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ПРЕДМЕТ: Реферат Комисије и предлог за избор кандидата у звање професора
струковних студија за извођење наставе нз уже научне области: ЗООТЕХНИКА.
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 пољопривреднопрехрамбене школе струковних студија у Прокупљу, члан 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 уже научне области:
• ЗООТЕХНИКА
Пошто смо детаљно анализирали доспелу конкурсну документацију, Наставном
већу и директору Школе достављамо следећи

Р Е Ф Е Р А Т

На расписани конкурс који је објављен 14.01.2015 године у листу "Послови" (број
604), пријављен је само један кандидат: др Братислав М. Пешић.

Биографија кандидата:
Братислав М. Пешић рођен је 22.07.1969 године у Лесковцу. Основну школу
завршио је у Кумареву, усмерено образовање у Лесковцу, а средњу пољопривредну школу
у Лесковцу. Пољопривредни факултет, одсек сточарство, завршио је 1995 године на
Београдском Универзитету у Земуну. У 2008 години, на пољопривредном факултету у
Зубином потоку, завршава специјализацију из области биотехничких наука 1

оплемењивање и репродукција домаћих животиња. Након две године 2010 године
одбраном мастер рада завршава мастер студије на пољопривредном факултету у Лешку, и
те исте године уписује докторске студије на поменутом факултету, које завршава 2014
године.
У периоду од 2002. до 2008. године био је ангажован на више пројеката који су
били финансирани од стране компанија у којима је радио.
Поседује сертификате за интерног предавача НССР-а и 180 9001, 22000, менаџера
за мала и средња предузећа, организатора добре произвођачке праксе, интерног предавача
за органску производњу, предавача за постизање саветодавних вештина, сертификат о
добробити животиња.
Учесник је на више међународних симпозијума, где је активно учествовао као
аутор или коаутор у презентацији научних радова.
Почео је са радом 1996. године као управник ловишта " Кутлавица" у ловачком
удружењу " Манојловце ", да би након годину дана уговором о преузимању радника
пребачен у друштвено предузеће "ЕЈ1АН" у Косанчићу, на место руководиоца живинарске
фарме. Од 2000 године, након приватизације, постаје директор живинарске фарме " Еко
органик лифе" у Сурчину. Својим ангажовањем и преданим радом врло брзо је задобио
поверење компаније и 2003. године постављен је за директора живинарства компаније "
Еко органик лифе " . У 2008. години након промене власничке структуре компаније " Еко
органик лифе " кратко време ради у Концерну Свислион из Београда. Од 2009. године
успешно се бавио приватним бизнисом, а од 2013. именован је за директора
пољопривредне саветодавне и стручне службе, која ради при министарству пољопривреде.
Користи се енглеским језиком. Ожењен је и има двоје деце.

Школска спрема кандидата:

Звање ветеринарски техничар стекао је 1987. године у Лесковцу, у
Пољопривредно прехрамбеној школи;
Звање дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство стекао је 1996
године на Универзитету у Београду, на Пољопривредном факултету у Земуну;
Звање спецнјалиста биотехничких наука, група репродукција и оплемењивање
домаћих животиња, стекао је 2008 године на Универзитету у Приштини, на
Пољопривредном факултету у Зубином потоку;
Звање мастер-днпломирани инжињер сточарства, стекао је 2010 године на
Универзитету у Приштини, на Пољопривредном факултету у Лешку;
Звање доктор биотехничких наука, стекао је 2014 године на Универзитету у
Приштини, на Пољопривредном факултету у Лешку.
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Стицањем звања доктор биотехиичких наука, кандидат Братислав М. Пешић је
испунио неопходне услове да се пријави на расписани конкурс за професора струковних
студија.

Радно искуство:

Братислав М. Пешић има богато радно искуство. Своју каријеру започео је у
Ловачком удружењу "Манојловце" као управник ловишта, Кутлавица и Добра глава (19951997). Након две проведене године, каријеру је наставио у Косанчићу, на друштвеној
фарми за производњу конзумних јаја капацитета 200.000 носиља, на позицији управника
фарме (1997-2001). На тој позицији наставио је са радом, након власничке трансформације
предузећа, у копанији "КРМИВО ПРОДУКТ" из Сурчина, руководећи производњом од
200.000 носиља и 280.000 кока у одгоју (2001-2004). Свој рад и успешну каријеру
крунисао је вођењем и руковођењем једном од највећих производњи конзумних јаја у
земљи у предузећу "ЕСО ОКОА1М1С ШРЕ" из Сурчина које је поседовало шест фарми
капацитета 750.000 носиља и 250.000 кока у одгоју (2004-2008). У том периоду успешно је
руководио и успео да уведе одређене стандарде, процедуре и квалитет у производњи овог
предузећа. Након стеченог богатог и непроцењивог радног искуства укључује се у рад
Пољопривредне саветодавне и стручне службе "Лесковац" којом и данас успешно
руководи.

Учешће на пројектима:
Од 2006 године до 2014 године успешно је водио и учествовао на 10 пројеката који су
били финансирани од стране компанија у којима је кандидат радио или давао стручне савете.

Библиографија:

Кандидат Батислав М. Пешић је до сада саопштио и објавио укупно 10 (десет) научних
и стручних радова из уже научне области за коју је конкурс расписан.
Радови су приказани у СУ кандидата.

3

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

На основу свега изнетог Комисија ЗАКЉУЧУЈЕ да пријављени кандидат Братислав М.
Пешић испуњава све услове, који су предвиђени Законом о високом образовању
Републике Србије, Статутом Високе пољопривредне-прехрамбене школе и Правилником о
избору наставника, те ПРЕДЛАЖЕ Наставном већу Школе и директору Школе да на
месту Професора струковних студија за предмет из уже научне области ЗООТЕХНИКА
изаберу др Братислава М. Пешића.

Чланови комисије:

дрвор^н Поповић-редовни професор
Универзитет у Београду -Пољопривредни факултет
Ужа научна област
Одгајивање и репродукција домаћих
и гајених животиња

др Предраг Перишић-ванредни професор
Универзитет у Београду -Пољопривредни факултет
Ужа научна област
Одгајивање и репродукција домаћих и
гајених животиња

др Никола Столић- професор
струковних студија на ВППШсс у
Прокупљу
Ужа научна област
Исхрана домаћих и гајених животиња
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