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ВНСОКЕ ПОЉОПРНВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ПРОКУПЉЕ, Ул. Ћирила и Методија 1

ПРЕДМЕТ: Реферат комисије и предлог за избор кандидата у звање предавача струковних
студија за извођење наставе из уже научне области: ЕПИ300ТИ0Ј10ГИЈА И ЗАРАЗНЕ И
ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И БОЛЕСТИ ПЧЕЛА.

На основу члана 54, 64 и 65. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 97/08,
44/10, 93/12 и 99/14) члана 38 и 54 Статута Високе пољопривредно-прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу, члана 30 Правилника о избору у звање наставника ВППШ
и Одлуке наставног већа школе ћгој 1665 од 11.9.2015.године, директор Школе је донео
решење у коме нас је именовао у Комисију за писање реферата и подношење предлога за
избор кандидата у звање предавача струковних студија за извођење наставе из уже научне
области: ЕПИЗООТИОЛОГИЈА И ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И
БОЛЕСТИ ПЧЕЛА.

Пошто смо извршили анализу доспеле документације, наставном већу и директору Школе
достављамо:

РЕФЕРАТ

На расписани конкурс који је објављен 15.07.2015.године у листу „Послови" број 630
пријавила су се три кандидата, и то:
•

ДВМ Миодраг Ј. Јовановић спец.

• ДВМ Стеван Митковић спец.
•

Др Марија Старчевић

Општи услови:
Кандидат др Марија Старчевић иије поднела потпуну документацију па се њена
кандидатура није узела у разматрање. Остала два кандидата су поднела потпуну
документацију и њихове кандидатуре су узете у разматрање.

Биографија кандидата:

Кандидат ДВМ Стеван Митковић спец., дипломирани ветеринар, рођен је 1.8.1967.
године у Лебану. Завршио је Гимназију у Лебану 1986.године. Ветеринарски факултет
Универзитета у Београду завршио је 1994. године на образовном профилу Ветеринарска
медицина и тако стекао стручни назив Дипломирани ветеринар. На истом факултету је
1998. године уписао специјалистичке студије. Специјалистички рад под називом „ Индекс
фертилности бикова на подручју ветеринарске станице Лесковац у периоду од 1998. до
2000. године" одбранио је 6.6.2003. године и тако стекао стручни назив Специјалисте из
области ветеринарске медицине.

Радно искуство:

Кандидат Стеван Митковић радио је од 1994. до 2006. године у Ј.У. Ветеринарска
станица Лесковац на пословима теренског ветеринара који су подразумевали здравствену
заштиту животиња,

профилаксу

(вакцинације) и разна дијагностичка

испитивања

животиња на присуство заразних болести. У периоду од 2003. до 2006. године био је
директор Ј.У. Ветеринарска станица Лесковац. 2006. године оснива приватну ветеринарску
станицу „Стева-вет" Д.О.О. у Миланову, општина Лесковац. Обавља послове директора и
доктора ветеринарске медицине на терену. Учесник је више домаћих и међународних
симпозијума и семинара.
Кандидат Стеван Митковић има двадесетогодишње искуство у ветеринарској
пракси и раду на терену. Велики број ученика средњих ветеринарских школа је обављао
праксу под њиховим менторством, као и значајан број студената Ветеринарског и
Пољопривредног факултета. Све ово га препоручује за рад са студентима струковних
студија ветеринарског смера.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

На основу изнетнх иодатака и њихове анализе комисија закључује да
кандидат ДВМ Стеван Митковић спец. испуњава услове предвиђене Законом о високом
образовању, Статутом Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу и Правилником о избору наставника, за избор у звање и на радно место
предавача струковних студија за ужу научну област: ЕПИЗООТИОЛОГИЈА И ЗАРАЗНЕ И
ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И БОЛЕСТИ ПЧЕЛА.

Прокупље

18.9.2015.г.
Чланови комисије:
Др Драган Рогожарски
Професор струковних студија
ВППШ Прокупље
Ужа научна област: Клиничка дијагностика,
татологија и терапија животиња

Др Јовица Николовски
Професор струковних студија
ВППШ Шабац
Ужа научна област:
Ветерина^ске науке
Мр Звонко Златановић
Предавач струковних студија
ВППШ Прокупље
Ужа научна област:
Зоохигијена и ветеринарство

