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Ш А Б А
ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ШАБАЦ 

ПРЕДМЕТ: Извештај (Реферат) Комисије за избор једног извршиоца у 
звање предавача за ужу наставно научну област „Сточарство“, са 
пуним радним временом, на одређено време, на период од 5 година.

Одлуком Наставно-стручног већа и директора Високе пољопривредне школе 
струковних студија Шабац бр.8/7/4 од 10.05.2018. године, именована је Комисија за 
припрему реферата и предлога за избор једног извршиоца у звање предавача за ужу 
наставно научну област „Сточарство“, са пуним радним временом, на одређено време, 
на период од 5 година у следећем саставу:

1. Др Ненад Ђорђевић, редовни професор Пољопривредног факултета у Земуну, 
Београдског Универзитета, за ужу наставно научну област Исхрана домаћих 
животиња, председник Комисије,

2. Др Владимир Млађан, професор Високе пољопривредне школе струковних 
студија Шабац за уже наставо научне области Ветеринарске науке и Сточарство 
у својству члана и

3. Др Дејан Грујић, професор Високе пољопривредне школе струковних студија 
Шабац за наставо научне области Економске науке и Менаџмент у својству 
члана.

На расписани конкурс у „Сл.гласнику РС“ бр.30 од 20. априла 2018. године пријавио 
се један кандидат:

мр Миливој Макевић, дипл.инж. пољопривреде за сточарство, досадашњи 
предавач на наставно научној области сточарство у Високој пољопривредној 
школи струковних студија Шабац

На основу прегледане документације кандидата, биографије и објављених научних и 
стручних радова мр Миливоја Макевића, Комисија подноси следећи :

И З В Е Ш Т А Ј

мр Миливој Макевић

Биографски подаци

Мр Миливој Макевић рођен је 09.09.1954. године у Дреновцу код Шапца. Вишу 
пољопривредну школу, одсек за сточарство завршио је 1981 године у Шапцу , са 
просечном оценом 9,21, а Пољопривредни факултет, одсек за Сточарство у Земуну



завршио је 1984. године са просечном оценом 9,00. Магистарску тезу на Групи за 
исхрану домаћих животиња одбранио је 07.јуна 1989. године на Пољопривредном 
факултету у Земуну.
Мр Миливој Макевић је до сада радио у следећим организацијама и институцијама:

По завршетку факултета јуна 1984. године започео је радни однос у Заводу за 
пољопривреду у Пожаревцу, а од децембра исте године у Заводу за сточарство 
„ИНИ ПКБ- Агроекономик“ у Падинској Скели,
Од 01.07.1988. године радио је у Вишој пољопривредној школи у Шапцу као 
асистент на предмету Исхрана домаћих животиња, од 1989. године као предавач 
за наведени предмет, од 1993. године као виши предавач, а од 2011. године у 
Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац ради у звању 
предавача.

Научно истраживачки и стручни рад

Научно стручни рад кандидат мр Миливој Макевић започео је у Агроекономику из 
области исхране свиња. У досадашњем периоду кандидат је урадио и објавио следеће 
научно- истраживачке радове:

1. Макевић, М.: Утицај додавања холина и метионина оброку са сојином сачмом 
као основним извором протеина у тову свиња. Магистарски рад,
Пољопривредни факултет, Земун, 1989.

2. Касалица, Т., Макевић, М.: Утицај додавања различитих количина холина 
оброку са сојином сачмом као основним извором протеина на резултате у одгоју 
прасади. Рад саопштен на Саветовању "Пословне заједнице индустрије сточне 
хране", Пула, 3-6. 10. 1989.

3. Макевић, М.: Утицај додавања метионина и холина оброку кукуруз -  сојина 
сачма за свиње у тову. Зборник радова Пољопривредни факултет, 35, 9-22. 1990.

4. Касалица, Т., Макевић, М., Попов, Д.: Ефикасност коришћења оброка на бази 
кукуруза и сојине сачме у тову свиња. Ветеринарски гласник 49 (7-8), 471-476, 
1995.

5. Макевић, М., Ђорђевић, Н., Грубић, Г., Јокић, Ж.: Исхрана домаћих животиња 
(уџбеник). Београд- Земун, 2004.

6. Ђорђевић, Н., Макевић, М., Грубић, Г., Јокић, Ж.: Исхрана домаћих и гајених 
животиња (уџбеник). Београд-Земун, 2009.

Наставни рад

На основу изнетог кандидат мр Миливој Макевић је остварио 34 године радног 
искуства у струци, а од тога је 30 година успешно радио у настави у Високој 
пољопривредној школи струковних студија у Шапцу.



МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ

На основу изнетог, Комисија у саставу Др Ненад Ћорђевић, у својству председника, 
др Владимир Млађан и др Дејан Грујић у својству чланова констатује да мр Миливој 
Макевић задовољава све услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац и Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника Високе пољопривредне школе струковних студија 
Шабац да буде изабран у звање предавача за ужу наставно научну област Сточарство.

Комисија сматра да кандидат успешно обавља наставне, односно практичне активности 
и постиже запажене резултате у педагошком, научно истраживачком и стручном раду, 
посебно из области сточарства.
С тога Комисија предлаже Наставно-стручном већу Високе пољопривредне школе 
струковних студија Шабац да Мр Миливоја Макевића изабере у звање предавача за ужу 
наставно научну област Сточарство, са пуним радним временом, на одређено време, на 
период од 5 година.

КОМИСИЈА

1. Др Ненад Ђорђевић, редовни професор 
Пољопривредног факултета у Земуну,

2. Др Владимир Млађан, професор Високе 
пољопривредне школа струковних студија

3. Др Дејан Грујић,професор Високе
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