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Предмет: Реферат Комисије и предлог за избор кандидата у звање професора
струковних студија за извођење наставе из ужих научних области: СТОЧАРСТВО и
ТЕХНОЛОГИЈА СТОЧНЕ ХРАНЕ.

На основу члана 54., 64. и 65. Закона о високом образовању („Сл.Гласник РС"
бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 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 од
29.01.2015. године, директор Школе је донео решење у коме нас је именовао као
Комисију за писање реферата и подношење предлога за избор једног кандидата у
звање професора струковних студија за извођење наставе из ужих научних области:
•

Сточарство

•

Технологија сточне хране.

Пошто смо детаљно анализирали доспелу конкурсну документацију, Наставном већу и
директору Школе достављамо следећи

Р ЕФЕРА Т
На расписани конкурс који је објављен 14.01.2015. године у листу „Послови"
(број 604), пријављен ј е само један кандидат: Небојша Б. Златковић, досадашњи
предавач на основним струковним и специјалистичким струковним студијама Високе
пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу, на предметима из ужих научних
области за које је конкурс и расписан.
Школска спрема

кандидата

Током школовања и усавршавања, Небојша Б. Златковић је стекао следећа
академска звања:
Звање дипломирани инжењер пољопривредне за сточарство стекао је
2005. године на Универзитету у Београду, на Пољопривредном факултету.
Звање специјалиста за технологију сточне хране и исхрану животиња
стекао је 2007. године на Универзитету у Београду, Пољопривредни факултет,
На Универзитету у Скопљу, Факултет за земјоделски науки и храну одбранио је
магистарски рад 2012. године и стекао звање магистар пољопривредних наука,
група за зоохигијену.
Звање доктор биотехничких наука стекао је 2014. на Универзитету Мегатренд
Београд, на Факултету за Биофармингу Бачкој Тополи.

Стицањем звања доктора биотехничких наука, кандидат Небојша Б. Златковић
је испунио неопходни услов да се пријави на расписани конкурс за професора
стуковних студија.
Рад у настави
После стицања звања специјалисте за технологију сточне хране и исхрану
животиња, Небојша Б. Златковић је 2008. године засновао радни однос са Високом
пољопривредно-прехрамбеном школом у Прокупљу као стручни сарадник у настави.
Тада му је поверено да помаже студентима при савладавању проблема везаних за
наставу из предмета: Исхрана преживара и Технологија производње сточне хране.
Предавач на основним струковним студијама Високе Пољопривреднопрехрамбене школе у Прокупљу постао је 2009. године. Тада је укључен у извођење
комплетне наставе и вежби из три предмета: Технологија производње сточне хране,
Увод у сточарску производњу и Органска пољопривреда.
Предавач
на
специјалистичким
струковним
студијама
Високе
Пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу постао је 2009. Тада му је поверена
комплетна настава из два предмета: Технологија производње органске сточне хране и
Органска пољопривреда.
На месту предавача за наставу из уже научне области сточарство реизабран је
2014. године.
Кандидат Небојша Б. Златковић је већ 6 (шест) година активно укључен у
реализацију наставних програма Школе, као и при изради (одбрани) дипломских
радова студената из уже научне области за које је конкурс и расписан.

Рад са привредом и науком
Прва радна искуства, после завршетка факултета, Небојша Б. Златковић је
стицао у врло престижним погонима Србије:
Послове помоћног технолога у производњи сточне хране обављао је у
Ветеринарском заводу у Земуну. Ту се упознавао са поступцима контроле квалитета
сировина, са поступцима управљања квалитетом и безбедношћу хранива за
производњу сточне хране.
Послове помоћног технолога у производњи сточне хране обављао је и у
погонима Агрожив-а у Панчеву.
Стручно усавршавање обавио је 2002. године у трајању од три месеца у
Шпанији, на фарми „Е1 СабгИо" на Канарским острвима.
Небојша Б. Златковић је до сада објавио и саопштио 11 (једанаест) научних
радова. Сви радови везани су за проблеме из ужих научних области за које је конкурс
и расписан
Небојша Б. Златковић је тренутно главни координатор на реализацији
међународног Темпус пројекта „АСГС1\/ОС".

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ
На основу свега изнетог Комисија ЗАКЉУЧУЈЕ да пријављени кандидат
Небојша Б. Златковић испуњава све услове које су предвиђени Законом о високом
образовању Републике Србије, Статутом Високе пољопривредно-прехрамбне школе и
Правилником Школе о избору наставника, те ПРЕДЛАЖЕ Наставном већу Школе и
директору Школе да на месту професора струковних студија за предмете из ужих
научних области СТОЧАРСТВО и ТЕХНОЛОГИЈА СТОЧНЕ ХРАНЕ изаберу доктора
Небојшу Б. Златковића.

Чланови Комисије:

Др Сретен Митровић, проф.
Пољопривредни факултет, Земун
Ужа научна област:
Одгајивање и репродукција домаћих
и гајених животиња

Пољопривредни факултет, Земун
Ужа научна област:
Одгајивање и репродукција домаћих
^
и гајених животиња

др Александра Јевтић, проф.струк.студ.
Висока пољопривредно-прехрамбена школа
Струковних студија, Прокупље
Ужа научна област:
Биотехнологија у сточарству

