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                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Опште воћарство 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1  

Имена пријављених кандидата: 

 1. Бобан С. Ђорђевић 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Бобан, Света Ђорђевић 

- Датум и место рођења: 07.08.1979., Београд 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Звање/радно место: Ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Биотехничке науке 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2005 

Мастер:   

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка: / 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Магистеријум:  

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка: / 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2012. 

- Наслов дисертације: Производна, нутритивна и антиоксидативна својства сорти рибизле 

(Ribes cv) 

- Ужа научна, односно уметничка област: Опште воћарство 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент приправник, 2005. 

- Асистент, 2009. 

- Доцент, 2013. 

- Ванредни професор, 2018. 
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3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено 

од стране високошколске установе 

Није применљиво. 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

Просечна оцена: 4,68 

(2017-2021) 

 (Прилог 2) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Искуство у педагошком 

раду са студентима 17 

година, Универзитет у 

Београду-

Пољопривредни 

факултет 2005 - 2009 

(асистент приправник), 

2009 - 2013 (асистент), 

2013 - 2018 (доцент), 

2018 - до сада (ванредни 

професор) 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за 

звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју 

научнонаставног подмлатка 

Ментор мастер рада (4) 

1. Млађан Белић - одбрана 30.09.2021. године. 

Тема: „Утицај пролећног мраза на производне особине 

различитих врсти воћака”. 

2. Милош Цаковић - одбрана 29.09.2021. године. 

Тема: „Утицај вегетативних подлога на биолошке и 

производне особине сорти трешње Регина”. 

3. Љубомир Лукић - одбрана 14.04.2022. године. 

Тема: „Утицај вегетативних подлога на биолошке и 

производне особине сорти трешње Кармен”. 

4. Милана Стојаноски - одбрана 13.07.2022. године. 

Тема: „Утицај фолијарне примене калцијум оксида и 

хидроксикоричне киселине на квалитет и чување 

плодова сорти шљиве” 

 

Члан Комисија за оцену и одбрану докторских 

дисертација (1) 

1. Мирјана Радовић - одбрана 18.06.2021. године.  

Тема: „Утицј подлоге на биолошко-помолошке 

особине и хемијски састав плода шљиве (Prunus 

domestica L.)”. 
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Ментор пријављеног мастер рада (4) 

 

1. Марко Миладиновић ВВ 190115 – Тема пријављена 

21.06.2021. 

2. Александар Радовановић ВВ 190263 - Тема пријављена 

29.03.2022. године. 

3. Владимир Скоко ВВ 180092 - Тема пријављена 

20.06.2022. године 

4. Марко Сретеновић ВВ 180042 - Тема пријављена 

02.09.2022. године 

 

 

Комисије за изборе 

1. Члан Комисије за избор наставника у звање и на радно 

место доцента од 21.06.2021. године, одлука број 994/2. 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет. 

2. Члан Комисије за избор сарадника у настави од 

26.09.2019. године, одлука број 420/9-3/6. Универзитет у 

Београду, Пољопривредни факултет. 

3. Члан Комисије за избор сарадника у настави од 

30.09.2021. године, одлука број 400/10-3/7. Универзитет у 

Београду, Пољопривредни факултет. 

 

 Ментор три дипломска рада.  

(Прилог 4) 

5 Учешће у комисији за одбрану 

три завршна рада на академским 

специјалистичким, мастер  или 

докторским студијама 

Члан Комисије за одбрану мастер рада (7) 

1. Слађана Гашић – одбрањен 12.02.2018. године. Тема: 

„Морфолошке и хемијске особине малине сорте Виламет 

гајене у условима органске производње. 

2. Иван Јеленковић - одбрањен 09.01.2019. године. Тема: 

„Утицај интензитета заливања и различитог оптерећења 

родом на производне особине сорти јабуке Red cap”. 

3. Ања Ћирковић – одбрањен 13.09.2019. године. Тема: 

„Органска производња малине сорти Амира и Ређина у 

агроеколошким условима општине Ражањ”. 

4. Немања Тешић – одбрањен 30.06.2020. године. Тема: 

„Утицај растојања садње и режима заливања на вегетативне 

и генеративне карактеристике сотре јабуке Златни 

делишес”.  

5. Катарина Ранковић - одбрањена 31.07.2020. године. 

Тема: „Избор најпогодније сорте јабуке за органску 

производњу”. 

6. Радош Зеленбабић – назив теме: ''Ефекти примјене 

рефлектујућих материјала у производњи јабуке''. 

Универзитет у Бања Луци, Пољопривредни факултет, број 

10/3.3148-1-15/20 

7. Мирјана Ивковић - одбрањена 28.06.2021. године. Тема: 

„Утицај интензитета резидбе на биолошке особине сорти 

трешње Бурлат, Кармен, Самит”. 

 
(Прилог 4) 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за 

звање у које се бира) 

Број радова, 

саопштења, 

цитата и др. 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 
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6 Објављен један рада из категорије М21; 

М22 или М23 из научне области за коју 

се бира 

 Није применљиво. 

7 Саопштена два рада на научном или 

стручном скупу (категорије М31-М34 и 

М61-М64). 

 Није применљиво. 

8 Објављена два рада из категорије 

М21, М22 или М23 од првог избора 

у звање доцента из научне области 

за коју се бира 

 Није применљиво. 

9 Саопштена три рада на 

међународним или домаћим 

научним скуповима (категорије 

М31-М34 и М61-М64) од
 
избора у 

претходно звање из научне области 

за коју се бира. 

 Није применљиво. 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

14 пројеката 

(пет научно-

истраживачких, 

три билатерална, 

три едукативна 

пројекта, три 

пројекта са ФАО 

орагнизацијом). 

Тренутно је 

истраживач на 

интер - 

дисциплинарном 

пројекту и 

пројекту 

технолошког 

развоја 

Министарства 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 

1. Назив пројекта:  Примена нових 

генотипова и технолошких иновација у циљу 

унапређења воћарскe и виноградарске 

производње (ТР 31063). Период трајања пројекта 

и финансијер: 2011- . године, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије.  

2. Назив пројекта: Традиционални и нови 

производи од плодова гајених и самониклих 

врста воћака и винове лозе и нус-продукти у 

преради, са посебним освртом на аутохтоне 

сорте: хемијска карактеризација и биолошки 

профил (ИИИ 46013). Период трајања пројекта и 

финансијер: 2011- . године, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије 

 

3. Назив пројекта: Пројекат рејонизације 

воћарске производње у Београду, Јужној и 

Источној Србији. Период трајања пројекта и 

финансијер: 2017-2019. године, Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине. 

(Прилог 5) 

 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу 

област за коју се бира, монографија, 

практикум или збирка задатака (са 

ISBN бројем) 

 Није применљиво. 

12 Објављен један рад из категорије 

М21, М22 или М23 у периоду од 

последњег избора из научне области 

за коју се бира.   (за поновни избор 

ванр. проф) 

 Није применљиво. 

13 Саопштена три рада на 

међународним или домаћим 

 Није применљиво. 
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научним скуповима (категорије 

М31-М34 и М61-М64) у периоду од 

последњег избора из научне области 

за коју се бира.    (за поновни избор 

ванр. проф) 

 

 

 

 

 

 

 

14 Објављена два рада из категорије 

М21, М22 или М23 од првог избора 

у звање ванредног професора из 

научне области за коју се бира.  

Објављено 8 

радова од избора 

у звање 

ванредног 

професора: 

М21-4; 

M22-3; 

M24-1 

 

M21 = 8 

1. Djordjevic, B., Djurovic, D., Zec, G., Radovic, 

A., Vulic, T. (2019). Bio-chemical properties and 

susceptibility to fire blight (Erwinia amylovora 

Burrill) of scab-resistant apple cultivars (Malus 

domestica Borkh.). Folia Horticulturae, 31(2): 253-

261. ISSN 0867-1761; IF 1.836; 

https://doi.org/10.2478/fhort-2019-0019  

2. Djordjevic, B., Djurovic, D., Zec, G., Meland, 

M., Fotirić-Akšić, M. (2020). Effects of shoot age on 

biological and chemical properties of red currant 

(Ribes rubrum L.) cultivars. Folia Horticulturae, 

32(2): 291-305. ISSN 0867-1761; IF 1.873; 

https://doi.org/10.2478/fhort-2020-0026 

3. Djordjević, B., Djurović, D., Zec, G., Dabić 

Zagorac, D., Natić, M., Meland, M., Fotirić Akšić, 

M. (2022). Does shoot age influence biological and 

chemical properties in black currant (Ribes nigrum 

L.) cultivars? Plants. 11(7):866. ISSN: 2223-7747; 

IF 4.658; https://doi.org/10.3390/plants11070866 

4. Đorđević, B., Pljevljakušić, D., Šavikin, K., 

Bigović, D., Janković, T., Menković, N., Zdunić, G. 

(2021). Effects of fertiliser application and shading 

on pomological properties and chemical composition 

of Aronia melanocarpa fruit in organic production. 

Biological Agriculture & Horticulture, 38(3): 162-

177. ISSN 0144-8765; IF. 1.67; 

https://doi.org/10.1080/01448765.2021.2013942 

 

M22 = 5 

1. Radović, A., Rakonjac, V., Vico, G., Đorđević, 

B., Đurović, D., Bakić, I., Nikolić, D. (2020). 

Phenological characteristics and yield potential of 

some late-ripening peach hybrids. Crop Breeding and 

Applied Biotechnology, 20(4): e33102045. ISSN 

1984-7033; IF 1.282;   https://doi.org/10.1590/1984-

70332020v20n4a58 

2. Miladinović, B., Branković, S., Živanović, S., 

Kostić, M., Šavikin, K., Đorđević, B., Stojanović, 

D., Milutinović, M., Kitić, N, Kitić, D. (2021). 

Flavonols Composition of Ribes Nigrum L. Juices 

and Their Impact on Spasmolytic Activity. Journal of 

Berry Research, 11(2): 171-186. ISSN 1878-5093; IF 

2.352.; https://doi.org/10.3233/JBR-200529.  

3. Krstić, Đ., Tosti, T., Đurović, S., Fotirić Akšić, 

M., Đorđević, B., Milojković-Opsenica, D., Andrić, 

F., Trifković, J. (2022). Primary metabolites 

chromatographic profiling as a tool for 

chemotaxonomic classification of seeds from berry 

fruits. Food Technology and Biotechnology, 60(3). 

ISSN: 1330-9862; IF 3,918; 

https://doi.org/10.2478/fhort-2019-0019
https://doi.org/10.2478/fhort-2020-0026
https://doi.org/10.3390/plants11070866
https://doi.org/10.1080/01448765.2021.2013942
https://doi.org/10.1590/1984-70332020v20n4a58
https://doi.org/10.1590/1984-70332020v20n4a58
https://doi.org/10.3233/JBR-200529
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https://doi.org/10.17113/ftb.60.03.22.7505 

М24=3 

1. Đorđević, B., Đurović, D., Zec, G., Boškov, Đ. 

(2021). The influence of rootstocks on the sensitivity 

of flower buds to frost and the main properties of the 

‘Carmen’ sweet cherry cultivar. Journal of 

Agriculture Science, 66(4): 351-358. ISSN 1450-

8109; https://doi.org/10.2298/JAS2104351D 

 

(Прилог 6) 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 

264 

хетеро цитатa 

Базе: Scopus, 2022 (309 цитат, 264 хетеро 

цитатa, h-index 11)  

(Прилог 7) 

16 Саопштено пет радова на 

међународним или домаћим 

скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да 

буде пленарно предавање или 

предавање по позиву на 

међународном или домаћем 

научном скупу од избора у 

претходно звање из научне области 

за коју се бира  

Укупно 26 

радова: 

M33 –9 

М34 –5 

М61 –2 

М63 –3 

М64 –7 

 

1. Đorđević, B., Đurović, D., Zec, G. (2018). 

Effects of plant bioregulators on thinning of young 

apple trees cultivar ‘Golden delicious Reinders’. 

Annals of the University of Craiova - Agriculture, 

48: 26-31.  

Link: https://anale.agro-

craiova.ro/index.php/aamc/article/download/875/825 

2. Đorđević, B., Đurović, D., Zec, G. (2019). 

Effects of different times of summer pruning to 

productivity and fruits quality of apple cultivar Gala 

Brookfield. Annals of the University of Craiova - 

Agriculture, 49(1): 26-31.  

Link: https://anale.agro-

craiova.ro/index.php/aamc/article/view/875 

3. Đorđević, B., Đurović, D., Zec, G., Boškov, Đ., 

Skoko, V. (2021). Growth control and fruit quality of 

apple cultivar ‘Gala schniga’ using root pruning 

technique. Book of proceedings, 3rd International and 

15th National Congress. Sokobanja, Serbia, 21–24 

September. Book of P roceddings ,  pp. 258-264. 

(ISBN-978-86-912877-5-7). Link: 

https://congress.sdpz.rs/wp-

content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-

Online.pdf 

4. Đorđević, B., Đurović, D., Zec, G., Boškov, 

Đ.,. (2021). The influence of rootstock on winter 

cold hardiness, productivity and fruit quality of sweet 

cherry cultivar ‘Kordia’. XII International Scientific 

Agriculture Symposium“AGROSYM 2021”, 

Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 07-10. 

Book of P roceddings ,  pp.  141-146. (ISBN 978-

99976-787-9-9,  COBISS.RS-ID 134751233). Link: 

http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_

PROCEEDINGS_2021_FINAL.pdf 

5. Đorđević, B., Đurović, D., Zec, G., Janković, Z. 

(2018). Osetljivost sorti kajsije na zimske mrazeve 

tokom perioda ekološkog mirovanja. Predavanje po 

pozivu. Zbornik naučnih radova Instituta PKB 

Agroekonomik, 24(5): 11-16. (ISSN: 0354-1320; 

UDK/UDC 167.7:63) 

6. Đorđević, B. (2019). Primena savremenih agro i 

pomotehničkih mera u voćarskoj proizvodnji. 

https://doi.org/10.17113/ftb.60.03.22.7505
https://doi.org/10.2298/JAS2104351D
https://anale.agro-craiova.ro/index.php/aamc/article/download/875/825
https://anale.agro-craiova.ro/index.php/aamc/article/download/875/825
https://anale.agro-craiova.ro/index.php/aamc/article/view/875
https://anale.agro-craiova.ro/index.php/aamc/article/view/875
https://congress.sdpz.rs/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-Online.pdf
https://congress.sdpz.rs/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-Online.pdf
https://congress.sdpz.rs/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-Online.pdf
http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2021_FINAL.pdf
http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2021_FINAL.pdf
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Uvodni referat, VII savetovanje "Inovacije u 

voćarstvu, 12. februar 2019. godine, Beograd, 7-40. 

(ISBN 9788678343216) 
(Прилог 9) 

17 Књига из релевантне области, 

одобрен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, поглавље у одобреном 

уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног 

уџбеника одобреног за ужу област 

за коју се бира, објављени у периоду 

од избора у наставничко звање 

Укупно: 

2 уџбеник за ужу 

област за коју се 

бира 

 

1. Зец, Г., Ђорђевић, Б. (2020). Практична 

обука из воћарства. Универзитет у Београду,  

Пољопривредни факултет. ISBN: 978-86-7834-

362-9. COBISS.RS-ID 17895433 

2. Ђорђевић, Б., Пржић, З. (2022). Воћарство и 

виноградарство. Универзитет у Београду,  

Пољопривредни факултет. ISBN: 978-86-7834-

406-0. COBISS.RS-ID 70449161 

(Прилог 8) 

18 Број радова као услов за менторство 

у вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 

Правилника о стандардима...) 

Објављено 

укупно 23 радова 

са SCI и SCIe 

листе: 

M21-11 

M22-9 

M23-2 

М24-1 

Табела 9.5 Компетентност ментора (Прилог 10). 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 

или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
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научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

1. Стручно-професионални допринос 

 

1.1. Члан  Редакционог одбора научног часописа Воћарство (Прилог 11) 

Члан  Редакционог одбора научног часописа Зборник научних радова XXXII Саветовања-Унапређење 

производње воћа и грожђа 

1.2.   Од последњег избора учествовао је као председник или члан организационог одбора на стручним или 

научним скуповима националног или међународног нивоа (Прилог 12): 

 Организациони одбор (председник): VII Симпозијум са међународним учешћем „Иновације у 

воћарству“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 12.02. 2019. године, Београд, 1-177. 

(ISBN ISBN 9788678343216) 

 Организациони одбор 16. Конгреса воћара и виноградара Србије са међународним учешћем, 

Врдник, 28. фебруар-03. март 2022. 

 Организациони одбор (председник): I Саветовања са међународним учешћем „Дата Агриф“, 

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 9-10.06.2022. године, Београд. 

 Научни одбор Међународне научне конференција, у организацији Министарства науке Руске 

Федерације, под називом ''Innovative tehnologies in Agriculture'', Орел, 23-24.03.2022. године 

1.3. Ментор мастер рада (4 одбрањена после избора у звање ванредног професора); Члан комисије за 

одбрану докторске дисертације (одбрањена после избора у звање ванредног професора), Члан комисије за 

одбрану мастер радова (7), као и ментор дипломских радова (3). (Прилог 4) 

1.5.Укупно 14 пројеката (5 научно-истраживачких пројеката, 3 билатерална, 3 едукативна пројекта и 3 са 

оранизацијом Уједињених нација - ФАО). Тренутно је учесник на интердисциплинарном пројекту и пројекту 

технолошког развоја које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. (Прилог 5.) 

1.6. Рецензије радова и уџбеника (Прилог 13)  

 Reviewer of manuscript for journal Acta Agriculture Serbica 

 Рецензент уџбеника Посебно воћарство I – Јабучасте воћке, аутора проф. др Дејана Ђуровића, 

Универзитета у Београду - Пољопривредни факултет  

 Рецензент практикума „Специјално воћарство”, аутора доц. др Александра Радовића, Универзитета 

у Нишу - Пољопривредни факултет у Крушевцу 

 

2. Допринос академској и широј заједници 

 

2.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или комисија на 

факултету (Прилог 14):  
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 Члан Комисије за спровођење пријемних испита на Пољопривредном факултету, од 2015 до 2018. 

године, број 392/IK-5, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду. 

 Члан Наставно-научног већа Пољопривредног факултета, од 2018-2021. године, број 430/1, 

Пољопривредни факултет -Универзитета у Београду. 

2.5. Курсеви у организацији професионалних удружења и институција (Прилог 15)  

 Предавање по позиву на стручном скупу 34. Саветовање воћари и виноградара у организацији 

ГО Гроцка  

 Предавање по позиву на стручном скупу 35. Саветовање воћари и виноградара у организацији 

ГО Гроцка  

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 

3.1. Учешће у реализацији интердисциплинарном пројекту „Традиционални и нови производи од плодова 

гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продукти у преради, са посебним освртом на 

аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил” (ИИИ 46013). Период трајања пројекта и 

финансијер: 2011- . године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Реализатори истраживања: 

 Институт за проучавање лековитог биља Јосиф Панчић, Београд 

 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет. 

 Универзитет у Нишу, Медицински факултет. 

 Институт за медицинска истраживања, Београд 

 

3.2.  Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству (Прилог 16) 

 Ангажовање на радном месту наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Опште 

воћарство за предмет Воћарство и виноградарство, Универзитет у Новом Пазару, Департман за 

биотехничке науке у Сјеници, од 01.03.2020. до 30.06.2020. године, број одлуке 32/13-6.3-2. 

 Члан Комисије мастер рада кандидата Радоша Зеленбабића – назив теме: ''Ефекти примјене 

рефлектујућих материјала у производњи јабуке''. Универзитет у Бања Луци, Пољопривредни 

факултет, број 10/3.3148-1-15/20 

 Члан Комисије за избор наставника у звање и на радно место доцента од 21.06.2021. године, одлука 

број 994/2. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет. 

 

3.3. Члан Научног воћарског друштва Србије (Прилог 17) 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу података о наставно-педагошким, научно-истраживачким и другим активностима 

кандидата, може се закључити да је др Бобан Ђорђевић, ванредни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, испунио све услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду и Статутом Пољопривредног факултета за избор у звање и на радно место на које 

конкурише. 

Др Бобан Ђорђевић је остварио висок ниво педагошког рада на предметима где изводи наставу (пет 

на ОА, један на МА и два на ДА студијама), а који припадају ужој научној области Опште воћарство, на 

свим нивоима студија. Кандидат се исказао као одличан наставник и педагог који добро влада наставном 

материјом и успешно је преноси на студенте. 

Рад са студентима др Бобана Ђорђевића, посматран кроз његову оцену преко анонимних 

студентских анкета (просечна оцена 4,68) и сагледаван преко броја реализованих завршних радова на свим 
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нивоима студија, може се оценити највишом оценом. После избора у звање ванредног професора био је 

ментор четри одбрањена мастер рада и три дипломска рада, члан комисије за одбрану једне докторске 

дисертације и седам мастер радова.  

Кандидат остварује конкретну сарадњу са студентима и има веома развијен колегијални однос са 

другим члановима научне и академске заједнице. Такође, активно учествује у реформама студија и осталим 

професионалним активностима на Пољопривредном факултету, али и ван њега. 

Успешну активност и допринос развоју воћарске науке, кандидат је обележио објављивањем и 

саопштавањем 141 библиографских јединица са укупним индикатором научне компетентности М=259,3. Од 

укупног броја радова 103 је објављено пре избора у звање ванредног професора (М=185,4), а 38 после избора 

у то звање (М=73,9). Самостално и у сарадњи са другим ауторима др Бобан Ђорђевић је објавио укупно 23 

рада са SCI листе, од чега 15 радова пре избора у звање ванредног професора, а осам након избора у то 

звање. Аутор је четри уџбеника из уже научне области, од којих су два публикована након избора у звање 

ванредног професора. До сада је укупно учествовао у осам националних и шест међународних пројеката. 

Ценећи целокупан досадашњи рад кандидата, постигнуте резултате у наставно-педагошком и 

научно-истраживачком раду, Комисија сматра да је др Бобан Ђорђевић испунио све обавезне и изборне 

услове прописане Законом о високом образовању и Правилником о минималним условима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду и предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду да прихвати овај Извештај и донесе одлуку да се др Бобан Ђорђевић изабере у 

звање и на радно место РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОПШТЕ ВОЋАРСТВО. 

 

 

 

 

У Београду, 30.09.2022. године     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                  

др Тодор Вулић, редовни професор у пензији - председавајући 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 

(Научна област: Опште воћарство) 

__________________________________________ 

 

др Гордан Зец, редовни професор, 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 

(Научна област: Опште воћарство) 

__________________________________________ 

др Сандра Бијелић, редовни професор, 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 

(Научна област: Воћарство) 

__________________________________________ 

 


