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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ „ФУТУРА“  

УНИВЕРЗИТЕТА „СИНГИДУНУМ“ 
 
 

На основу одлуке са Х седнице Наставно-научног већа Факултета за 
примењену екологију „Футура“ Универзитета „Сингидунум“, одржане 22.04.2013. 
године, именовани смо за чланове Комисије за оцену испуњености услова за 
реизбор ДР СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ-МИЛОШЕВИЋ у звање ВАНРЕДНИ 
ПРОФЕСОР за ужу научну област  Наука о животној средини и Систем заштите 
животне средине 
 

На основу материјала који нам је достављен, а састоји се од стручне 
биографије кандидата, списка радова, као и на основу увида у рад кандидата, 
подносимо следећи 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 
 

Проф. др Сузана Ђорђевић-Милошевић рођена је у Дубровнику 28.11.1965. 
године. Завршила је Пољопривредни факултет, смер Ратарство у Земуну-Београду 
1984 год. По завршетку факултета  уписала је магистарске студије и  као 
истраживач сарадник у Институту за сточарство у Београду одбранила магистарску 
тезу из области  екологије и агротехнике биља за сточну храну, а затим и докторску 
дисертацију из области биотехнике. Оба рада везана су за продукцију и састав 
планинских полуприродних травњака Југоисточне Србије на Старој планини. 

Као научни сарадник и виши научни сарадник за област травњаштва и 
производње сточне хране уопште, као и агроекологије, радила је у Институту за 
сточарство од 1988. до 2000. године. Од 2000 до његовог укидања, 2001. године, 
ради у Савезном министарству за пољопривреду као помоћник министра за 
области рибарства, ловства и органске пољопривреде, а од 2004-2005. у 
Министарству пољопривреде, вододопривреде и шумарства Републике Србије као 
помоћник министра за међународну сарадњу. Од 2005-2008. године ради на 
успостављању новог Сектора за развој села и пољопривреде као помоћник 
министра. У периоду 2001-2004. ангажована је на низу развојних пројеката у 
области пољопривреде и руралног развоја.  Стручним и развојним пословима, као и 
истраживањима у области заштите природе, очувања агродиверзитета, развоја 
пољопривреде и села, изградње капацитета локалних заједница, развоја руралног 
туризма итд. бави се од средњошколских дана, непрекидно до данас. Сарадник је 
више међународних и развојних и консултантских организација европских земаља 
(FAO, UNDP, GTZ, Inwent, GRM, Vakakis, Carl Bro, Opto International, EED, 
Diakonie, IFAK, REC, Fibl itd.) активних на простору Балкана. Као консултант у 
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статусу међународног експерта за рурални развој  радила је у Албанији, Бугарској, 
Македонији, Србији и Црној Гори. Аутор је око 200 научних и стручних радова и 
студија из наведених области, као и двадесетак едукационих филмова, књига, 
брошура, лифлета и туристичких карата. Координатор је TEMPUS пројекта Western 
Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform  испред Универзитета 
Сингидунум, као пројектног партнера. Учествовала је у писању низа стратешких и 
програмских докумената Републике Србије укључујући и стратегије пољопривреде, 
одрживог развоја и одрживог локалног развоја, окружних стратегија у Србији и 
програма одрживог регионалног економског развоја у 4 прекогранична рурална 
региона Западног Балкана између Србије, Македоније, Албаније, Црне Горе, 
Хрватске и Босне и Херцеговине у регионима Преспа, Шара, Дрина-Тара и Дрина-
Сава. 31 година истраживачког искуства (од чега 6 година волонтерског стажа и 25 
година званичног радног стажа) и икуства у писању научних радова, ивештаја, 
студија, стратешких докумената, пројеката (12 година рада у саветодавном и 
научном систему (од звања истраживач приправник до звања виши научни 
сарадник), 5 године радног искуства у академском образовању у звању ванредног 
професора), преко десет година укупног искуства на менаџерским позицијма, од 
чега 4 године радног искуства на руководећим местима у државној администрацији 
и више година искуства на менаджерским и консултантским пословима у низу 
међународних и домаћих пројеката. 

 Проф. Др. Сузана Ђорђевић-Милошевић публиковала је око 200 радова и 
неколико књига, између којих и: Одрживи туризам у функцији руралног развоја 
2012, Европске HNVF (поглавље Србија) 2011, Аутохтони генетички ресурси 
Србије и Црне Горе, Ливаде и пашњаци Србије, брошура Најбоље пољопривредне 
праксе 2007, књигу Смернице за одрживи развој пољопривреде на подручју Парка 
природе Стара планина итд., као и преко 200 научних и стручних радова, студија и 
филмова, туристичких водича, карата, табли и других промотивних материјала,  
мноштво географски референцираних туристичких картица, маркираних  
планинарских, 4WD и коњичких стаза и стаза за MTB, heritage trails путева наслеђа 
итд. 

Велико искуство у раду са невладиним сектором у Агенција за очување 
биодиверзитета и одрживи развоj, Регионалном центру за животну средину REC, 
Покрету горана Сремске Митровице и Природњачком друштву “Натура 
Балканика” радећи на пројектима из области подизања свести о одрживом развоју 
планинских предела и области заштићене приорде, очувању генетичких ресурса, 
интегрисаног руралног развоја, очување угоржених врста (орла крсташа и 
белоглавог супа ),  очување фармских пракси високе природне вредности и 
подручја од високог значаја за очување биодиверзитета у интеграцији са 
традиционалним екстензивним сточарством, развој органске пољопривреде, Аутор 
више студија од значаја за одрживи развој, експлоатацију и очување шриродних 
ресурса. Учесник у писању више националних стратешких докумената укључујући 
и оне за одрживи развој, пољопривреду и рурални развој. Оснивач 
међуминистарске међународне организације Стална регионална радна група за 
рурални развој Југоисточне Европе  SWG RRD и њен први председник, а касније и 
консултант у више научних и стручних истраживања и пројеката. 



 3

На Факултету за примењену екологију запослена је од 2009. године у звању 
ванредног професора за уже научне области Наука о животној средини и Систем 
заштите животне средине. 

Проф. др Сузана Ђорђевић-Милошевић са 1/3 радног времена, у оквиру EU 
TEMPUS пројекта ради и на Департману за економику пољопривреде и 
социологију села, на пословима извођења наставе и провере знања студената из 
наставе изборних предмета Екотуризам и рурални развој и  Локална заједница и 
рурални развој. 

 
НАУЧНИ И СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА 

Монографије, студије, уџбеници: 
 

1. Đorđević Milošević, S. (2013): Programming Document for economic 
development of the  cross-border region of “Sharra”, SWG EC Project 
Preparation Facility: “Preparation of a Proposal for an Area Based Development 
in the Western Balkans” , Skopje  

2. Đorđević Milošević, S. (2013): Programming Document for economic 
development of the  cross-border region of “Prespa”, SWG EC Project 
Preparation Facility: “Preparation of a Proposal for an Area Based Development 
in the Western Balkans” , Skopje 2013 

3. Đorđević Milošević, S. (2013): Programming Document for economic 
development of the  cross-border region of “Drina-Sava”, SWG EC Project 
Preparation Facility: “Preparation of a Proposal for an Area Based Development 
in the Western Balkans” , Skopje 2013 

4. Đorđević Milošević, S. (2013): Programming Document for economic 
development of the  cross-border region of “Drina-Tara”, SWG EC Project 
Preparation Facility: “Preparation of a Proposal for an Area Based Development 
in the Western Balkans” , Skopje 

5. Ђорђевић Милошевић, Сузана; Миловановић, Јелена (2013): Одрживи 
туризам у функцији руралног развоја : мала пољопривредна газдинства и 
рурални туризам у Србији, уџбеник, Београд : Факултет за примењену 
екологију Футура ; Вршац : Агрознање ; Будимпешта : FAO - Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations, 2013 (Београд : Лигхтхоусе 
студио), 247 стр. 

6. Марцзин, Орс, Ђорђевић Милошевић, Сузана, Иванов, Сергеј (2007): 
Смернице за развој одрживе пољопривреде на подручју Старе планине : 
Република Србија , књига, Београд : Регионални центар за животну средину 
за Централну и Источну Европу, Канцеларија у Србији, 2006 [тј.] 2007 
(Београд : Визартис), 64 стр 

7. Којић, Момчило, Мрфат-Вукелић, Славица, Дајић, Зора, Ђорђевић-
Милошевић, Сузана (2004): Ливаде и пашњаци Србије. 1, Преглед и 
вредновање досадашњих фитоценолошких истраживања и правци даљих 
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активности,  Београд : Институт за истраживања у пољопривреди "Србија", 
2004 (Београд : Визартис), 89 страна 

8. Đorđević-Milošević, S.:“Agricultural And Rural Development In Republic Of 
Serbia“, A study, Monitoring The Mediterranean Strategy For Sustainable 
Development (MSSD), Plan Bleu Regional Activity Centre Sophia Antipolis, 
France, 2008. 

9. Đorđević-Milošević, S., Milosevic S., Angelkova T. (2008): „Assessment of 
Rural Areas in Ohrid-Prespa region, Study“, GTZ Ohrid-Skopje, Macedonia, 
2008. 

10. Đorđević-Milošević(2007): Assessment of Rural Areas in the South-East Border 
Region of Serbia, Study for GTZ, Belgrade-Sofia-Skopje 

11. Đorđević-Milošević, S. (2009): Assessment of rural areas Debar-Pehkopi Region, 
SWG RRD & GTZ Skopje, Macedonia. 

12. Đorđević-Milošević, S. (2009): Assessment of rural areas Drina-Tara Region, 
SWG RRD & GTZ Skopje, Macedonia. 

13. Đorđević-Milošević S. (2010): Recommendations for the development of 
agriculture harmonized with the protection of the biodiversity of the Zasavica 
reserve, Study for Zasavica reserve  

14. Keenleyside C., Đorđević-Milošević S., Hart K., Ivanov S., Redman M., 
Vidojevic D. (2010): Developing a national agri-environment programme for 
Serbia, IUCN Gland Switzerland (knjiga) 

15. Marczin O., Đorđević-Milošević S., Ivanov S. (2006): Directions for Developing 
Sustainable Agrikulture in Serbian Municipalitiesof West Stara Planina, REC 
Szentendre, Hungary (broshure) 

16. Đorđević-Milošević S., Ivanov S. (2012): Republika Srbija / Serbia, High nature 
value farming in Europe, 35 European countries-experiences and perspectives 
(poglavlje u knjizi) 

17. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Хоризонтална и вертикална сарадња и 
доношење одлука у руралном развоју, пројектна документација 

18. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Предлог мера за подршку ЛАГ, пројектна 
документација 

19. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Кадровска питања и одрживост руралног 
развоја, пројектна документација  

20. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Пројекат успостављања националне 
интерактивне мреже за подршку руралном развоју, пројектна документација  

21. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Развојни програм за 2009/2010. за 
националну мрежу за подршку руралном развоју Републике Србије, 
пројектна документација 

22. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Трендови у руралном развоју Србије као 
контекст за формирање Експертске групе за рурални развој, пројектна 
документација  

23. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Визија развоја сектора за развој села и 
пољопривреде, „Снажна, територијално специфична, али европски 
оријентисана подршка руралној Србији”, пројектна документација  

24. Ђорђевић-Милошевић С.(2007): Пољопривреда и животна средина, студија 
за Стратегију одрживог развоја Србије, UNDP, projektna dokumentacija  
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25. Đorđević-Milošević S. (2008): Agricultural and rural development in Republic of 
Serbia, Monitoring the Mediterranean strategy for sustainable development, Plan 
Bleu, Regional Activity Centre Sophia Antipolis (studija) 

26. Đorđević-Milošević S. (2009): Stara Planina agri-environment study, AVALON 
str. 1-51, (studija) 

27. Djordjevic-Milosevic, Ivanov S.,(2012): Republika Srbija/Serbia, Oppermann R., 
Beaufoy G., Jones G. (Eds.) (2012) : Chapter: Republika Srbija/Serbia, 
Oppermann R., Beaufoy G., Jones G. (Eds.) High nature value farming in Europe, 
35 European countries-experiences and perspectives, book@efncp.org 

28. Đorđević-Milošević S.(2010): Potential Impact of the Nitrate Directive in Serbia, 
DREPR Project, Serbia (studija) 

29. Đorđević-Milošević S.(2008): Model of cultural tourism in cross-border territory 
Тrn –Dimitrovgrad, CBC Programme, Serbia-Bulgaria, Strenghtning of cultural 
and social relations between Cross-border communities in Bulgaria and Serbia – 
Trn and Dimitrovgrad 

30. Đorđević-Milošević S.(2008): Tourist Guide with tourist map, record of 
accommodation and food offer and GPS cards of the natural and cultural heritage 
of municipalities of Tran-Dimitrovgrad included, CBC Programme, Serbia-
Bulgaria, Strenghtning of cultural and social relations between Cross-border 
communities in Bulgaria and Serbia – Trn and Dimitrovgrad, Natura Balkanika 

31. Đorđević-Milošević S.(2008): Survey of existing  structures proposed to rural 
tourism on the teritory of the Dimitrovgrad municipality and the possibilities for 
its improvement, CBC Programme, Serbia-Bulgaria, Strengthening of cultural and 
social relations between Cross-border communities in Bulgaria and Serbia – Trn 
and Dimitrovgrad, Study, published by Natura Balkanika 

 
Радови саопштени на међународним научним скуповима, штампани у целини: 

1. Brankovic Danijela, Nedic N., Djordjevic Milosevic Suzana (2009): Perspectives 
of revitalisation of high nature area trough organic apiculture autora, Proceedings 
41st International Congress, APIMONDIA, 15-20th September 2009: pp87  

2. Đorđevic- Milošević S., Stojanović S. (2007): The state of the world’s animal 
genetic resources  for food and agriculture, Country report Serbia and 
Montenegro, SECTION B: Status of animal genetic resources, National 
Consultative Committee, Commission On Genetic Resources For Food and 
Agriculture Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 
2007, http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm and 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/annexes/CountryReports/SerbiaMonteneg
ro.pdf (poglavlja u knjizi) 

3. Đorđević-Milošević S. (2010): Trans-national cooperation in the SEEC, 
perspectives and need for action, Statement for discussion pannel on Euroregia, 
Leipzig, Germany 

4. Đorđević-Milošević S. (2007): Rural Serbia  in the early evening of the EU 
accession, Regional Workshop on EU Rural Development Programme 2007-2013 
and its application to land consolidation, SWG Meeting, Prague 
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5. Kojić, Momčilo, Mrfat-Vukelić, Slavica, Đorđević-Milošević, Suzana (2005): 
Basic Phytocenological and Economical Characteristics of Natural Meadows and 
Pastures of Serbia, стр. 187-191, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-
91560502187K 
 

Радови објављени у националним стручним и научним часописима: 
1. Ђорђевић-Милошевић С. (2008): Одрживи рурални развој у Србији, 

Одговорност за село –одговорност за будућност нације, њене људске и 
природне ресурсе, Европске свеске, ЕМНИС 

2. Đorđević-Milošević S. (2006): Animal Genetic resources of Serbia “Fighting for 
sustainability of on-farm conservation”, SAVE Workshop “Rare indigenous 
breeds of the Balkan”, 22–24th September, Dimitrovgrad 

3. Ђорђевић-Милошевић С., Тим пројекта SRDPPS (Sustainable rural 
development policies and programming in Serbia) и МПШВ сектор за развој 
села и пољопривреде (2008): Нацрт националног програма руралног развоја 
2008-2013, Rural development programming series, публикација 28, ЕАР, 
Београд, 2008. 

 
Радови саопштени на националним научним скуповима, штампани у 
зборницима радова: 

1. Брадваревић Ј., Ђорђевић-Милосевић С. (2011): Неетички начин добијања 
трофеја (Ловни допинг),  International scientific meeting of hunting and hunting 
tourism, Proceedings, Жагубица 
 

Учешће у реализацији научно- истраживачких  пројеката: 
1. План развоја руралног сектора Златиборског округа, Асоцијација за развој 

ибарске долине „ИДА“ (консултант) 

2. Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа, 
2013-2017, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац и 
Аустријска развојна агенција ADA (консултант за теренско партиципативно 
истраживање и израда стручних подлога) 

Међународни пројекти: 
1. Support for Agri-environment Policies and Programming in Serbia C 77063-000, 

IUCN and AVALON, Netherlands (национални експерт за агроеколошка питања) 

2. Support to capacity building for agriculture and rural  development policy analysis 
and formulation to support EU-integration of the  South-Eastern European countries, 
FAO REUT Budapest – TCP (међународни експерт за рурални развој) 

3. Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform (У сарадњи 
са „University of Reading“) 158777-TEMPUS-UK-TEMPUS-JPCR, (контакт -
координатор за партнера Факултет за примењену екологију, испред 
Универзитета “Сингидунум“)  
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4. UN FAO, MDG-F UNJP – Заједнички програм Уједињених нација - Одрживи 
туризам у функцији руралног развоја  (2010-2013), (експерт за рурални развој)  

5. Развој типологије Пoљопривредних области високе природне вредности, 
AVALON (2011), (национални експерт за агроеколошка питања) 

6.  “Промоција руралног туризма везаног за узгој аутохтоних раса, природно и 
културно наслеђе шопског села”, STAR Пројекат, World Bank и Република 
Србија, преко “Натура Балканика” Димитровград (2010), (експерт за рурални 
развој) 

7. „Стратегију руралног развоја Јабланичко-Пчињског округа“, Центар за развој 
Јабланичог и Пчињског округа, пројекат финансиран од стране Austrian 
Development Agency, (експерт за стратешко планирање) 

8. “Jачање културних и социјалних веза међу пограничним општинама Србије и 
Бугарске – Димитровград и Трн“, финансиран из EC IPA CBC Програм 
апрекограничне сарадње Србија-Бугарска (2009-2010), (експерт за рурални 
туризам) 

9. „Заштита и управљање Специјалним резерватом природе „Засавица“ као 
инструмент одрживог руралног развоја“ финансиран преко Foundation 
DLO/Wageningen International (2009-2010), (експерт за рурални развој и 
агроекологију) 

10. „Strengthening Of Rural Social Capital“ UNDP и Влада Руминије,  Саветик за 
програмирање руралног развоја (2008-2009), (консултант за рурални развој) 

11.  “Support to sustainable conservation of agricultural and natural diversity through 
integrated development of rural and agro tourism in South East Serbia mountain 
region” финансиран од стране Амбасаде Холандије у Београдu, Природњачко 
друштво „Натура Балканика”, MATRA KNIP, (2008-2009) (консултант за 
очување генетичких ресурса и одрживи рурални развој ) 

12. Програм зa младе професионалце у регионалном и руралном развоју Западног 
Балкана (7 земаља), Inwent, Немачка, (2009), (међународни експерт за рурални 
развој) 

13. “Јачање конкурентности руралних прекограничних региона” финасиран од  
GTZ Скопје, Македонија, (2008-2009), (међународни експерт за рурални развој) 

14. MAASP-2, Шведска развојна агенција SIDA преко GRM/ Пројекат у 
Министарству пољопривреде, шумарству и водопривреде у Републици 
Македонији, Међународни експерт за рурални развој (2008), студија потреба за 
обукама и израда програма изградње капацитета за новоуспостављени  Сектор 
за рурални развој  у Министарству пољопривреде, шумарству и водопривреде у 
Републици Македонији (међународни експерт за рурални развој) 

15. Развој мера руралног развој у БиХ; EC/BIH преко Vakakis International S.A. 
Greece (2008), (међународни експерт за рурални развој), 

16. Agricultural and rural development in Republic of Serbia, Monitoring the 
Mediterranean strategy for sustainable development, Plan Bleu, Regional Activity 
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Centre Sophia Antipolis, France /CIHEAM, UNEP, (2007-2008), (национални 
експерт за рурални и развој пољопривреде) 

17. Успостављање и рад хранилишта лешинара на Старој планини – Видлич и 
Росомачки вис, Завод за заштиту природе преко “Натура Балканика”, (2007), 
(координатор активности у заштићеним областима) 

Едукативни семинари: 
1. Đorđević-Milošević S. (2008): „Training on HNVF - Support for Agri-

environment Policies and Programming in Serbia“ (2009), Institute for Nature 
Conservation of Serbia, Preparations for implementation of actions relating to the 
environment and countriside under IPARD in Serbia February, 19-20. 2009. 

2. Ђорђевић-Милошевић С. (2009): Значај ХНВ концепта за Србију, 
укључујући и његове потенцијалне везе са руралним туризмом и локалним 
економским развојем уопште, Семинар Подршка развоју агро-еколошких 
политика и програма за Србију - HNVF Тренинг -  Завод за заштиту природе 
Србије , Београд, 19-20 Фебруар 2009 

3. Ђорђевић-Милошевић С. (2008): Tренинга за прикупљање података из 
области руралног развоја и партиципативним методама за спровођење 
ситуационе анализе (PLA/PRA -Participatory learning and action and 
Participative rural appraisal) у циљу подизања капацитета Сектора за 
рурални развој  у Министарству пољопривреде, шумарству и водопривреде 
у Републици Македонији, GRM 

4. Ђорђевић-Милошевић С. (2012): Школа руралног развоја, Факултет за 
примењену екологију, УП „Моба“, „Натура Балканика у оквиру WBREN 
Пројекта EU TEMPUS програма, мај – октобар 2013 (Београд, Љиг, 
Димитровград) 

5. Đorđević-Milošević S.(2011): EU Rural policy and its implications on Serbia, 
International FOPER Program II (Seminar forestry policy and research), Faculty 
of forestry, Belgrade, Serbia 

6. Ђорђевић-Милошевић С. (2008): “EU CAP“ (Заједничка пољопривредна 
политика Европске Уније), Београдска отворена школа, у оквиру пројекта 
Изградња капацита за ЕУ интеграције за јавну администрацију   

7.   Đorđević-Milošević S. (2008): Тренинга за прикупљање података из области 
руралног развоја и партиципативне методе за спровођење ситуационе 
анализе (PLA/PRA) у циљу подизања капацитета Сектора за рурални развој  
у Министарству пољопривреде, шумарству и водопривреде у Републици 
Македонији, MAASP-2, GRM, (међународни експерт за рурални развој).  

8. Ђорђевић-Милошевић С. (2011, 2012, 2013): ЛАФ 5318, Студијска тура о 
руралном развоју за локалну администрацију у земљама западног Балкана 
TAIEX Програм Европске комисије и Комитета региона ЕУ, Брисел, 
Белгија, Предавања:   

a. Изградња партнерстава за рурални развој на локалном нивоу  
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b. Подршка јачању локалних абсорпционих капацитета за финансирање 
руралног развоја 

Предавања по позиву 
1. Đorđević-Milošević S. (2008):: “Positions of the Western Balkans on the 

Common Agricultural Policy, "The Future of the Common Agricultural 
Policy, Food Security, and the Impact of Climate Change on Agricultural 
Production,"Conference of Agricultural Committee Chairpersons from EU 
National Parliaments, the European Parliament, and the Parliaments of the 
Candidate Countries in Ljubljana 2-3rd June 2008 

2. Đorđević-Milošević S. (2010): Rural areas in Western Balkans-  
transformation of an ancient culture, Eschborn Dialogue, 22-23th June, 2010, 
GTZ, Eshborn, Germany  

3. Đorđević-Milošević S. (2007): Rural Serbia in the early evening of the EU 
accession, Regional Workshop on EU Rural Development Programme 2007–
2013 and its application to land consolidation, SWG Meeting, Prague 

4. Đorđević-Milošević S. (2011): Значај HNV концепта за Србију, 
укључујући и његове потенцијалне везе са руралним туризмом и 
локалним економским развојем уопште, EAAP, Zagreb 

5. Đorđević-Milošević S. (2007): “A necessity but more a natural need” 
Regional Rural Development From The Serbian Prospective, Country 
statement, Agopolicy forum, Skopje 2007. 

6. Đorđević-Milošević S. (2012): Agri-environment on the Balkans– case Serbia, 
Second Day Programme - The Ecological Dimension of Sustainable Rural 
Development – Prof. Dr. Martin Dieterich & Prof. Dr. Suzana Đorđević-
Milošević, Programme 8-13 October 2012, Autumn Academy Ecology and 
SustainableRural Development, Eeastern Europe Centre, University of 
Hohenheim, Germany 

7. Đorđević-Milošević S. (2010): Recommendations for the development of 
agriculture harmonized with the protection of the biodiversity of the Zasavica 
reserve, Специјални резерват природе “Засавица”, “Горански покрет Сремске 
Митровице”, пројекат „Заштита и управљање Специјалним резерватом 
природе „Засавица“ као инструмент одрживог руралног развоја“ 
финансиран преко Foundation DLO/Wageningen International 

 
АНАЛИЗА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА, НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС 
 

У току своје научне активности др Сузана Ђорђевић-Милошевић је 
објављивао радове из различитих области екологије, пољопривреде и руралног 
развоја, посебно у области Пољопривреде високе природне вредност (HNVF – High 
Nature Value Farming), заштите и очувања генетичких ресурса, одрживог развоја 
руралних области и заштите животне средине од загађења из пољопривреде. До 
сада има објављено више од 200 радова и реализованих преко  30 развојних, 
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стручних и научно-истраживачких пројеката, као њихов руководилац, координатор 
или експерт. Међу најзначајнијим у последњих пет година је пројекат подршке 
развоју агроеколошких политика у Србији (Project “Support for Agri-environment 
Policies and Programming in Serbia (C 77063-000)”, у оквиру којег је  др Сузана 
Ђорђевић-Милошевић развила прву типологију фармских (пољопривредних) 
система високе природне вредности (High Nature Value Farming), израдила прву 
индикативну карту распрострањења ових система у Србији, као и детаљне описе 
припадајућих анималних генетичких ресурса и биодиверзитета у целини на бази 
свог десетогодишњег развојног искуства и истраживања у овој области. Главни 
резултат ових напора је и први агроеколошки програм и компонента 2 програма 
руралног развоја Србије, са мерама подршке за IPARD програм предприступне 
помоћи руралном развоју ЕУ, ако и укључење HNVF области у први преглед HNVF 
система у Европи.   

Др Сузана Ђорђевић-Милошевић је 2013. године са коауторком Проф. др 
Јеленом  Миловановић објављује уџбеник „Одрживи туризам у функцији руралног 
развоја“, која обрађује комплексне проблеме руралне екологије, економије и 
социологије кроз по први пут интегрално обрађене теме као што су одрживи развој 
туризма, одрживи рурални развој, интеграција природног и културног наслеђа у 
локални економски развој руралних простора,  одрживи социо-економски рурални 
развој,  диверзификација руралне економије у складу са расположивим ресурсима и 
њиховим капацитетом, изградња партнерстава приватног и јавног сектора, развојне 
политике у Србији и ЕУ, као и бројни примери добре праксе у Србији и свету. 
Књига на практичан начин интегрише различите перспективе и погледе – искуства 
научника и техничка, практична искуства развојног радника, те искустава 
становника села које је ауторка истраживала две деценије.  Коришћен је 
холистички приступ који подједнако указује становницима села како да препознају 
сопствене ресурсе и могућности које могу уткати у локални економски развој, али 
не да пружи инстант решења, која би послужила за просто копирање онима који се 
баве овим развојем. Зато је ова књига драгоцен материал и за студенте примењене 
екологије и креаторима политике руралног развоја, како би били у могућности да 
креирају и спроводе мере и акције које одговарају стварним потребама и реалним 
могућностима руралне Србије.  

Књига је продукована уз подршку FAO и Заједничког програма Уједињених 
нација, интегрисањем дугогодишњег искуства аутора уз коришћење примера из 
територијалног приступа развоју четири потпуно различите руралне области 
Србије, по свом положају, становништву по пореклу и култури, историји и нивоу 
развијености, специфичним по традицији, економији и начину живота. 
Територијални приступ је од скора проглашен кључним за успех политике не само 
руралног, већ и економског развоја у целини, па књига у образовни сyстем уводи 
најмодернији модел развоја који одговара општеприхваћеном концепту одрживог 
развоја.  

Књига је, према мишљењу рецензената, препозната и као штиво погодно за 
студенте и млађе генерације научника и стручњака у области руралног развоја и 
очувања животне средине, те је прихваћена као уџбеничка литература на предмету 
Рурална екологија, који се реализује у оквиру акредитованог програма Основних 
академских студија Факултета за примењену екологију Футура Универзитета 
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Сингидунум у Београду. Књига је, такође, погодна и као пратећа литература на 
више предмета на Дипломским академским студијама - мастер и Докторским 
академским студијама истоименог факултета. 

Др Сузана Ђорђевић-Милошевић активно учествује у интеграцији питања 
од значаја за примењену екологију у економски и друштвени развој учествујући 
активно у образовању радника локалне и државне администрације (укључујући и 
администрацију свих земаља Западног Балкана и Бугарску), припадника цивилног 
сектора и студената пољопривредних и економских факултета у оквиру 
међународних програма у земљи и иностранству. Поред претходне активне 
сарадње са Универзитетима у Италији, од избора у звање током претходних 5 
година и током спроводјења TEMPUS пројекта WBREN сарађује и са 
Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Рединг у Великој Британији, 
Универзитетима у Бањалуци и Сарајеву у Босни и Херцеговини, Универзитетом у 
Хелсинкију, Универзитетима у Штипу и Тетову у Македонији и Универзитетом у 
Тирани. Лидер је у развоју курикула за формално и неформално образовање у 
области руралног развоја у региону Западног Балкана, са посебним доприносом за 
руралну екологију. Предавач је за изборне предмете у областима екотуризма и 
развоја локалних руралних заједница  Пољопривредног факултета, Универзитета у 
Новом Саду. Предавања из области одрживог руралног развоја држала је и у 
институцијама Европске Уније, Европском парламенту и Европској комисији 
региона, као и на Универзитетима у Хохенхајму у Немачкој и Реадингу у Великој 
Британији. У последње три године је и предавач TAIEX образовног програма 
Европске Уније.  

У истраживачком раду Др Сузана Ђорђевић-Милошевић посебно је 
сконцентрисана на истраживање ресурса за одрживи рурални развој, па је тако 
аутор више студија које су имале за циљ стратешко и програмско планирање 
развоја руралног развојима у регионима у којима се налазе значајни и осетљиви 
природни системи као што је Национални парк Шара, Преспа, Галичица, Охридско 
и Преспанско језеро, Тара, Дурмитор, река Дрина и река Сава, као и резерват 
Засавица. Посебан допринос даје и развоју региона Доњег Подунавља, Старе 
планине и  Јужног Баната. Најснажнији печат оставља у очувању анималних 
генетичких развоја, где директо ради на развоју и спровођењу политике очувања 
анималних генетичких ресурса у пољорпивреди, ако и њиховој валоризацији. 

Др Сузана Ђорђевић-Милошевић је руководилац или консултант на низу 
пројеката из области одрживог руралног и регионалног развоја у Србији и у 
земљама Западног Балкана, од којих је само део излистан у прегледу 
ангажованости. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗБОР 
 

Др Сузана Ђорђевић-Милошевић има респектабилан број објављених 
научних и стручних радова, монографија, студија, уџбеника, сопштења на домаћим 
и међународним научним скуповима и конференцијама, образовних и 
документарних филмова. Изврстан је познавалац, практичар и активан научник у 
области коју предаје. Константно учествује у унапређењу развојних политика у 
области одрживог развоја Србије и региона Западног Балкана, доприносећи 
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интеграцији најновијих сазнања у области екологије у националне политике. 
Подржава високе стандарде у настави,  омогућуји активно укључење студената у 
практични рад, ради активно на развоју курикула  и регуларно обнавља програм 
предмета и наставни материјал, припрема образовне материјале и предаје више 
различитих предмета, развија нове наставне програме и сарађује са разноврсним 
партнерима из јавног, приватог и цивилног сектора у циљу побољшавања наставе и 
угледа факултета, активно учествује у међународној сарадњи и реализацији 
развојних, стручних и научно-истраживачких пројеката. 
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 

На основу изложених података о наставном и научно-истраживачком раду, 
Комисија сматра да је кандидат др Сузана Ђорђевић-Милошевић остварио 
значајне резултате. Комисија је утврдила да кандидат испуњава све услове 
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета „Сингидунум“ 
и Статутом Факултета за примењену екологију „Футура“, те је стога донела 
једногласну одлуку да упути: 

П Р Е Д Л О Г  
 

Наставно-научном већу Факултета за примењену екологију „Футура“ да 
прихвати овај ИЗВЕШТАЈ (реферат) и утврди предлог Изборном већу 
Универзитета „Сингидунум“ о реизбору др Сузане Ђорђевић-Милошевић у 
звање ванредни професор за ужу научну област Наука o животној средини и  
Систем заштите животне средине. 
 
 
У Београду, 07. 10. 2013. године 
 
                                                                   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 

 
 др Гордана Дражић, редовни професор  
                                                                    Факултет за примењену екологију Футура,  
  Универзитет „Сингидунум“ Београд 

 
 

                                                                     др Јелена Миловановић, ванредни професор 
Факултет за примењену екологију Футура,  
Универзитет „Сингидунум“ Београд 

          
др Љубинко Ракоњац, виши научни сарадник. 

   Институт за шумарство, Београд 
 


