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ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ Л Р О К У П Љ В
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ
Предмет: Извештај комисије за избор кандидата у звање и на радно место
асистента за уже научне области ПЧЕЈ1АРСТВО и ВОЋАРСТВО.
На основу члана 55., 64. И 65. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС" бр. 76/05, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), члана 42., 46., 47. И 50. Статута Високе
пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу, члана 30.
Правилниука о избору у звање сарадника и наставника школе и предлога Наставног већа
школе на седници одржаној 26. 12. 2014. године, директор школе је донео решење којим
је именовао чланове комисије за писање извештаја и подношење предлога за избор
кандидата звање и на радно место асистента за уже научне области Пчеларство и
Воћарство, у следећем саставу:
1. Проф. др Мића Младеновић, редовни професор, председник комисије
Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитет у Београду.
Ужа научна област: Пчеларство
2. Проф. др Миловаи Величковић, редовни професор,
Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитет у Београду.
Ужа научна област: Воћарство
3. Мр. Југослав Трајковић, предавач,
Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија Прокупље
Ужа научна област: Воћарство.
На конкурс објављен у листу „Послови", дана 10.12.2014. године, пријавило се
двоје кандидата: Дипл. инж., мастер Саша Милосављевић и дипл. инж., мастер Кристина
Милишић. Кандидаткиња дипл. инж., мастер Кристина Милишић не испуњава услове
конкурса у делу: „уже иаучие области Пчеларство и Воћарство", односно области за
које је конкурс расписан, јер наведена кандидаткиња има завршене основне и мастер
студије из уже научне области: „хортикултура". Такође, кандидаткиња дипл. инж.,
мастер Кристина Милишић није приложила ни један научно-истраживачки рад из области
воћарства и пчеларства, тако да Комисија није разматрала пријаву ове кандидаткиње. На
основу прегледаног конкурсног материјала, Комисија подноси следећи
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ИЗВЕШТАЈ

1. Дипл. инж., мастер Саша Милосављевић
1.1.

Општи биографски подаци:

Кандидат дипл. инж. Саша Милосављевић је рођен 18. октобра 1978. године у
Прокупљу. Прва четири разреда основне школе завршио је у селу Девча, а задња четири у
селу Југбогдановац, општина Мерошина. Гимназију је завршио 1997. године у Прокупљу.
Дипломирао је на Пољопривредном факултету (одсек: воћарско - виноградарски)
Универзитета у Београду 2005. године из области пчеларства на тему: "Употреба рама
грађевњака у борби против варое". Године 2007. уписао је докторске студије на
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Мастер студије је завршио на
Факултету за Биофраминг Универзитета Мегатренд у Београду са темом из области
пчеларства: „Корелација морфометрије и продуктивности три екотипа Арга теШ/ега
сагтса са простора Јужне Србије."
Приправнички стаж је одрадио у период 2007 - 2008. године у одељењу за
пољопривреду Локалне самоуправе Општине Мерошина.
Од 2008 - 2009. године је обављао послове стручног сарадника за воћарсво,
виноградарство и пчеларство "Завода за пољопривреду" који је радио у оквиру Високе
пољопривредно - прехрамбене школе, Прокупље.
Од 2009. године до данас обавља послове стручног сарадника за воћарство виноградарство и пчеларство у Високој пољопривредно - прехрамбеној школи струковних
студија у Прокупљу.
Ожењен и отац двоје деце.

1.2.

Научне и стручне активност:

2008 - Програм ерадикације заражених стабала јабучастог и коштичавог воћа у
топличком округу (финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије);
2008 - Програм контроле плодности пољопривредног земљишта топличког округа
- препоруке количине и врсте ђубрива у воћарству и виноградарству (финансијер:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије);
2008 - 2009: Саветодавне активности у корист пољопривредних произвођача
топличког округа, са практично - показним вежбама и радионицама на терену из области
воћарске, виноградарске и пчеларске производње (финансијер: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије);
2009 - Програм контроле плодности пољопривредног земљишта топличког округа препоруке количине и врсте ђубрива у воћарству и виноградарству (финансијер:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије);
2010 - Међународни пројекат: „Качерски мед" - географска заштита имена порекла
(финансијер ЕУ);
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2010/2011 - Оснивање центра за селекцију, оилемењивање и репродукцију матица
пчела у Прокупљу (финансијери: Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и Висока пољопривредно - прехрамбена школа
струковних студија, Прокупље);
2011 - Међународни пројекат: „Мој пчелињак - моја канцеларија" са циљем
унапређења услова за одрживи економски развој регије кроз унапређење могућности
запошљавања у сектору пчеларства у зајечарском, браничевском и подунавском округу
(финансијер ЕУ);
2005 - 2014: Многобројна стручна предавања из области пчеларства и воћарства
студентима, удружењима пчелара и воћара, задругарима као и заинтересованим
установама и појединцима.
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Преглед научно-истраживачких резултата:

Младеновић. М., Милосављевић. С., Станисављевић. Љ., Мачукановић-Јоцић,
Марина., Рашић. С. (2013). Проблеми и препоруке у опрашивању кајсије, IV
Саветовање - Иновације у воћарству, унапређење производње брескве и кајсије,
Пољоривредни факултет Универзитета у Београду, Земун, 11. Фебруар 2013, ИСБН:
978-86-7834-171-7, стр. 261-274.
МПо$ау1јеУ1С. 8., З^апкхтс. Мапја. (2012). Е1Гес1з оГ еЉге1 оп Ље сћегшса1 сотрозШоп
оГ оМастзка зоиг сћеггу. 141ћ 8егћ1ап соп§гезб о!" Ггик апс! §гареУ1пе ргодисегб
т!егпа1шпа1 раШфаћоп, Угпјаска Вапја, 9-12. Ос1оћег 2012, 18ВК 978-86-7834-163-2,
$1г. 183.
М. М к д е ш т с . , У.Ре§еуа.,В. Ап«1е1коУ1с., 8. МИо$ау1јеу1с.(2012): УапаћПку оГ Нпеаг
<Иб1:апсез 1п геаг
о!- ћопеу ћее 1гот ТорНса ге§1оп РгосеесНп§з о? Тће Нгз!
1п1ешаНопа1 з у т р о з ш т оп ап1та1 зс1епсе, Воок II, Расићу оГ Адпсикиге, 1пзћ1и1е Гог
2оо1есћш^ие, Иоуетћаг 8-10 љ , Ве1§гас1е, ЗегМа, С1Р 636(082), 18В^ 978-867834165-6,
СОВ188.8К.Ш 194507276.з1г. 934-939.
Н. Недић., С. Милосављевић., Р. Максимовић., Г. Мирјанић., Г. Јевтић, (2012).
Хигијенско понашање издвојених фамилијских група медоносне пчеле. I међународни
сипозијум XVII научно-стручно саветовање агронома републике српске, 19-22 март,
Требиње, Босна и Херцеговина, стр. 58.
М. Младеновић., С. Милосављевић., С. Рашић., Н. Златковић, (2012). Медна
продуктивност пчела - АрГз теШ/ега сагтса подјастребачко-копаоничког екотипа. И
међународни сипозијум и XVII научно-стручно саветовање агронома републике
српске, 19-22 март, Требиње, Босна и Херцеговина, стр. 60.
М. М1ас1епоу1с, 8. МЈ1о$ау1јеуЈс, Иас1а. Пи§аНс-УпкНс, Је1епа. Кескез (2012): Сћеппса1
диа1Пу рагате1егз оГ соттепла1 зегђ1ап ипШога1 ћопеуз, Ар1топсНа З у т р о з ш т : „Тће
Ко1е о/Веекеергп§ Тесћпо1о§1е$, Неакћ Саге о/Веез апс1 ЕтгготеМ т 1ће ОџаИ{у о/Вее
РгосЈисК", 18-19'И Рећгиагу 2012, СепШг о/8ауа, Ве1§гас1е, 8егМа, 5(г. 80-88.
М. Младеновић., С. Милосављевић., Н. Милосављевић., Зденка. Стефановић. (2012):
Антибиотици, сулфонамиди и микробиолошка исправност монофлорних медова
Србије, Агрознање, вол. 12, бр 3. 2011, стр. 271-278, ИССН: 1512-6412, УДК:
615.324:638.16/17 (497.11), Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

М. Младеновић, Д. Оровић, С. Милосављевић (2011): Утицај повећања производних
капацитета на профитабилност у пчеларској производњи, Економика пољопривреде,
ЗшШтаМе А§пси1(иге апс1 Кига.1 Ве\е1ортеп1 т Тегтв о/гће КериШс о/бегМа 8(га(е§1с
Соа1$ 1тр1етеп(а(10п шШп Иапиде Ке&оп, I ћоок, Уо1. ЕУШ, СВ/81-1 (1-412), з1г. 349358, Ве1§гас1е. ООС 338.43:63, Уи 188К 0352-3462
N. ИесИс, О. ЈеуИб, О. Је2, В. Апае1коУ1с, 8.МНо8ау1јеуЈс, М. Козћс (2011): РОКЕ\УШО
В1РРЕКЕЖ1АТ10Н
ОР ТНЕ НОИЕУ
ВЕЕ8
РКОМ
8ЕКВ1А
(8егћ1а),
ШТЕ1ШАТ10МАЕ СОИОКЕбб "ИЕ^У РЕК8РЕСТ1УЕ8 АИО СНАЕЕЕМОЕ8 РОК
81Ј8ТАГМАВЕЕ ИУЕбТОСК," В1о1ећпо1о§у т Ашта1 НибђапЉу 27(3).
Младеновић, М., Милосављевић, С., Стефановић, Зденка., Недић, Н., Рашић, С.
(2011): Хемијски параметри квалитета меда Србије са аспекта испуњења услова за
извоз у ЕУ, Пољопривредне актуелности, Институт за примену науке у
пољопривреди, Београд, 1-2, ИССН: 0354-6438, УДК-63, 69-77.
Младеновић. М., Недић. Н., Рашић. С., Анета. Георгијев., Стојановић. 3., Јевтић. Г.,
Анђелковић. Б., Милосављевић. С. (2010): „Перспектива селекције аутохтоне расе
медоносне пчеле у Србији", XIX Иновације у сточарству, Пољопривредни факултет,
Универзитет у Београду, Институт за сточарство, стр. 22.
Младеновић. М., Крстић. М., Милосављевић. С. (2009): „Добијање раног трутовског
легла", XIV Међународно научно-стручно саветовање агронома Републике Српске,
Требиње, стр. 223.
Младеновић. М., Недић. Н., Милосављевић. С. (2009): „Утицај удаљености
пчелињих друштава на оплодњу јабуке", Агрознање, Требиње, ИССН-1512-6412, Вол.
10; бр1.1; стр. 75-80.
Рашић. С., Младеновић. М., Недић. Н., Божичковић. А., Милосављевић. С. (2009):
„Анализа развоја и продуктивности неких селекцијских линија медоносних пчела у
Западној Србији", XIV Међународно научно-стручно саветовање агронома Републике
Српске, Требиње, стр. 224.
Милосављевић. С., Цветковић. Д. (2008): „Могућности селидбе пчелињих друштава
у Топличком округу и њен утицај на принос меда", Пољопривредне актуелности,
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, бр. 1-2, стр. 67-73.
Оровић. Д., Милосављевић. С., Раховић. Д., Цветковић. Д. (2008): „Бруто маржа у
воћарској производњи комерцијалног пољопривредног газдинства", Пољопривредне
актуелности, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, бр. 1-2, стр. 90-99.
1.4.

Дискусија о радовима:

Кандидат дипл. инж. мастер Саша Милосављевић је приложио 16 објављених
радова, од којих су 4 из области воћарства и 12 из области пчеларства.
Радови кандидата дипл. инж. мастер Саше Милосављевића припадају ужој научној
области Пчеларство и Воћарство. Радовима су обухваћена истраживања: апитехнике,
селекције пчела, хемијских карактеристика и квалитета меда, економике пчеларења,
опрашивања воћарских култура, физиологије воћа и економике воћарске производње.

4

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу свега наведеног, Комнснја закључује да од пријављена два кандидата,
једино кандидат дипл. инж. мастер Саша Милосављевић испуњава све услове прописане
Законом о високом образовању, Статутом Високе пољопривредно-прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу, као и наведене критеријуме конкурса за избор у звање и
на радно место асистента за уже научне области Пчеларство и Воћарство, јер:
На претходним нивоима студија има просечну оцену 8,64;
Студент је докторских студија на студијском програму Воћарство и виноградарство,
док је докторска дисертација из уже научне области Пчеларство;
Завршене основне студије, мастер студије и уписана докторска дисертација
покривају уже научне области за које се кандидат бира;
Научне и стручне активности кандидата (програм ерадикације заражених стабала
јабучастог и коштичавог воћа, програм контроле плодности пољопривредног
земљишта, саветодавне активности из воћарства и пчеларства, међународни пројекти
из пчеларства и оснивање центра за селекцију матица пчела) употпуњују
компетентност и стручни профил кандидата.
Комисија предлаже Наставном већу и директору Високе пољопривреднопрехрамбене школе струковних студија у Прокупљу да дипл. ииж. мастер Сашу
Милосављевића изабере у звање и на радно место асистента за ужу научну област
Пчеларство и Воћарство.
У Београду

Комисија:

12.01.2015. год
Проф. др Мића Младеновић, редовни професор,
Пољопривредни факултет у Земуну,
Универзитет у Београду
Ужа научна обл^ст: Пчеларство
/
—
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Проф. др Милован Величковић, редовни професор
Пољопривредни факултет у Земуну
Универзитет у Београду
Ужа научна област: Опште воћарство
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Мр Југослав Трајковић, предавач,
Висока пољопривредно-прехрамбена школа
Струко^них студија Прокупље
Ужа ^аучнафбл^СЈ: Воћарство
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