
 
 

Биографски подаци Проф. др Зорана Броћића, редовног професора Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду 

 
 Др Зоран Броћић рођен је 10.08.1961. године у Гучи, општина Лучани. Основну школу 
завршио је у Гучи, а гимназију у Чачку. Пољпоривредни факултет, Универзитета у Беогаду, Одсек 
за ратарство уписао је школске 1981/82., а дипломирао 19.02.1986. године са просечном оценом 
8,24. За асистента приправника на предмету Ратарство биран је 01.04.1987. године, а у звање 
асистента на истом предмету 13.04.1991. године.  

Последипломске студије на овом факултету, група за технологију земљишта,  уписао је 
школске 1986/87. године и испите положио са просечном оценом 9,38. Магистарски рад под 
насловом: “Утицај течног и чврстог стајњака у комбинованој примени са минералним ђубривима на 
принос кукуруза” одбранио је 10.11.1989. године.  

Докторску дисертацију под насловом: “Утицај органских и минералних ђубрива и времена 
обраде на промене физичких и хемијских особина земљишта и принос кукуруза”, одбранио је на 
Пољопривредном факултету у Београду 17.06.1994.године. У звање доцента изабран је 1995. године 
, а реизабран је 29.03.2001.године. У звање ванредног професора изабран је 27. 12. 2001. године. У 
звање редовног професора изабран је 2007. године.  

Учествовао је на конгресима, симпозијумима и саветовањима у иностранству и у нашој 
земљи. Зоран Броћић је до сада објавио преко170 научних радова у домаћим и иностраним 
часописима. Аутор је једног монографског дела, једног практикума и уджбеника. Кандидат је 
обавио три студијска боравка у Холандији и Белгији (1986, 1998 и 2003 .године), везано за 
проблематику гајења кромпира; један студијски боравак у Израелу током 1999.године, а у вези са 
гајењем и чувањем поврћа и кромпира. Студијско путовањ у САД-у обављено је 2009.године на 
тему интегралне заштите кромпира.  

Др Зоран Броћић је активно учествовао у креирању и развоју компаније “Соланум комерц” 
- Гуча, која је специјализована за семенску производњу кромпира и на тај начин остварује 
повезивање науке, струке и праксе, што је од великог значаја за извођење наставе. Обављао је и 
дужност директора Института за ратарство, Пољопривредног факултета у Београду од 2000-
2002.године. Био је члан савета Универзитета у Београду. Председник је сортне комисије за 
кромпир. Председник је одбора за кромпир у оквиру националне асоцијације ''Плодови Србије''. 

Говори руски и служи се енглеским језиком. 
 


