Рурални развој и локални 

економски развој АП Војводине, уредници монографије: Његован, З., 

Пејановић, Р., Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 39-48, ISBN: 978-

7520-215-8 

М45 

2. Пејановић, Р., Марковић, Катарина, Андрић, Наташа (2009) „Рурални 

развој у АП Војводини“, поглавље у монографији: Рурална регионализација 

АП Војводине – Нови теоријско методолошки приступи управљању 

руралним развојем, уредници монографије: Његован, З., Пејановић, Р., 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 59-96, ISBN: 978-86-7728-075-8 

М45 

3. Марковић, Катарина (2009) „Либерализација трговине пољопривредним 

производима у процесу транзиције – пример Републике Србије“, тематски 

зборник : Пољопривреда и рурална подручја Србије – Осетљиве тачке 

транзиције и компарација са другим земљама, стр. 117-132, ISBN: 978-86-

86087-18-8, COBISS.SR-ID 171577588 

М45 

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Ђурић, Катарина (2015): “Food as a goal of global sustainable development 

after 2015”, Савремена пољопривреда, Вол. 64, бр. 3-4, стр. 254-260, ISSN: 

0350-1205, UDC: 63(497.1)(051)-“540.2” 

М51 

2. Марковић, Катарина (2009) „Ниво и динамика парцијалних 

продуктивности као индикатори конкурентности пољопривреде“, Економика 

пољопривреде, бр.2/2009, стр. 319-327, YU ISSN: 0352-3462 , UDC 338.43:63 

М51 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM30.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM40.pdf
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КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Ђурић, Катарина, Његован, З. (2012) „Утицај закона о реституцији на 

унапређење поседовне структуре у Републици Србији“, Агроекономика, бр. 

56, стр. 28-38, YU ISSN: 0350-5928, UDC: 338.43 

М52 

2. Његован, З., Ђурић, Катарина (2012) „Развој пољопривредног знања – 

улагање у људе“, Агроекономика, бр. 53-54, стр. 20-30, UDC: 338.43, YU 

ISSN 0350-5928 

М52 

3. Марковић, Катарина (2011) „Фактори развоја пољопривреде и њихов 

утицај на светску прехрамбену ситуацију“, Агроекономика, бр. 51-52, стр. 

49-58, UDC: 338.43, YU ISSN: 0350-5928 

М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Марковић, Катарина, Томаш, Мирела (2010) „Законодавно-правни оквир 

као један од услова за развој пољопривредног саветодавства“, 

Агроекономика, бр. 45-46, стр. 61-68, UDC: 338.43, YU ISSN: 0350-5928 

М53 

2. Марковић, Катарина (2009) „Заштита основних пољопривредних производа 

у Европској унији са освртом на Србију“, Агроекономика, бр. 41-42, стр. 24-

36, UDC: 338.43, YU ISSN: 0350-5928 

М53 

 

КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) 

Р. бр пун наслов категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)  

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 

1. Његован, З., Марковић, Катарина, Драганић, М. (2012) „Други талас 

светске економске кризе и значај очувања стабилности цена аграрних 

производа“, Зборник Универзитета Едуконс са трећег научног скупа са 

међународним учешћем, Сремска Каменица, стр. 527-540, UDC: 

338.124.4:330 (082), ISBN: 987-86-87785-6-36-6 

М63 

 

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске и докторске дисертације)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM60.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM80.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM90.pdf
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III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) 

категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 

број пуб.            4   

број бодова            16   

 

категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 

број пуб.     1 2       3  

број бодова     1 1       4,5  

 

категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 

број пуб.    2 3 2     1    

број бодова    6 6 2     1    

 

категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93    

број пуб.               

број бодова               

укупно бодова=  

 

 

 

 

 

III.2б списак публикацаија из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 

1. Марковић, Катарина (2008) „Институционални оквир као један од услова за 

регионални и рурални развој“, Агроекономика, број 39-40, стр. 95-102,                                                                                                                       

ISSN: 0350-5928, UDC: 338.43 (M53) 

2. Марковић, Катарина (2007) „Пољопривредно задругарство у Републици Србији – 

стање и перспективе“, Летопис научних радова Пољопривредног факултета, број 

1/2007, стр. 114-121, ISSN: 0546-8264, UDC: 613/.639(05)  (М52) 

3. Марковић, Катарина (2006) „Пољопривредни кредит као мера подстицања 

развоја аграрног сектора Републике Србије“, Савремена пољопривреда, број 

5/2006, стр. 51-56, ISSN: 0350-1205, UDC: 63(497.1)(051)-„540.2“ (M52) 

4. Марковић, Катарина, Михајловић, Л. (2006) „Институционалне претпоставке за 

унапређење конкурентности пољопривреде Србије“, Економика пољопривреде,  

број 2/2006, стр. 245-251, ISSN: 0352-3462  (М51) 

37,5 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/prethodni%20period.pdf
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5. Михајловић, Л., Марковић, Катарина (2006) „Макроекономске претпоставке за 

одрживи аграрни и рурални развој“, Савремена пољопривреда, број 1-2/2006, стр. 

8-13, ISSN: 0350-1205 (М52) 

6. Михајловић, Л., Марковић, Катарина (2005) „Factors that determine dynamics of 

globalization process in international Agribusiness“, Савремена пољопривреда, број 1-

2/2005, стр. 197-201, ISSN: 0350-1205 (М52) 

7. Михајловић, Л., Марковић, Катарина (2005) „Неке претпоставке за одрживи 

аграрни и рурални развој на почетку 21. века“, Агроекономика, број 34-35, стр. 33-

44, ISSN: 0350-5928 (М53) 

8. Марковић, Катарина (2005) „Актуелно стање и будућност пољопривредног 

саветодавства у Србији“, Агроекономика, број 34-35, стр. 103-109, ISSN: 0350-5928  

(М53)   
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад)  

звање број бодова основни бодови1 

број радова са 

СЦИ листе или 

М242 

испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент - - - - 

ванредни 

професор 
37,5 35,5 4 

ДА 

редовни професор - - - - 

1основни бодови = М24*4+М33+М45*3+М51*2+М52*3+М53*2 = 16+1+4,5+6+6+2 = 35,5 

2радови са SCI листе: М21 (       рад.); М22 (        рад.); М23 (        рад.); М24 ( 4 рада) 

Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене: 

Према критеријумима за поље друштвено-хуманистичких наука предвиђено је да је услов за избор 

у звање ванредни професор објављивање бар два рада у међународном часопису са SCI листе или 

М24 (Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 

25. фебруара 2013. године). Кандидат има четири рада М24: 

1. Ђурић, Катарина, Његован, З. (2015): „Mechanisms of support for the young rural population 

in the European Union“, Економика пољопривреде, бр. 4/2015, стр. 1003-1016, UDC 

338.43:63, ISSN 0352-3462 

2. Mарковић, Катарина, Његован, З., Пејановић, Р. (2012) „Former and Future Reforms of 

Common Agriculture Policy of the European Union“, Економика пољопривреде, бр. 3/2012 

стр. 483-498, UDC 338.43:63 

3. Његован, З., Пејановић, Р., Марковић, Катарина (2011): „Мерење руралности општина у 

Горњем Подунављу Републике Србије“, Економика пољопривреде, SB/SI-1 (1-368), стр. 

358-364, UDC: 338.43:63, YU ISSN: 0352-3462 

4. Његован, З., Пејановић, Р., Марковић, Катарина (2010) “Strategic planning on the local 

levels as a factor of more efficient rural development”, Економика пољопривреде,  SB/SI-2 (1-

656), стр. 551-558, UDC: 338.43.63, YU ISSN 0352-3462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упутсво 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20NAUCNO.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/uputsvo%20minimalni%20nauka.pdf
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III.3 остало 

A. Признања, награде и одликовања за научни рад: 

1. Награда Универзитета у Новом Саду – дипломираном студенту за постигнут 

успех у току студија, 2001. године 

2. Награда Универзитета у Новом Саду – најбољем студенту Пољопривредног 

факултета у школској 1999/2000. години  

3. Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 1999/2000. 

години 

4. Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за израђен темат, 1999. година 

 

 

B. Чланство у научним и стручним организацијама: 

1. Друштво аграрних економиста Србије 

2. Друштво аграрних економиста Балкана 

 



 11 

III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовоног професора) 

 

број цитата (без аутоцита):    извор:  

 

највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а: 

 

аутори, наслов рада, часопис, број, странице број цитата 

  

  

  

 

навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран: 

 

 аутори, наслов рада, часопис, број, странице категорија 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност) 

звање 

број цитата у 

међународним 

часописима 

број цитата у домаћим 

часописима  

испуњеност 

критеријума  

(ДА или НЕ) 

редовни 

професор 

   

 

 

 

  

упутство 

опис 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo_CITIRANOST.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZACITIRANOST.pdf


 12 

IV       РАД У НАСТАВИ   

IV.1а  Извођење наставе (у последњем изборном периоду)     

назив предмета: Аграрна политика 

студијски програм:Агроекономски 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  основне студије    фонд часова:        2+2  

 

назив предмета: Аграрна политика 

студијски програм:Пољопривредна техника 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  основне студије    фонд часова:         2+2  

 

назив предмета: Принципи економије 

студијски програм:Органска пољопривреда 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  основне студије    фонд часова:        1+0  

 

назив предмета: Аграрна политика Европске уније 

студијски програм: Агроекономиски 

установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  мастер студије    фонд часова:      2+2 

 

назив предмета: Пољопривреда Европске уније 

студијски програм: Пољопривредно саветодавство 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија: мастер студије                  фонд часова:    1+1  

 

назив предмета: Економија Европске уније 

студијски програм: Агроекномски 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  докторске студије      фонд часова:           2 +0  

 

 

назив предмета:Привредни систем и економска политика 

студијски програм:Агроекономски 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија: основне студије    фонд часова:            0+2  

 

назив предмета: Економика пољопривреде 

студијски програм: Агроекономски 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија: основне студије                фонд часова:             0+2   

упутство 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20IV_RAD%20U%20NASTAVI.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/izvodjenje%20nastave%20i%20ankete.pdf
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назив предмета: Рурални развој 

студијски програм: Агротуризам и рурални развој 

установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  основне студије    фонд часова:         0+2  

 

назив предмета: Економика турзима и сеоског туризма 

студијски програм: Агротуризам и рурални развој 

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад 

степен студија:  основне студије    фонд часова:             0+2  

  

 

 

IV.1б Мишљење студената о педагошком раду   

 

анкете 

наставни предмет  школ. 

год. 

оцена  

студената 

број 

студената 

Привредни систем и екoномска политика 2009/10 4,72 63 

Привредни систем и екoномска политика 2010/11 4,67 66 

Привредни систем и екoномска политика 2011/12 4,65 59 

Привредни систем и економска политика 2014/15 4,72 65 

Економика пољопривреде 2009/10 4,77 61 

Економика пољопривреде 2010/11 4,67 66 

Економика пољопривреде 2011/12 4,72 65 

Економика пољопривреде 2014/15 4,51 63 

Рурални развој 2009/10 4,61 20 

Рурални развој 2010/11 4,67 18 

Рурални развој 2011/12 4,62 22 

Рурални развој 2014/15 4,70 22 

Економика турзима и сеоског туризма 2009/10 4,71 21 

Економика турзима и сеоског туризма 2010/11 4,65 20 

Економика турзима и сеоског туризма 2011/12 4,62 19 

Економика турзима и сеоског туризма 2014/15 4,57 20 

Просечна оцена 4,66 

 

*Напомена: Кандидат др Катарина Ђурић  школске 2012/13. 

и 2013/14. године није држала наставу због породиљског 

одсуства. 

   

остало 

Од 2009. године ментор је већа друге године студената студијских програма Агроекономски и 

Агротуризам и рурални развој. 

Од 2015. године ментор је генерације студената уписаних школске 2015/16. године 

Агроекономског студијског програма и студијског програма Агротуризам и рурални развој.   

 

упутство 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/izvodjenje%20nastave%20i%20ankete.pdf
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IV.2 Увођење нових области или наставних предмета 

 

IV.3а Уџбеници  

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

 

IV.3б Друга дидактичка средства 

аутори: Ђурић Катарина 

наслов: Економика пољопривреде - практикум 

издавач: Пољопривредни факултет Нови Сад 

ISBN: 978-86-7520-356-8 

врста публикације: практикум 

аутори:  

наслов:  

издавач:  

ISBN: 

врста публикације:  

 

IV.5 Остало 

A. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: 

1. 

2. 

3. 

B. извођење наставе на универзитетима ван земље: 

1. 

2. 

3. 
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

звање 
оцена 

студената  
уџбеник 

остала дидактичка 

средства 

испуњеност критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент     

ванредни професор 4,66 - практикум ДА 

редовни професор     

 

 

 

 

V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ  ПОДМЛАТКА  

V.1а  Менторство у завршним радовима 

основне студије           укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1. Абаџин Анђелка Радна снага и знање 

као фактор развоја 

пољопривреде 

Економика 

пољопривреде 

2016. 

2. Драгановић Илија Политика цена 

аграрних производа у 

Републици Србији 

Привредни 

систем и 

економска 

политика 

2012. 

3. Недељковић Владан Генеза Заједничке 

аграрне политике 

Европске уније и њен 

утицај на реформисање 

аграрне политике 

Србије 

Економика 

пољопривреде 

2011. 

4. Булатовић Војислав Економске функције 

државе у аграрном 

сектору Србије 

Привредни 

систем и 

економска 

политика 

2011. 

5. Јаковљевић Наталија Развој пољопривреде у 

општини Темерин 

Економика 

пољопривреде 

2010. 

 

мастер студије или магистарске тезе        укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1. Миловић Славица Поседовна структура 

пољопривредног 

земљишта у Србији и 

земљама Европске 

уније 

Аграрна политика 

Европске уније 

2015. 

4 

1 

опис 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20V_RAD%20SA%20PODMLATKOM.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERIJUMI%20ZA%20NASTAVNI%20RAD.pdf
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2.     

3.     

4.     

5.     

 

специјалистичке студије          укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

докторске дисертације          укупан број менторстава: 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:        датум одбране: 

 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

 

Испуњеност услова за менторство на докторским студијама:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kriterijumDOKTORAT.pdf
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V..1б  Учешће у комисија за оцену и одбрану радовима 

 основне 

студије 

мастер студије 

или маг. тезе 

специјалисичке 

студије 

докторске 

дисертације 

број 

учешћа 

25 7 - - 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком) 

звање 

менторство на 

одбрањеним докт. 

дисертацијама  

учешће у комисија 

у одбрањеним 

докт. дисерт 

испуњен критеријум 

за менторство на 

докт. дисерт. 

испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

редовни 

професор 
- - 

- - 

 

 

 

опис 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20RAD%20SA%20PODMLATKOM.pdf
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VI       ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

 

VI.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

орган или тело факултет или Универзитет период 

Члан Изборног већа  Пољопривредни факултет Нови 

Сад 

2015- 

Члан Комисије за оцену научних 

радова студената 

Пољопривредни факултет Нови 

Сад 

2011 - 2015 

Члан Комисије за упис на мастер 

студије 

Пољопривредни факултет Нови 

Сад 

2011 - 2012 

Члан Комисије за пријемне испите Пољопривредни факултет Нови 

Сад 

2009-2012 

Секретар Катедре за економику 

пољопривреде и социологију села 

Пољопривредни факултет Нови 

Сад 

2008 - 2012 

Члан радне групе за акредитацију 

студијског програма мастер студија 

Пољопривредно саветодавство 

Пољопривредни факултет Нови 

Сад 

 

2009. године 

 

VI.2  Учешће у комисијама за изборе у звања  број: 

 

VI.3  Вођење професионалних (струковних) организација 

организација функција период 

   

   

 

VI.4  Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација 

скуп, конференција, манифестација функција година 

   

   

 

VI.5  Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго 

одбор, тело ... врста рада период 

   

   

 

VI.6  Рецензије у научном часописима 

часопис категорија 

Економика пољопривреде  М24 

Савремена пољопривреда  М51 

Агроекономика М52 

 

 

 

 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20VI_AKADEMSKA%20I%20SIRA%20ZAJEDNICA.pdf
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VI.7  Учешће и руковођење научним и другим пројектима 

назив пројекта: Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких 

циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона 

финансиран (од кога): Министарство за просвету и науку Републике Србије 

врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања 

период: 2011 - 2016 

руководилац: Др Драго Цвијановић, др Јонел Субић 

назив пројекта: Максимизација инвестиција у пољопривреди Србије у функцији прикључења 

Европској унији 

финансиран (од кога): Министарство за науку Републике Србије 

врста пројекта: Основна истраживања 

период: 2006 - 2010 

руководилац: Проф. др Бранко Љутић 

назив пројекта: Пољопривреда и рурални развој Србије у међународним интеграционим 

процесима 

финансиран (од кога): Министарство за науку Републике Србије 

врста пројекта: Основна истраживања 

период: 2006 - 2010 

руководилац: Проф. др Наталија Богданов 

назив пројекта: Програм руралне регионализације АП Војводине  

финансиран (од кога): Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

врста пројекта: научноистраживачки – основна истраживања 

период: 2008   

руководилац: Проф. др Зоран Његован и проф. др Радован Пејановић 

назив пројекта: Conversion Courses for Unemloyed Univesity Graduates in Serbia (CONCUR) 

финансиран (од кога): Европске унија 

врста пројекта: TEMPUS Joint Project 

период: 2010-2012 

руководилац: Проф. др Радован Пејановић 

назив пројекта: Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform (WBREN) 

финансиран (од кога): Европска унија 

врста пројекта: TEMPUS Project 

период: 2010-2013 

руководилац: Проф. др Радован Пејановић 
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници) 

звање 
учеће на научним 

пројектима (број) 

учеће на другим  

пројектима (број) 

руковођење 

пројектима (број) 

испуњеност 

критеријума  

ванредни 

професор 

4 

научноистраживачка  

пројекта 

(Основна 

истраживања) 

2 темпус пројекта 

- ДА 

редовни 

професор 
- - 

- - 

 

 

 

опис 
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VII    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници) 
Кандидат др Катарина Ђурић (рођ. Марковић) дипломирала је на Пољопривредном факултету у 

Новом Саду 2001. године са просечном оценом 9,58. У току студија више пута је награђивана од 

стране Пољопривредног факултета и Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у 

школовању. Постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду завршила је 

2004. године. Докторску дисертацију „Трансформација Заједничке аграрне политике Европске 

уније и импликације на пољопрвреду Србије“ одбранила је 2008. године на Економском факултету 

у Суботици. 

 

1. Анализа научно-истраживачког рада кандидата 

Научно-истраживачки допринос кандидат др Катарина Ђурић реализовала је кроз објављивање 43 

научна рада. У последњем изборном периоду остварила је индекс компетентности 37,5. Укупан 

индекс компетентности кандидата је 87,5. Током свог досадашњег рада Кандидат је била учесник 

у више националних и међународних пројеката. Кандидат је учествовала и на неколико научно-

стручних пројеката из области економике пољопривреде, руралног и локалног развоја на којима је 

показала стручност и способност за писање и презентацију резултата. Кандидат је аутор 

практикума „Економика пољопривреде – практикум“. Рецензент је радова у часописима 

категорије М52, М51 и М24. 

 

2. Анализа наставног рада кандидата 

Од 2001. године кандидат др Катарина Ђурић је ангажована у наставном раду на Пољопривредном 

факултету у Новом Саду у звањима: асистент приправник, хонорарани сарадник, асистент и 

доцент. Учествује у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама. У свом 

досадашњем раду показала је високу мотивацију и смисао за педагошки рад. О успешности 

наставног рада кандидата др Катарине Ђурић говори просечна оцена 4,66 добијена од стране 

студената у току четири године евалуације рада. Од 2009. године до данас ментор је већа друге 

године студената студијских програма Агроекономски и Агротуризам и рурални развој. Од 2015. 

године ментор је генерације студената студијских програма Агроекономски и Агротуризам и 

рурални развој уписаних школске 2015/16. године. 

 

3. Анализа у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

Кандидат др Катарина Ђурић била је ментор пет дипломских радова, и једног мастер рада, а 

остварила је учешће у 32 комисијe за одбрану дипломских и мастер радова. Такође, од 2011. до 

2015. године била је члан Комисије Н. Н. Већа Пољопривредног факултета за оцену научних 

радова студената. 

 

4. Анализа доприноса академској широј заједници 

Кандидат др Катарина Ђурић је до сада учествовала на два међународна пројекта, финансирана из 

фондова Европске уније – Темпус пројекти. У оквиру темпус пројекта Concur активно је 

учествовала у поступку акредитације мастер студијског програма Пољопривредно саветодавство 

који је намењен за дошколовавање и преквалификацију незапослених студената који су завршили 

основне студије или оних који су неадекватно запослени. Кандидат је пет година била секретар 

Катедре за економику пољопривреде и социологију села. Такође, кандидат је била члан Комисије 

за пријемне испите и Комисије за упис на мастер студије.  

 

НАПОМЕНА: Кандидат др Катарина Ђурић је од децембра 2012. године до јуна 2014. године 

била одсутна са Факултета због трудничког и породиљског боловања.    
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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
Име, средње слово, презиме: Жељко В. Драгојевић 

Датум рођења:    14.08.1961.     Место и држава рођења: Брчко, Босна и Херцеговина 

II.1 Професионална оријентација: 

наставно-научна област: Економија 

ужа научна област: Међународна економија, међународне и јавне финансије, спољна трговина 

II.2 Кретање у професионалном раду: 

 установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање 

1. Државни универзитет Нови Пазар 2009-2012 Предавач 

2. Висока пословна школа Чачак 2007-2008 Предавач 

3. 
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 

Београд 2002-2006 Предавач * 

*У приложеној документацији нема доказа о изборима у наставна звања. При томе, кандидат др 

Жељко Драгојевић у достављеној биографији наводи звање „професор-асистент“ које не постоји у 

званичној класификацији наставних звања.   

II.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

2.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20II_BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU.pdf
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II.4 Докторске  студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. попунити 

само поља означена са * ) 

 
година уписа:    година завршетка*:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет*: Универзитет Џон Незбит у Београду 

факултет*: Факултет за међународну трговину 

студијски програм:  

звање*: Доктор економских наука 

научна област*:Међународни економски односи и финансије, глобализација, међународни 

маркетинг 

наслов завршног рада*: Утицај глобализације и регионализације на економски положај привредних 

субјеката у привредама у транзицији, са освртом на Р. Србију 

 

II.5 Мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:Универзитет у Београду 

факултет:Правни факултет 

студијски програм:  

звање: Магистар правно-економских наука 

научна област: Право 

наслов завршног рада: Економска сарадња и уговорно регулисање односа између СФРЈ и земаља 

Нордијског Савета 

 

II.6 Основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Београду 

факултет:Економски факултет 

студијски програм: Пословна економија 

звање: Дипломирани економиста 

 

 

II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) 

језик (навести језик) чита пише говори 

Енглески језик да да да 

Шпански језик да да да 

Руски језик  да да да 

 

- 1984. - 

 2009.  

- 1992. 10 
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III       НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) 

III.1 Научне публикације 

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

 
КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М21 

  М21 

 
КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М22 

  М22 

 
КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М23 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и 

полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање 

међународног научног часописа) 

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) 

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Драгојевић, Ж. (2015): „Значај иновације за националну привреду“, Зборник 

радова са међународне научно-стручне конференције „Иновације у функцији 

развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије, Универзитет Привредна академија, стр. 28-38, ISBN 978-86-

84531-22-5, COBISS.SR-ID 219679756 

М33* 

 

2. Драгојевић, Ж. (2015): „Нова економска политика и подстицање развоја 

неразвијених подручја Војводине“, Зборник радова са међународне научно-
М33* 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
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стручне конференције „Примењени менаџмент у функцији напретка 

неразвијених подручја Војводине“, Факултет за примењени менаџмент, 

економију и финансије, Београд, стр. 76-84, ISBN 978-86-84531-21-8, 

COBISS.SR-ID 215974924 

3. Драгојевић, Ж. (2015): „Квалитет високошколског образовања у фукцији 

прогреса и стандарда цивилизацијских вредност у Србији“, Зборник радова 

са међународне научно-стручне конференције „Квалитет и изврсност у 

образовању“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 

Универзитет Привредна академија Београд у сарадњи са Фондацијом за 

културу квалитета, стр. 155-163, ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 

214375180 

М33* 

4. Драгојевић, Ж. (2014): „Иновација и технологија као фактор међународне 

конкурентности предузећа“, Зборник радова са међународне научно-стручне 

конференције „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени 

менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија, 

Београд, стр. 24-33, ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812 

М33* 

5. Драгојевић, Ж. (2010): „Енергетска ефикасност зелених (обновљивих) 

извора енергије у Србији“, Зборник радова са међународне конференције 

„Ризици и еко-безбедност у постмодерном амбијенту“, Државни универзитет 

у Н. Пазару, стр. 553-560, ISBN 978-86-86893-28-4, COBBIS.SR-ID 175955980 

М33* 

6. Драгојевић, Ж. (2010): „Облици међународне економске интеграције и 

утицај на функционисање светског тржишта“, Зборник радова са 

међународне конференције „Регионални развој и демографски токови земаља 

југоисточне Европе“, Економски факултет, Ниш, стр. 543-555, ISBN 978-86-

6139-008-1 

М33* 

*Кандидат др Жељко Драгојевић није доставио позивно писмо са наведених скупова на којима је 

учествовао, тако да су радови категоризовани са М33 уместо М31. 

КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Група аутора: Драгојевић, Ж. – (Костић, Длеск, Митровић, и др.) (2004-05): 

„Свеобухватни савремени Лексикон менаџмента“, Факултет за менаџмент 

МСП 

М46 

2. 
Драгојевић, Ж., Николић, В., Ганић, С. (2010): „Менаџмент истраживања“, 

монографска библиографска публикација, постдипломска настава, Државни 

универзитет Н. Пазар 

М43 

   

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Драгојевић, Ж. (2011): „Глобализација и светска економска криза“, 

Политичка ревија, бр. 3/2011, стр. 277-292, ISSN 1452-1741, UDC 

316.32:338.124.4(100) 

М51 

2. 
Драгојевић, Ж. (2010): „Апликативна употреба соларне енергије и примена 

иновативних технологија и метода у Р. Србији“, Београд, „Енергија, 

економија, екологија“, бр. 4, стр. 100-105, година XII, Лист Савеза 

енергетичара Србије, ISSN 0354-8651, UDC 621.311.243 (491.11) 

М51* 

*Часопис је тек од 2014. године на листи Министарства са категоризацијом М51. 

 

 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM40.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
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КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Драгојевић, Ж. (2010): “Аграрна и политика регионалног развоја Европске 

Уније“, Европско законодавство, бр. 4, стр. 171-184, ISSN 1451-3188, UDC 34 

М52 

2. Драгојевић, Ж. (2010): “Small hydroelectic power stations on water currents & 

Windfarming in Republic of Serbia“, Tehnika-elektrotehnika, vol. 59, br. 4, str. 1-

6, ISSN 0040-2176, UDC 62(062.2)(497.1) 

M52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) 

Р. бр пун наслов категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)  

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске и докторске дисертације)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM60.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM80.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM90.pdf
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Референце др Жељка Драгојевића које нису рангиране: 

1. Драгојевић, Ж. (2007): „Економска политика Европске Уније у области аграра, политике 

регионалног развоја и конкурентности - три студије случаја“, научно-стручни часопис 

„Наука и бизнис“, бр. 3-4, ISSN 1452-6816, Висока пословна школа, Чачак, стр. 148-159 

*Часопис „Наука и бизнис“ не налази се на званичној листи Министарства науке. 

 

2. Драгојевић, Ж. (2010): „Предуслови конкурентности предузећа на глобалном светском 

тржишту“, Београд, „Пословна политика“, бр. 1-2, насловна страна, ISSN 0350-2236, УДК 

339.137.2, стр. 14-20  

3. Драгојевић, Ж. (2010): „Квалитет и међународна стандардизација производа и услуга као 

фактор конкурентности“, Београд, „Квалитет“, бр. 3-4, стр. 80-82, ISSN 0354-2408, UDC 

006.83 

*„Пословна политика“ и „Квалитет“ су стручно-информативни часописи које издаје Послована 

политика а.д. 

 

4. Група аутора: Ж. Драгојевић – (Длеск, Костић) (2003): „Елаборат слободне привредне 

зоне „Свети Никола““, прихваћено решење проблема у области макроекономског, 

социјалног и проблема одрживог просторног развоја, рецензовано и прихваћено од стране 

Владе Црне Горе 

5. Драгојевић, Ж. (2005): „Могућности употребе одновљивих (пријатељких) извора 

енергије“, Београд, ЕУ (ЕАР) програм КАРДС (реф. бр. 04/сер01/10/006), Институт за 

стратешки развој, предузетништво и пословне процесе – Руковођење научним пројектима, 

подпројектима и задацима (одељак 3.1) 

*За наведене референце кандидат др Жељко Драгојевић у документацији није поднео доказ о 

рецензији и прихватању решења проблема у области макроекономског, социјалног и проблема 

одрживог просторног развоја, што је неопходан услов да би се референце категоризовале као М81 

и М82. 

 

6. Драгојевић, Ж. (2004): „Мала и средња предузећа и економска политика Србије“, реферат, 

округли сто на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду (објављено 

у е-магазину) 

7. Аризановић, Д., Драгојевић, Ж., Мрђа, Н. (2006): Инвестициони пројекти: Анализа – 

Оцена – Реализација – Унапређење, семинар за менаџере средњег и вишег ранга у 

привреди Србије, предавање на тему: „Глобализација и утицаји окружења на пословање“, 

АГЕА-Београд, Пословни клуб „Лола Института“ 

8. Николић, В., Драгојевић, Ж., Кијевчанин, В., Ганић, С., Шаботић, З. (2009):  

Конференција Универзитета у Србији (КОНУС) и WUS Аустрија, Копаоник, научни скуп 

„Brain Gain Program plus“ 

9. Драгојевић, Ж. (2005): предавање и презентација организације и структуре Факултета за 

менаџмент МСП и пројекта „Кампус НУ – Сланкамен“, EU – Transnational Information 

Conference INERREG III B CADSES, „Neighborhood program (2000-2006)“, workshop 2, 

Beograd, Hyatt Regency, 5-6 sept 2005 

*За наведене радове др Жељко Драгојевић није доставио у документацији називе зборника, као ни 

странице на којима су радови објављени. У случају референци под редним бројем осам и девет, 

није наведен ни наслов рада.  
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III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) 

категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 

број пуб.               

број бодова               

 

категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 

број пуб.     6      1   1 

број бодова     6      3   1 

 

категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 

број пуб.    2 2          

број бодова    6 4          

 

категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93    

број пуб.               

број бодова               

укупно бодова=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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III.2б списак публикацаија из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад)  

звање број бодова основни бодови1 број радова са 

СЦИ листе2 

испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент - - - - 

ванредни 

професор 
20 20 - 

НЕ 

редовни професор - - - - 

 

1основни бодови = М33 *6+М43+М46+М51*2+М52*2=6+3+1+6+4=20 

2радови са SCI листе: М21 (       рад.); М22 (        рад.); М23 (        рад.) 

Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упутсво 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/prethodni%20period.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20NAUCNO.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/uputsvo%20minimalni%20nauka.pdf
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III.3 остало 

C. Признања, награде и одликовања за научни рад: 

1.  

 

 

D. Чланство у научним и стручним организацијама: 

1.  
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III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовоног професора) 

 

број цитата (без аутоцита):    извор:  

 

највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а: 

 

аутори, наслов рада, часопис, број, странице број цитата 

  

  

  

 

навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран: 

 

 аутори, наслов рада, часопис, број, странице категорија 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност) 

звање 

број цитата у 

међународним 

часописима 

број цитата у домаћим 

часописима  

испуњеност 

критеријума  

(ДА или НЕ) 

редовни 

професор 

   

 

 

 

  

упутство 

опис 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo_CITIRANOST.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZACITIRANOST.pdf
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IV       РАД У НАСТАВИ   

IV.1а  Извођење наставе (у последњем изборном периоду)     

назив предмета: Међународно финансијско пословање 

студијски програм:нема податка 

установа: Факултет за менаџмент МСП 

степен студија:  основне студије                фонд часова: нема податка   

 

назив предмета: Јавне финансије 

студијски програм:нема податка 

установа: Факултет за менаџмент МСП 

степен студија:  основне студије                фонд часова:нема податка 

 

назив предмета: Међународна економија и финансије 

студијски програм: нема податка 

установа: Висока пословна школа Чачак 

степен студија:  основне студије                фонд часова: нема податка 

 

назив предмета: Менаџмент спољне трговине 

студијски програм:нама податка 

установа: Висока пословна школа Чачак 

степен студија:   нама податка                             фонд часова: нама податка 

 

назив предмета: Глобална економија и пословна дипломатија 

студијски програм: нема податка 

установа: Висока пословна школа Чачак 

степен студија:   нема податка                фонд часова: нема податка 

 

назив предмета: Међународни маркетинг 

студијски програм: нема податка 

установа: Државни универзитет Нови Пазар 

степен студија:  основне студије                фонд часова: нема податка 

 

назив предмета: Спољнотрговинско пословање 

студијски програм: нема податка 

установа: Државни универзитет Нови Пазар 

степен студија:   основне студије               фонд часова:  нема податка 

 

 

назив предмета: Међународна економија 

студијски програм: нема податка 

установа: Државни универзитет Нови Пазар 

степен студија:   основне студије                фонд часова:   нема податка 

упутство 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20IV_RAD%20U%20NASTAVI.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/izvodjenje%20nastave%20i%20ankete.pdf
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назив предмета: Животна средина и развој 

студијски програм: нема податка 

установа: Државни универзитет Нови Пазар 

степен студија:   основне студије               фонд часова: нема податка 

 

назив предмета: Менаџмент истраживања 

студијски програм: нема податка 

установа: Државни универзитет Нови Пазар 

степен студија:  мастер студије                                     фонд часова: нема податка 

 

назив предмета: Глобализација и транзиција 

студијски програм: нема податка 

установа:  Државни универзитет Нови Пазар 

степен студија: мастер студије                                   фонд часова: нема податка 

 

 

 

 

IV.1б Мишљење студената о педагошком раду   

 

анкете 

наставни предмет  школ. 

год. 

оцена  

студената 

број 

студената 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

остало 

  

 

упутство 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/izvodjenje%20nastave%20i%20ankete.pdf
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IV.2 Увођење нових области или наставних предмета 

 

IV.3а Уџбеници  

аутори: Драгојевић Жељко 

наслов: Међународни маркетинг* 

издавач: Државни универзитет у Н. Пазару 

ISBN: нема податка 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

*Кандидат није доставио доказ о објављивању уџбеника у документацији коју је приложио 

приликом пријаве на конкурс. 

IV.3б Друга дидактичка средства 

аутори:  

наслов: 

издавач:  

ISBN:  

врста публикације:  

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 

 

IV.5 Остало 

C. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: 

1. 

2. 

3. 

D. извођење наставе на универзитетима ван земље: 

1. 

2. 

3. 
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

звање 
оцена 

студената  
уџбеник 

остала дидактичка 

средства 

испуњеност критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент     

ванредни професор нема - - НЕ 

редовни професор     

 

 

*Кандидат др Жељко Драгојевић није у пријави на конкурс доставио доказ о објављеном уџбенику 

или осталим дидактичким средствима. 

 

V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ  ПОДМЛАТКА  

V.1а  Менторство у завршним радовима 

основне студије           укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

мастер студије или магистарске тезе        укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1. 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

специјалистичке студије          укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

опис 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20V_RAD%20SA%20PODMLATKOM.pdf
../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERIJUMI%20ZA%20NASTAVNI%20RAD.pdf
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докторске дисертације          укупан број менторстава: 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:        датум одбране: 

 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

 

Испуњеност услова за менторство на докторским студијама:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kriterijumDOKTORAT.pdf
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V..1б  Учешће у комисија за оцену и одбрану радовима 

 основне 

студије 

мастер студије 

или маг. тезе 

специјалисичке 

студије 

докторске 

дисертације 

број 

учешћа 

- - - - 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком) 

звање 

менторство на 

одбрањеним докт. 

дисертацијама  

учешће у комисија 

у одбрањеним 

докт. дисерт 

испуњен критеријум 

за менторство на 

докт. дисерт. 

испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

редовни 

професор 
  

  

 

 

 

опис 

../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20RAD%20SA%20PODMLATKOM.pdf
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VI       ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

 

VI.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

орган или тело факултет или Универзитет период 

   

   

   

   

   

   

 

VI.2  Учешће у комисијама за изборе у звања  број: 

 

VI.3  Вођење професионалних (струковних) организација 

организација функција период 

   

   

 

VI.4  Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација 

скуп, конференција, манифестација функција година 

   

   

 

VI.5  Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго 

одбор, тело ... врста рада период 

   

   

 

VI.6  Рецензије у научном часописима 

часопис категорија 
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VI.7  Учешће и руковођење научним и другим пројектима 

назив пројекта: Могућности употребе обновљивих „пријатељских“ извора енергије 

финансиран (од кога): Европска унија  

врста пројекта: нема података 

период: нема података 

руководилац: нема података  

назив пројекта: 

финансиран (од кога):  

врста пројекта:  

период:  

руководилац:  

 

 

 

 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници) 

звање 
учеће на научним 

пројектима (број) 

учеће на другим  

пројектима (број) 

руковођење 

пројектима (број) 

испуњеност 

критеријума  

ванредни 

професор 
1 - 

- ДА  

редовни 

професор 
  

  

 

 

 

опис 
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VII    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници) 
Кандидат др Жарко Драгојевић је дипломирао 1984. године на Економском факултету 

Универзитета у  Београду, као студент генерације. Постдипломске студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду завршио је 1992. године. Докторску дисертацију: „Утицај глобализације 

и регионализације на економски положај привредних субјеката у привредама у транзицији, са 

освртом на Р. Србију“ одбранио је на Факултету за међународну економију, Универзитета Џон 

Незбит у Београду. 

 

1. Анализа научно-истраживачког рада кандидата 

Научно-истаживачки допринос кандидат др Жељко Драгојевић реализовао је кроз објављивање 

научних радова уз остваривање укупног индекса компетентности од 20 бодова.  

 

Објављени научни радови су: 

- 2 радa у категорији М51 

- 2 рада у категорији М52 

- 6 радова у категорији М33 

- 1 монографску публикацију М43 

- 1 референцу М46 

 

2. Анализа наставног рада кандидата 

Кандидат др Жељко Дргојевић је од 2002. до 2006. године био предавач Међународних финансија 

и Јавних финансија на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду. Кандидат 

др Жељко Драгојевић је 2007. и 2008. године држао наставу на преметима: Међународна 

економија и финансије, Менаџмент спољне трговине и Глобална економија и пословна 

дипломатија, на Високој пословној школи у Чачку. Од 2009. до 2012. године на основним 

студијама на Државном универзитету у Новом Пазару држао је наставу из предмета: Међународни 

маркетинг, Спољнотрговинско пословање, Животна средина и развој, Међународна економија, као 

и наставу на постдипломским студијама из предмета: Менаџмент истраживања и Глобална 

економија.    

 

 

У пријави кандидата др Жељка Драгојевића су уочени следећи недостаци: 

 

-  не постоји доказ о претходним изборима у наставна звања,  

-  није достављен доказ о оцени педагошког рада кандидата, 

-  није достављен доказ о завршетку магистарских студија, као ни доказ просечне оцене на    

истим, 

-  за наведен уџбеник  не постоји приложена потврда и документација,  

-  одређен број наведених радова није документован и из приложене документације у пријави није 

било могуће категоризовати референце. 

 

Кандидат др Жељко Драгојевић поседује искуство у наставном процесу и у раду са студентима, 

као и велико искуство у привреди у областима руковођења, продаје и маркетинга. Такође, 

кандидат др Жељко Драгојевић поседује искуства у међународним релацијама и пословима, 

управљање информацијама, услугама, јавним пословима. Учествовао је у привредним пројектима 

из области спољне трговине, инфраструктуре, социјалних питања и маркетинга.  
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VIII       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОСЕБНО  

1. Др Катарина Ђурић 

 

На основу резултата изложених у извештају комисија констатује да кандидат др Катарина Ђурић 

испуњава све услове за избор у звање ванредни професор: 

- Научни степен доктора наука из области за коју се бира 

- Звање доцента, за ужу научну област за коју се бира 

- Позитивна оцена педагошког рада 

- Најмање 16 бодова, од чега мора бити најмање 12 основних бодова 

- Најмање два рада објављена у међународном часопису са СЦИ листе или М24 (М21, М22, 

М23 или М24)  

- Учешће у научно-истраживачким пројектима 

- Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју 

се бира. 

 

Сви научни радови кандидата др Катарине Ђурић су из уже научне области Економија, односно из 

области Аграрне политике и Економике пољопривреде. 

 

У складу са претходно изнетим, Комисија констатује да др Катарина Ђурић испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор у звање 

наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду за 

избор у звање ванредни професор за ужу научну област Економија. 

 

2. Др Жељко Драгојевић 

 

На основу резултата изложених у Извештају комисија констатује да др Жељко Драгојевић  

испуњава следеће услове за избор у звање ванредни професор: 

- Научни степен доктора наука из области за коју се бира 

- Најмање 16 бодова, од чега мора бити најмање 12 основних бодова 

- Учешће у научно-истраживачким пројектима 

  

а не испуњава следеће услове за избор у звање ванредни професор: 

- Звање доцента, за ужу научну област за коју се бира 

- Позитивна оцена педагошког рада   

- Најмање два рада објављена у међународном часопису са СЦИ листе или М24 (М21, М22, 

М23 или М24) 

- Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну области за 

коју се бира. 

 

У складу са претходно изнетим, Комисија констатује да др Жељко Драгојевић не испуњава све 

услове прописане Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор у 

звање наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Пољопривредног факултета у Новом 

Саду за избор у звање ванредни професор за ужу научну област Економија. 

 

 

 

 

У зависности од звања попуните један од следећих извештаја: 

кратак извештај ДОЦЕНТ 

кратак извештај ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

кратак извештај РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 
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ИX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  

На основу прегледане достављене документације, као и анализе рада пријављених 

кандидата, Комисија оцењује да др Катарина Ђурић испуњава све законом дефинисане 

услове за избор у звање вандредни професор и да испуњава услове конкурса. 

 

Сумирајући педагошке активности, научни и стручни рад, као и личне квалитете 

кандидата, Комисија предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета у Новом 

Саду да се кандидат др Катарина Ђурић изабере у звање ванредни професор за ужу 

научну област Економија.  
 

 

 

 

датум: 12.04.2016. 

 

 

 

 

председник комисије  

Проф. др Зоран Његован 

 

 

 

 

 

члан 1 

Проф. др Радован Пејановић 

 

 

 

 

 

члан 2 

Проф. др Станислав Зекић 

 


