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Универзитет у Београду - ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

И З Б О Р Н О М  В Е Ћ У 

 

Предмет: Избор наставника у звање и на радно место РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област 

ЗООХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА  

 

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, број 300/7-3/1 од 

28.04.2022. године о расписивању конкурса, именовању Комисије и одређивању председавајућег комисије за 

припрему реферата за избор једног наставника у звање и на радно место РЕДОВНИ ПРОФЕСОР за ужу 

научну област ЗООХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА, у 

саставу:  

1. др Славча Христов, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област Зоохигијена и здравствена заштита домаћих и гајених животиња – председавајући 

комисије,  
2. др Јован Бојковски, редовни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 

ужа научна област Болести папкара  
3. др Радислава Теодоровић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду, ужа научна област Зоохигијена  

На основу одлуке Декана Пољопривредног факултета (oдлука бр. 87/1 од 24.02.2022. године) расписан је 

конкурс за избор у звање и на радно место редовног професора за ужу научну област Зоохигијена и 

здравствена заштита домаћих и гајених животиња на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, 
који је објављен у листу “Послови”, број 986 од 11. маја 2022. године. После прегледа конкурсне 

документације, Комисија подноси следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс за избор у звање и на радно место редовни професор за ужу научну област 

Зоохигијена и здравствена заштита домаћих и гајених животиња пријавиo се један кандидат, др Бранислав 

М. Станковић, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Кандидат је 

доставио потпуну документацију у складу са условима конкурса.  

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

 

Др Бранислав М. Станковић је рођен 09. јуна. 1965. године у Земуну, где је завршио основну и средњу 

школу, усмерено образовање, смер лабораторијски техничар за хемију.  

После одслужења војног рока у роду АБХО КоВ се уписао на Факултет ветеринарске медицине (одсек 

ветеринарска медицина) Универзитета у Београду 1984/85. године и дипломирао 1992. године, са просечном 

оценом 8,02.  

Последипломске – магистарске студије (превентивна ветеринарска медицина, група Зоохигијена) уписао 

је на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду 1992/93. године и испите предвиђене 

наставним планом ових студија положио је са средњом оценом 9,90.  

Магистарски рад под насловом: "Утицај прашине у ваздуху пореклом из простирке на успех вакцинације 

пилића путем аеросола" одбранио је 25. 12. 1998. године на Факултету ветеринарске медицине (научна 

област: превентивна ветеринарска медицина).  

Докторску дисертацију под насловом ''Процена успеха дубоког замрзавања на основу квалитета 

сперматозоида у нативној сперми нераста и фертилитет интраутерино осемењених крмача'' је одбранио 



2 

 

04. 02. 2012. године на Департману за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета Универзитета у 

Новом Саду и тиме стекао диплому научног степена доктор ветеринарских наука.  

За асистента приправника на предмету Ветеринарство са зоохигијеном на Одсеку за сточарство 

Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, кандидат изабран је фебруара 1993. године, где је 
радио до краја марта 1995. године.  

Од априла 1995. године радио је као асистент приправник на предмету Ветеринарство и зоохигијена 

Одсека за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду. За асистента на предмету 

Ветеринарство и зоохигијена Одсека за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду 

изабран је 1999. године, где је радио до септембра 2001. године. За асистента на предмету Здравствена 

заштита домаћих животиња на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду изабран је септембра 

2001. године, а реизабран на истом предмету 2005. и 2009. године. 

Школске 1998/99. године изводио је и вежбе за студенте III године Одсека за сточарство 

Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду на предмету Репродукција домаћих животиња.  

Од 2010. године држи вежбе и изводи део практичне наставе из обавезног предмета Здравствена заштита 

домаћих животиња и изборних предмета: Кинологија са фелинологијом за студенте III године и Поремећаји 

у репродукцији животиња и Биосигурност на фармама за студенте IV године на студијском програму 

основних студија Зоотехника.  

После избора у звање доцента 2012. године и ванредног професора 2017. године, др Бранислав М. 

Станковић је учествовао у извођењу теоријске и практичне настави на основним академским (Здравствена 

заштита домаћих и гајених животиња на II години и изборни предмети: Кинологија са фелинологијом за 

студенте III године и Поремећаји у репродукцији животиња и Биосигурност на фармама за студенте IV 

године на студијском програму основних студија Зоотехника), мастер академским (изборни предмети на 

студијском програму Пољопривреда, модулу Зоотехника: Здравствена заштита дивљачи и Болести варења и 
метаболизма животиња, као и на студијском програму Заштита животне средине у пољопривреди: 
Епизоотиологија и животна средина), специјалистичким академским студијама Зоотехника (Здравствена 
заштита свиња, Здравствена заштита дивљачи и Здравствена заштита живине) и докторским студијама – 
пољопривредне науке (Зоопрофилакса у ловном газдовању и Биосигурносност у анималној производњи).  

Др Бранислав М. Станковић је током школске 2015/16. године изводио наставу из 4 предмета на 3. 

години струковних студија Ветерине на Високој пољопривредно-прехрамбеној школи у Прокупљу: Судска 

ветеринарска медицина, Болести коња, Болести месоједа и Болести дивљачи.  

Од страних језика др Бранислав М. Станковић врло добро говори и пише на енглеском и руском језику. 

Члан је Ветеринарске Коморе Србије и Српског ветеринарског друштва. Ожењен је.  

 

2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ  

 

Магистарску тезу "Утицај прашине у ваздуху пореклом из простирке на успех вакцинације пилића 

путем аеросола" проф. др Бранислав М. Станковић је одбранио на Факултету ветеринарске медицине 25. 12. 

1998. године.  

Докторску дисертацију ''Процена успеха дубоког замрзавања на основу квалитета сперматозоида у 

нативној сперми нераста и фертилитет интраутерино осемењених крмача'' је одбранио 04. 02. 2012. на 

Департману за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и стекао 

диплому научног степена доктор ветеринарских наука.  

 

3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

3.1. НАСТАВНИ РАД  

После избора у звање доцента 2012. године, проф. др Бранислав М. Станковић је учествовао у извођењу 

теоријске и практичне наставе на основним академским студијама (студијски програм Зоотехника) на 

обавезном предмету Здравствена заштита домаћих и гајених животиња (3+2), као и изборним предметима 
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Кинологија са Фелинологијом (2+2) за студенте III године (вежбе), Поремећаји у репродукцији животиња 
(3+0) и Биосигурност на фармама (3+1) за студенте IV године, мастер академским на изборним предметима 

студијског програма Пољопривреда, модула Зоотехника Здравствена заштита дивљачи (3+2+0) и Болести 
варења и метаболизма животиња (3+2+0), као и на Студијском програму Заштита животне средине у 

пољопривреди на изборном предмету Епизоотиологија и животна средина (2+1+1), специјалистичким 
академским студијама Зоотехника на изборним предметима Здравствена заштита свиња (2+2+4), 
Здравствена заштита дивљачи (2+2+4) и Здравствена заштита живине (2+2+4), као и на докторским 

студијама – Пољопривредне науке на изборним предметима Зоопрофилакса у ловном газдовању (3+2) и 

Биосигурносност у анималној производњи (3+2).  

У извођењу наставе проф. др Бранислав М. Станковић користи методе интерактивног учења, као и 

електронског учења "на даљину" путем платформи Zoom и Teams које су на располагању у настави на 
Пољопривредном факултету. Кандидат има одговарајуће педагошке способности које је унапређивао у току 

рада уз увођење нових метода. Наставне активности у току семестра обављао је према плану, наводећи 
студенте да у њима активно учествују и стекну нова знања, повезујући их са претходно стеченим знањима и 

тако стекну знања и вештине потребне за практичан рад, креативно и критичко мишљење.  

 

3.1.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама  

На основу података Студентске службе Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, педагошки 

рад проф. др Бранислава М. Станковића је у анонимним анкетама високо оцењен од стране студената у 
периоду од школске 2016/17 до 2020/21. године просечним оценама од 4,67 до 5,00 и средњом оценом 4,87 
као наставник у извођењу теоријске наставе и од 4,74 до 5,00 и средњом оценом 4,96 као сарадник за 

извођење практичне наставе – вежби, са укупном просечном оценом 4,92.                                      (прилог 8.) 

 

3.1.3. Обезбеђење наставно-научног подмлатка  

Кандидат проф. др Бранислав М. Станковић је био ментор једног одбрањеног  мастер рада - дипл. инж. 
Зоран Будимир „Контрола бројности глодара у складиштима и на фармама препаратима на бази 

холекалциферола“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 30.09.2019. године, а ментор је у 

изради једне докторске дисертације у току: дипл. инж. Владимир Б. Живковић, прихваћена тема докторске 

дисертације 25.09.2019. године под насловом „Утицај телесне масе, нивоа триптофана и одређених фактора 

средине на понашање и производне резултате прасади у периоду залучења“, уз проф. др Славчу Христова 

као другог ментора.  
Кандидат је као члан је учествовао у комисијама за одбрану укупно девет (9) докторских дисертација, 

од чега пре избора у звање ванредног професора 7 (седам): 1. Невена Максимовић, дипл. инж. „Оцена 

варијабилности концентрације тестостерона и повезаности са примарним и секундарним полним особинама 
и понашањем овнова“, 2014., 2. Радомир Савић, дипл. инж. „Фенотипска и генетска варијабилност 

плодности нераста“, 2015., 3. mr sci Синиша Карасек, “Утицај смештаја на телесну масу, масу унутрашњих 

органа и агресивно понашање мужјака мишева соја Swiss“, 4. dvm Јелена Апић „Утицај садржаја протеина у 

спермалној плазми нераста на параметре разређене сперме и фертилитет вештачки осемењених крмача”, 

2014. (Наставно-научно веће Пољопривредног факултета у Новом Саду 31. 10. 2014. је именовало Комисију 

за оцену урађене докторске дисертације), 5. mr sci Звонко Златановић, “Утицај шепавости на особине 

млечности крава сименталске расе”, 2015., 6. MSc. Синиша Бједов, “Развој технолошких поступака у циљу 

превенције настанка табанских лезија бројлерских пилића”, 2015., и 7. mr sci Љиљана Самоловац „Утицај 

услова гајења и сезоне рођења на добробит телади у првом месецу живота“, 23.09.2016. После избора у 

звање ванредног професора члан две комисије за одбрану докторске дисертације: 1. dvm Мире Мајкић 
„Високе амбијенталне температуре и њихов утицај на зоохигијенске параметре фарме, продуктивност и 

метаболичку адаптацију крава“ Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, одбрањена 

12.04.2019. године и 2. дипл. инж. Марије Гогић „Особине пораста и развој полних жлезда мушких грла 
(некастрираних и имунокастрираних) аутохтоних раса свиња“, Пољопривредни факултет Универзитета у 

Београду, 30.12.2020. године.                                                                                                              (Прилог 13.) 
Пре избора у звање ванредног професора проф. др Бранислав М. Станковић је као члан је учествовао у 

комисијама за одбрану једне магистарске тезе: дипл. инж. Слободан Крагић “Фертилитет крмача вештачки 
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осемењених конвенционалном интрацервикалном или новом постцервикалном методом”, 23.06.2014. и 

једног мастер рада: дипл. инж. Милоша Маринковића “Технологија добијања и квалитет семена бикова”, 
одбрањен 15.10.2014., а после избора у комисијама за одбрану два (2) мастер рада, од чега у једној као 

ментор: 1. дипл. инж. Зорану Будимиру „Контрола бројности глодара у складиштима и на фармама 
препаратима на бази холекалциферола“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 30.09.2019. 
године и 2. као члан комисије дипл. инж. Драгомиру Вујићу „Процена добробити коза у слободном систему 

држања“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 28.09.2018. године.                      (Прилог 13.) 

После избора у звање ванредног професора, кандидат је учествовао у двема (2) комисијама за одбрану 
специјалистичких радова, као председник комисије код дипл. инж. Дејанa Рељићa, „Утицај амонијум-
хлорида и магнезијум-оксида на параметре крви у постпартуму код музних крава“, Пољопривредни 

факултет Универзитета у Београду, 2021. године и као члан комисије дипл. инг. Драганa Бурсаћa, „Утицај 

разградивости протеина на параметре репродукцију музних крава“, Пољопривредни факултет Универзитета 

у Београду, 2020. године.                                                                                                                       (Прилог 13.) 

Кандидат проф. др Бранислав М. Станковић је био ментор 12 одбрањених дипломских или завршних 

радова, од чега пре избора у звање ванредног професора осам (8): 1. Павле Штрбац, 320/09, Здравствена 

заштита и нега коња, 27.09.2013.; 2. Ненад Димитријевић, 08/656, Анализа примењених мера биосигурности 

на фарми музних крава “Стари Тамиш”, 11.10.2013.; 3. Урош Војводић, 08/669, Процена биосигурносних 

мера на три породичне фарме музних крава, 18.10.2013.; 4. Владимир Живковић, 06/404, Заштита здравља 

свиња на фарми “Фенцарош”, Платичево 02.07.2014.; 5. Тања Радовић, 09/638, Добробит и здравствено 

стање крава на фармама у Дечу и Дунавцу, 10.07.2015.; 6. Јелена Божовић, 09/181, Услови смештаја, 

употреба и повреде коња различите намене, 02.10.2015.; 7. Зоран С. Будимир, Контрола популације глодара 

на фарми и млекари “Вајамилк” Парта, 05.02.2016.; и 8. Урош Милосављевић, Биосигурност у производњи 

крављег млека на малим породичним газдинствима у Крњешевцима, 30.09.2016. године, а после избора још 

четири (4) рада: 1. Даниела Станојковић „Здравствена заштита коња у КК 'Милиционар'“, одбрањен 

25.09.2017., 2. Милица Јевтић „Биосигурност на фармама крава у слободном и везаном систему“ одбрањен 

30.10.2017., 3. Aлекса Милинковић „Примена биосигурносних мера код произвођача свиња у Лазареву“ 

одбрањен 25.09.2018. и 4. Александра Добричић „Израда плана биосигурности на фарми свиња – породично 
газдинство тип Б Добричић у Шувајићу“ одбрањен 30.09. 2020. године.                                          (Прилог 13.) 

 

3.1.4. Уџбеници, практикуми, монографије  

Пре избора у звање ванредног професора је кандидат проф. др Бранислав М. Станковић објавио 
практикум: Станковић Б., Христов С., Обреновић Соња: Практикум из Здравствене заштите домаћих и 

гајених животиња, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, “Академска издања” 2016. ISBN 978-
86-7834-249-3, 94 стране, монографију националног значаја: Станковић М., Радивојевић Р., Станковић Б., 
Марковић З. 1997. Yu-популација свиња и халотан-ген. Монографија, 107 страна, Београд, Институт за примену 

науке у пољопривреди, 1997. ISBN: 8678810076, 9788678810077, као и пет (5) поглавља у књизи М42: 1. 
Станковић М., Лончаревић А., Станковић Б., Спасић З. 1998. Атрофични ринитис свиња, 3. Економски аспекти 

болести и штете које RAS наноси савременом свињарству, 27-36. у: Атрофични ринитис свиња (Rhinitis atrophicans 

suum) Научни институт за ветеринарство Србије, Београд (Југославија) 1998., ISBN: 86-81761-07-2, 2. Лончаревић А., 

Станковић Б. 2000. Бруцелоза свиња, I - Општи део, 1. Етиологија, 15-16, у: Лончаревић А., Авакумовић Ђ., Бобош 

С., Видић Б, Вицковић Д., Вуковић Д., Гаграчин М., Дакић М., Добрић Ђ., Живанов Д., Јовић Н., Јовић Р., Лако Б., 

Лончаревић С., Нешић Д., Петровић Б., Станковић Б., Станковић М., Хрговић Н., Шћепановић Д. 2000. Бруцелоза 

свиња, Академија, Београд, UDK: 619:616.981.42]:636.4, ISBN: 86-83299-01-5, 3. Лончаревић А., Добрић Ђ., 

Станковић Б. 2000. Бруцелоза свиња, I – општи део, 2. Епизоотиологија, 17-19, у: Лончаревић А., Авакумовић Ђ., 

Бобош С., Видић Б, Вицковић Д., Вуковић Д., Гагрчин М., Дакић М., Добрић Ђ., Живанов Д., Јовић Н., Јовић Р., Лако 

Б., Лончаревић С., Нешић Д., Петровић Б., Станковић Б., Станковић М., Хрговић Н., Шћепановић Д. 2000. 

Бруцелоза свиња, Академија, Београд. UDK: 619:616.981.42]:636.4, ISBN: 86-83299-01-5, 4. Христов С., Станковић 

Б., 2014. Добробит млечних говеда на фармама. Поглавље у монографији: „Оптимизација технолошких 

поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека“, уредник 

В. Богдановић, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, Београд, 159-182. ISBN 978-86-7834-
212-7 и Станковић Б., Христов С., 2014. Стандарди биосигурности на фармама говеда. Поглавље у 

монографији: „Оптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу 
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унапређења одрживости производње млека“, уредник В. Богдановић, Универзитет у Београду – 
Пољопривредни факултет, Београд, 183-210. ISBN 978-86-7834-212-7.  

После избора у звање, је објавио уџбеник: Христов С., Станковић Б.: Здравствена заштита домаћих и 

гајених животиња. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, “Академска издања” 2022. ISBN-978-
86-7834-396-4, 287 страна.                                                                                                                         (Прилог 

12.) 

 

3.2. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

3.2.1. Објављени и саопштени научноистраживачки радови  

Кандидат проф. др Бранислав М. Станковић је до сада објавио укупно 155 научних и 3 стручна рада, од 

чега 131 пре, а 24 после избора у звање ванредног професора.  

Табела 1. Врста и вредност индивидуалних научноистраживачких резултата 

Научноистраживачки резултат Пре избора у звање 

ванредног 
професора  

После избора у 
ванредног 
професора  

Укупно 

број број број 
М Категорија радова бодова радова бодова радова бодова 

М20 

М21 = 8 
Рад у врхунском међународном 
часопису 

/ / 1 8 1 8 

М22 = 5 
Рад у истакнутом међународном 

часопису 
1 5 / / 1 5 

М23 = 3 Рад у међународном часопису  5 15 6 18 11 33 

М24 = 3 
Рад у националном часопису 
међународног значаја 

3 9 3 6 6 15 

М30 

М31 = 3,5 
Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 
целини 

4 14 3 10,5 7 24,5 

М33 = 1 
Саопштење са међународног скупа 
штампано у целини 

27 27 7 7 34 34 

М34 = 0,5 
Саопштење са међународног скупа 
штампано у изводу 

4 2 / / 4 2 

М40  
 

M42 = 5 
Монографија националног значаја, 

монографско издање грађе, превод 

изворног текста у облику монографије 
1 5 / / 1 5 

М45 = 1,5 
Поглавље у књизи М42 или рад у 

тематском зборнику националног 
значаја 

5 7,5 / / 5 7,5 

М50 

М51 = 2 
Рад у врхунском часопису 
националног значаја 

29 58 2 4 31 62 

М52 = 1,5 
Рад у истакнутом националном 
часопису 

13 19,5 / / 13 19,5 

М53 = 1 Рад у националном часопису / / / / / / 

М60 

М61 = 1,5 
Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 
целини 

/ / / / / / 

М63 = 0,5 
Саопштења са скупа националног 

значаја штампано у целини 
27 13,5 2 1 29 14,5 

М64 = 0,2 
Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
10 2   10 2 

М70 
М71 = 6 Одбрањена докторска дисертација 1 6 / / 1 6 
М72 = 3 Одбрањена магистарска теза 1 3 / / 1 3 

Укупно 131 186,5 24 54,5 155 241 
IF 2,312 5,137 7,449 

 
Укупна вредност индикатора научне компетентности кандидата је исказана кроз вредност научних 

резултата М ("Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача, Сл. гласник РС бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017) наведених у 
Правилнику о поступку и вредновању НИ рада 2016. Научна компетентност кандидата исказана кроз 
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коефицијент М износи укупно 241 (186,5 пре и 54,5 после избора у звање ванредног професора), a Impact 
Factor (IF) износи укупно 7,449 (2,312 пре и 5,137 после избора у звање ванредног професора).  

 
Приказ радова проф. др Бранислава М. Станковића после избора у звање ванредног професора  

Радови које је проф. др Бранислав М. Станковић објавио као као први аутор или коаутор од избора у 

звање доцента до данас разматрају различите аспекте здравља, биосигурности, добробити и производње 

различитих врста животиња. (радови су редом наведени у списку објављених радова после избора у звање 

ванредног професора - Прилог 2.).  

Кандидат се бавио проценом различитих методологија толеранције свиња на појаву болести (1), утицајем 
храни додатог L-триптофана на производне перформансе и понашање одбијене прасади (5) и разматрао 

полну зрелост као фактор ризика у развоју девијантног понашања у системима производње свиња са 

некастрираним мужјацима и појаву девијантног понашања код нерастова (22).  

У раду на унапређењу здравственог стања популација свиња, кандидат се бавио испитивањем 

могућности замене антибиотика пробиотицима у исхрани одбијене прасади (16), као и да се у извесним 

случајевима бели лук употреби као алтернатива антибиотицима у исхрани свиња у узгоју (8). Када су 

заразне болести свиња у питању, проф. др Бранислав М. Станковић је анализирао ширење Афричке куге 
свиња у Европи и превентивне мере које се предузимају у Републици Србији у циљу спречавања њеног 

даљег ширења (12).  

Проф. др Бранислав М. Станковић је у свом раду испитивао колебања у производњи млека на основу 

индекса температуре и влажности и метаболичких параметара крви код крава током излагања топлотном 

стресу (2), утицај услова узгоја и сезоне тељења на добробит телади у првом месецу живота (3), утицај 

фарме и сезоне рођења на телесну масу телади у првој недељи живота (9) као и и учесталост поремећаја 

понашања телади у првом месецу живота (18). У својим радовима кандидат се бавио и заштитом здравља 

стада: испитивао је утицај поремећаја здравља папака на производњу млека код сименталских млечних 

крава (6) и утицај хромости на принос и састав млека (11), значај побољшања хигијенске праксе и хигијене 

млека систематским спровођењем превентивних и корективних мера (7), најзначајније пропусте у 

одржавању хигијене муже, расхладних система и транспорта млека (14), као и утицај услова узгоја говеда на 

репродукцију, раст, принос млека и квалитет меса и млека (20), укључујући појаве поремећаја здравственог 

стања код млађих категорија: пнеумонија телади и јунади (23), као и појаве гастроентеритиса новорођене 

телади (24). Кандидат се бавио методологијом процене ризика биолошке безбедности на фармама музних 

крава (17)  

Кандидат је анализирао опште принципе и добре праксе добробити животиња на фармама млечних 

говеда (13), релевантност и избор кључних индикатора за процену добробити музних крава (15), могућности 

примене нових метода прецизне пољопривреде у побољшању добробити млечних говеда (19), као и 

најважније дилеме у погледу добробити домаћих животиња (21). 

Када су у питању мали преживари, кандидат се бавио изучавањем индикатора енергетског метаболизма и 

стање тела у перипарталном периоду алпских коза (4), утицаја услова гајења на репродукцију, раст, 

млечност и квалитет меса и млека оваца и коза (10).  

 
3.2.2. Цитираност – до 10 хетероцитата  

Према Извештају из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ од 10.фебруара 2022. године, 

проф. др Бранислав М. Станковић је имао 73 хетероцитата у бази података SCOPUS.                 (Прилог 9.)  

 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ  

4.1. Стручно-професионални допринос  

Учешће на научним скуповима 
Пре избора у звање ванредног професора, др Бранислав М. Станковић је био секретар Научног и 

Организационог одбора Првог међународног симпозијума из сточарства 2012. године (АnSciSym2012). 
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Поред тога, др Бранислав М. Станковић је био члан тима који је учествовао у припреми документације за 

акредитацију Пољопривредног факултета 2013. године. Један је од аутора студије "Хигијена муже крава у 

лактацији, коришћења затворених система за транспорт млека и уређаја за хлађење млека“. 2016. године.  

После избора у звање ванредног професора, др Бранислав М. Станковић је учествовао у раду 5 

међународних и 2 национална научна скупа и у зборницима са наведених скупова публиковао 3 рада по 

позиву (М31) и 6 радова у целини (М33) на међународном научном скуповима, као и 2 рада у целини на 

националним научном скуповима (М63).  

 (Прилог 10.) 
Учешће на пројектима 
Кандидат је до сада био учесник 12 националних и 4 међународна пројекта, при чему је учесник једног 

домаћег и једног међународног пројекта.  
Претходни пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:  
1. Министарство за науку и технологију Републике Србије: научни пројекат: 12E10 Истраживања у 

генетици, физиологији, исхрани и репродукцији говеда, 1995-2000.  
2. Министарство за науку и технологију Републике Србије: технолошки пројекат: Ц.3.0079 Истраживачко-

технолошки пројекат унапређења примарне сточарске производње, 1995-2000.  
3. Министарство за науку и технологију Републике Србије Национални пројекат БТН 7103Б «Производња 

квалитетних свињских полутки» 2002-2005.  
4. Министарство за науку и технологију Републике Србије: технолошки пројекат: ТР 20110: Развој и 

имплементација стандарда добробити и биосигурности у циљу унапредења технологије производње 

говеда и свиња, 2008-2010.  
5. национални технолошки пројекат: Оптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на 

фармама у циљу унапређења одрживости производње млека МПНТР – 31086, 2011-2019.  
Претходни пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (на 

једном био руководилац пројекта):  
1. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, бр. уговора 26/135: 

Процена и унапређење мера биолошке безбедности у производњи свиња, 2007-2008. (Руководилац 

пројекта);  
2. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, бр. уговора 26/133: 

Сагледавање и имплементација минималних стандарда услова гајења и добробити на фармама 

преживара, 2007-2008.  
3. Кандидат је 2003. и 2004. године био члан тима који је обавио послове координације спровођења мера 

селекције у свињарству које је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије.  
4. Учесник у пројекту "Сакупљање, одабирање и идентификација грла расе моравка и ресавка и рад на 

њиховом очувању", који прихваћен од Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије 2004. године.   
5. Подстицајни пројекат Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине 680-00-00005/2016-02 "Хигијена муже крава у лактацији, коришћења затворених система за 

транспорт млека и уређаја за хлађење млека“. 2016.  
6. Пројекат Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине "Capacity building 

of the national animal compensation fund and other services" - EuropeAid/133858/C/SER/RS.  
Претходни међународни пројекти: 
1. Tempus Project JP 158714 – 2009 Academia - Industry Links in Food Safety and Quality;  
2. Technical Assistance for the Control and Eradication of Classical Swine Fever (CSF) and Rabies in Serbia, 

Opera SCARL, Italy, An EU funded project, 2010 – 2012.  
3. COST Action CA15134 Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens 

(GroupHouseNet), као MC Substitute 2016 – 2020.  
Текући пројекти:  
1. међународни пројекат CA20103 Changes on BETTER, 2021-2025: MCS – Member Commity Substitute - 

заменик члана управног одбора COST акције, WG3 
(https://www.cost.eu/actions/CA20103/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership)  

https://www.cost.eu/actions/CA20103/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership
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2. Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада у 2022. години између Пољопрвредног 

факултета у Београду и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

евиденциони број уговора: 451-03-68/2022-14/200116                                                                (Прилог 11.) 
Рецензентска делатност 
Пре избора у звање ванредног професора кандидат је био рецензент уџбеника „Репродукција домаћих 

животиња“ др Ивана Станчић  за студенте Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и урадио 

већи број рецензија у домаћим и иностраним часописима, а за потребе VII International Scientific Agriculture 

Symposium «Agrosym 2016», Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 6-9 October 2016. je урадио рецензије за 4 
поднета рада.  

После избора, кандидат је био рецензент монографије, практикума и више радова:  

1. рецензент монографије под насловом “Квалитет у ветеринарском високом образовању” аутора Марка Р. 
Цинцовића, Браниславе Белић, Данијеле Хорватек-Томић, Славча Христова, Јоже Старича, Николине 
Новаков и Јожице Јежек (одлука бр. 656/3 Наставно-научног већа Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, донетој на 7. електронској седници од 30.06.2020. године у Новом Саду);  

2. рецензент „Практикума из Зоохигијене за студенте анималне производње“ Универзитет Црне Горе - 
Биотехнички факултет, Подгорица, Црна Гора (одлука 01/9-2332/3 од 24.11.2021.);  

3. рецензент рада на међународном скупу 13th International Scientific/Professional Conference Аgriculture in 
Nature and Environment Protection, 07th – 09th September, 2020, Osijek, Croatia,  

4. рецензент 2 рада на у часопису Агрознање „Influence of Collection Frequency on Boar Ejaculate Quality 
Parameters“ 2020. године и "Prediction of ammonium emission from dairy cattle using the precision farming 
methodology" 2021. године,  

5. рецензент рада "Еnvironmental assessment of greenhouse gases emission from sheep husbandry in Vojvodina 
region of Сerbia" у часопису Acta Veterinaria Beograd 2020. године, и рецензент рада објављеног у Vol. 75 
No. 2 (2021) у часопису Ветеринарски гласник.  

(Прилог 15.) 

 

4.2. Допринос академској и широј заједници  

Пре избора у звање ванредног професора кандидат је био члан Етичке комисије за заштиту добробити 

огледних животиња Пољопривредног факултета, као и члан тима који је учествовао у припреми 

документације за акредитацију Пољопривредног факултета 2013. године. Кандидат је током школске 

2015/16. године изводио наставу из 4 предмета на 3. години струковних студија ветерине у ВППШ у 

Прокупљу: Судска ветеринарска медицина, Болести коња, Болести месоједа и Болести дивљачи. У 2016. 
години је био ангажован у обуци запослених Аеродрома Никола Тесла за хватање и растеривање животиња.  

После избора у звање ванредног професора проф. др Бранислав М. Станковић је био:  
1. члан комисије за избор у звање ванредног професора - кандидат doc. dr Ђорђе Савић, 

Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци, одлука бр. 10/3.1060-6-32/18 од 13.04.2018. 

године,  
2. члан комисије за избор у звање вишег научног сарадника - кандидат др Невена Максимовић, 

Институт за сточарство Београд Земун, одлука бр. 02-6592/3 од 05.09.2019. године 
(Прилог 14.).  

3. Кандидат је заменик члана Етичке комисије Пољопривредног факултета Универзитета у Београду  
(Прилог 16.).  

Кандидат је учествовао у креирању и реализацији курса за саветодавце у пољопривреди, у сарадњи са 

ПССС, Модул 7 „Услови гајења животиња – утицај гајења на продуктивност и квалитет производа“, 2019. 
године.                                                                                                                                                (Прилог 17.).  

 

4.3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама у земљи и 

иностранству  
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Пре избора др Бранислав М. Станковић је учествовао у раду комисија за одбрану једне магистарске 

тезе (дипл. инж. Слободан Крагић “Фертилитет крмача вештачки осемењених конвенционалном 

интрацервикалном или новом постцервикалном методом”, одбрањен 23.06.2014.) и две докторске 

дисертације (Јелена Апић, DVM, „Утицај садржаја протеина у спермалној плазми нераста на параметре 

разређене сперме и фертилитет вештачки осемењених крмача”, 2014., и MSc. Синиша Бједов, “Развој 

технолошких поступака у циљу превенције настанка табанских лезија бројлерских пилића”, 2015.), док је 

после избора у звање ванредног професора учествовао у комисији за оцену и одбрану докторске 

дисертације dvm Мире Мајкић „Високе амбијенталне температуре и њихов утицај на зоохигијенске 

параметре фарме, продуктивност и метаболичку адаптацију крава“ Пољопривредни факултет Универзитета 

у Новом Саду, 2019. године.  

Поред наведеног, кандидат је пре избора у звање ванредног професора био председник две комисије за 

избор у звање доцента на Пољопривредном факултету Универзитета у Бања Луци (др Ђорђе Савић за уже 

научне области: Зоохигијена и узгојне болести, 2013.) и члан комисије за избор у звање асистента на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду (мр Жељка Јуракић, 2015.). Др Бранислав М. 

Станковић је обавио студијски боравак у Институту за биологију и имунологију репродукције „Кирил 

Братанов“ у Софији (Бугарска) у периоду од 04.07. до 12.08.2016. године.  

После избора, кандидат је био члан комисије за избор у звање ванредног професора, кандидата doc. dr 
Ђорђа Савића, на Пољопривредном факултету Универзитета у Бања Луци, и члан комисије за избор у 

звање вишег научног сарадника, кандидата др Невене Максимовић, у Институту за сточарство Београд 

Земун, 02-6592/3 од 05.09.2019. године, као и рецензент „Практикума из Зоохигијене за студенте 

анималне производње“ Универзитет Црне Горе - Биотехнички факултет, Подгорица, Црна Гора (одлука 

01/9-2332/3 од 24.11.2021.).  
(Прилози 14. и 15.)  

 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ  

Увидом у конкурсни материјал и на основу изнетих података и анализе наставне, научноистраживачке и 

стручне активности проф. др Бранислава М. Станковића, Комисија сматра да је кандидат показао запажену 

наставну, научноистраживачку и стручну активност и да је својим радом дао значајан допринос академској и 

широј заједници.  

Сагледавајући обавезне и изборне услове за избор у звање и на радно место редовног професора, 
Комисија је утврдила да кандидат поседује вредно вишегодишње педагошко искуство у извођењу наставе из 

обавезних и изборних предмета на свим академским нивоима студија у оквиру уже научне области 

Зоохигијена и здравствена заштита домаћих и гајених животиња на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду.  

Проф. др Бранислав М. Станковић са студентима ради одговорно и посвећено, дајући допринос 
унапређењу наставе, што је допринело да буде високо оцењен у претходном изборном периоду, пре свега 

кроз резултате и високу пролазност студената, као и просечну оцену 4,92 у студентским анкетама.  

После избора у звање ванредни професор кандидат је био ментор 1 и члан 2 комисије за одбрану мастер 

радова, члан у 2 комисије за одбрану специјалистичких радова и 2 докторске дисертације, а ментор је једне 

докторске дисертације која је при завршетку. У свом досадашњем научноистраживачком и стручном раду, 
кандидат је остварио успешну сарадњу са другим образовним и научним институцијама у земљи и 

иностранству.  

Кандидат је допринео развоју и унапређењу уже научне области Зоохигијена и здравствена заштита 
домаћих и гајених животиња публиковањем 155 научних (131 пре и 24 после избора у звање ванредног 
професора) и 3 стручна рада, са укупним М-коефицијентом научне компетентности 244, остварена 73 
хетероцитата и Impact Factor 7,449 (2,312 пре и 5,137 после избора у звање ванредног професора).  

У међународним часописима са SCI листе публиковао је 13 радова - 6 пре и 7 после избора у звање 

ванредни професор. Коаутор је једног практикума, једног уџбеника, једне студије, једне монографије 

националног значаја и 5 поглавља у монографијама националног значаја. Од почетка рада на 
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Универзитету, кандидат је учествовао у 16 домаћих и међународних пројеката, од којих су два 

међународна започела после избора у звање ванредног професора.  

Узимајући у обзир свеукупни научноистраживачки и педагошки рад кандидата, чланови Комисије 

сматрају да проф. др Бранислав М. Станковић испуњава све прописане услове и предлаже Изборном већу 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да га изабере у звање и на радно место РЕДОВНОГ 
ПРОФЕСОРА за ужу научну област ЗООХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ И 

ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА.  

 

Место и датум: Земун, 03.06.2022.  

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  
 
 

др Славча Христов, редовни професор  
Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет  
(ужа научна област Зоохигијена и здравствена заштита 

домаћих и гајених животиња), 
Председавајући Комисије 

 
 

др Јован Бојковски, редовни професор  
Универзитет у Београду - Факултет ветеринарске 

медицине  
(ужа научна област Болести папкара) 

 
 

др Радислава Теодоровић, редовни професор  
Универзитет у Београду - Факултет ветеринарске 

медицине  
(ужа научна област Зоохигијена) 
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Прилог 1. 

Биографски подаци, др Бранислав М. Станковић  
 

Др Бранислав М. Станковић је рођен 09. јуна. 1965. године у Земуну, где је завршио основну и 
средњу школу, усмерено образовање, смер лабораторијски техничар за хемију.  

После одслужења војног рока у роду АБХО КоВ се уписао на Факултет ветеринарске медицине 
(одсек ветеринарска медицина) Универзитета у Београду 1984/85. године и дипломирао 1992. 
године, са просечном оценом 8,02.  

Последипломске – магистарске студије (превентивна ветеринарска медицина, група 
Зоохигијена) уписао је на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду 1992/93. 
године и испите предвиђене наставним планом ових студија положио је са средњом оценом 9,90.  

Магистарски рад под насловом: "Утицај прашине у ваздуху пореклом из простирке на успех 
вакцинације пилића путем аеросола " одбранио је 25. 12. 1998. године на Факултету ветеринарске 
медицине (научна област: превентивна ветеринарска медицина).  

Докторску дисертацију под насловом ''Процена успеха дубоког замрзавања на основу 
квалитета сперматозоида у нативној сперми нераста и фертилитет интраутерино 
осемењених крмача'' је одбранио 04. 02. 2012. године на Департману за ветеринарску медицину 
Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и тиме стекао диплому научног степена 
доктор ветеринарских наука.  

За асистента приправника на предмету Ветеринарство са зоохигијеном на Одсеку за сточарство 
Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, др Бранислав М. Станковић изабран је 
фебруара 1993. године, где је радио до краја марта 1995. године.  

Од априла 1995. године радио је као асистент приправник на предмету Ветеринарство и 
зоохигијена Одсека за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду. За 
асистента на предмету Ветеринарство и зоохигијена Одсека за сточарство Пољопривредног 
факултета Универзитета у Новом Саду изабран је 1999. године, где је радио до септембра 2001. 
године. За асистента на предмету Здравствена заштита домаћих животиња на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Београду изабран је септембра 2001. године, а реизабран на истом 
предмету 2005. и 2009. године. 

Школске 1998/99. године изводио је и вежбе за студенте III године Одсека за сточарство 
Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду на предмету Репродукција домаћих 
животиња.  

Од 2010. године држи вежбе и изводи део практичне наставе из Здравствена заштита домаћих 
животиња и изборних предмета: Кинологија са Фелинологијом за студенте III године и Поремећаји 
у репродукцији животиња и Биосигурност на фармама за студенте IV године на студијском 
програму основних студија Зоотехника.  

После избора у звање доцента 2012. године и ванредног професора 2017. године, др 
Бранислав М. Станковић је учествовао у држању теоријској и практичној настави на основним 
академским (Здравствена заштита домаћих животиња и изборни предмети: Кинологија са 
Фелинологијом за студенте III године и Поремећаји у репродукцији животиња и Биосигурност на 
фармама за студенте IV године на студијском програму основних студија Зоотехника), мастер 
академским (изборни предмети на Студијском програму Пољопривреда, модулу Зоотехника: 
Здравствена заштита дивљачи и Болести варења и метаболизма животиња, као и на Студијском 
програму Заштита животне средине у пољопривреди: Епизоотиологија и животна средина), 
специјалистичким академским студијама Зоотехника (Здравствена заштита свиња, Здравствена 
заштита дивљачи и Здравствена заштита живине) и докторским студијама – пољопривредне науке 
(Зоопрофилакса у ловном газдовању и Биосигурносност у анималној производњи).  

Током школске 20. године, др Бранислав М. Станковић је током школске 2015/16. године 
изводио наставу из 4 предмета на 3. години струковних студија Ветерине у Високој 
пољопривредно-прехрамбеној школи у Прокупљу: Судска ветеринарска медицина, Болести коња, 
Болести месоједа и Болести дивљачи.  
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Од страних језика др Бранислав М. Станковић врло добро говори и пише на енглеском и руском 
језику. Члан је Ветеринарске Коморе Србије. Ожењен је.  
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Прилог 2.  

Radovi za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA 
Dr Branislav M. Stanković, vanredni profesor  

(24 jedinicе 2017-2022) 
 
Ukupna vrednost indikatora naučne kompetentnosti vanrednog profesora dr Branislava M. Stankovića 

iskazana je kroz vrednost naučnih rezultata M (Ministarstvo za nauku Republike Srbije) navedenih u 
Pravilniku o postupku i vrednovanju NI rada 2016. Naučna kompetentnost kandidata iskazana kroz 
koeficijent M iznosi ukupno 241 (186,5 pre i 54,5 posle izbora u zvanje vanrednog profesora), a Impact 
Factor (IF) iznosi ukupno 7,449 (2,312 pre i 5,137 posle izbora u zvanje vanrednog profesora). 
 

Kategorija rada M IF 
M 21 8 2,029 
M 23 18 0,710 

0,587 
0,261 
0,261 
0,489 
0,800 

M 24 6  
M 31 10,5  
M 33 7  
M 51 4  
M 63 1  

Pre izbora u zvanje vanrednog 
profesora 

186,5 2,312 

Posle izbora u zvanje vanrednog 
profesora 

54,5 5,137 

Ukupno: 241 7,449 
 
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21 – 8) 

1. Nakov D., Hristov S., Stankovic B., Pol F., Ivan Dimitrov, Ilieski V., Mormede P., Hervé J., 
Terenina E., Lieubeau B., Papanastasiou D.K., Bartzanas T., Norton T., Piette D., Tullo E., van 
Dixhoorn I.D.E. 2019. Methodologies for Assessing Disease Tolerance in Pigs. Frontiers in 
Veterinary Science, 5:329: 1-12. (doi: 10.3389/fvets.2018.00329) IF 2,029  

8 
Rad u časopisu međunarodnog značaja (M23 - 3) 

2. Majkić M., Cincović M.R., Belić B., Plavša N., Hristov S., Stanković B., Popović-Vranješ A. 2018. 
Variations in milk production based on the temperature-humidity index and blood metabolic 
parameters in cows during exposure to heat stress. Animal Science, Papers and Reports, 
Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland, vol. 36 (4): 359-369. 
bwmeta1.element.agro-caa6ef57-d204-43f9-bb8a-386ea7d9fee3. 
(https://www.researchgate.net/publication/331272315_Variations_in_milk_production_based_on_the_temperature-
humidity_index_and_blood_metabolic_parameters_in_cows_during_exposure_to_heat_stress?enrichId=rgreq-
77f5dc948e697de1adb5c6781af1b6a8-
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMTI3MjMxNTtBUzo5OTczMTg3NTMwMjE5NTJAMTYxNDc5MDcyODA2NA%
3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf) IF 0,710 

3. Samolovac Lj., Hristov S., Stanković B., Maletić R., Relić R., Zlatanović Z. 2019. Influence of 
rearing conditions and birth season on calf welfare in the first month of life. Turkish Journal of 
Veterinary and Animal Sciences, 43: 102-109. doi:10.3906/vet-1710-80 IF 0,587  

4. Milošević-Stanković I., Hristov S., Maksimović N., Popović B., Davidović V., Mekić C., Dimitrijević 
B., Cincović M., Stanković B. 2020. Energy metabolism indicators and body condition in 
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peripartal period of Alpine goats. Large Animal Review, 1(26): 13-18. ISSN: 1124-4593. 
(https://www.largeanimalreview.com/index.php/lar/article/view/104) IF=0,261  

5. Zivkovic V., Stankovic B., Hristov S., Delic N., Niksic D., Samolovac Lj., Petricevic M. The effect 
of dietary l-tryptophan on productive performance and behavior of weaned piglets. Large Animal 
Review, 27(1): 37-41. ISSN: 1124-4593. (http://r.istocar.bg.ac.rs/handle/123456789/734) IF=0,261  

6. Zlatanović Z., Hristov S., Stanković B., Cincović M., Nakov D., Bojkovski J. 2021. Influence of 
claw disorders on milk production in Simmental dairy cows. Kafkas Universitesi Veteriner 
Fakultesi Dergisi, 27 (1): 103-110, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24839 IF= 0,489  

7. Mihajlovic Lj., Cincovic M., Nakov D., Stankovic B., Miocinovic J., Hristov S. 2022. Improvement 
of Hygiene Practices and Milk Hygiene Due to Systematic Implementation of Preventive and 
Corrective Measures Acta Veterinaria-Beograd, 72(1): 76-86 doi: 10.2478/acve-2022-0006 IF= 
0,800  

18 
Rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja (M24 - 2) 

1. Živković V., Stanković B., Radović Č., Gogić M., Stanojković A., Obradović S., Stojiljković N. 
2019. Garlic as alternative for antibiotics in diet for growing pigs. Biotechnology in Animal 
Husbandry 35 (3), 281-287. https://doi.org/10.2298/BAH1902111D.  

2. Ljiljana Samolovac Lj., Marinković M., Petričević M., Stamenić T., Ćosić I., Beskorovajni R., 
Stanković B. 2020. Effect of farm and birth season on calf body weight in the first week of life. 
Biotechnology in Animal Husbandry 36 (3), 297-307, ISSN 1450-9156. 
https://doi.org/10.2298/BAH2003297S  

3. Hristov S., Stanković B., Nakov D., Milošević-Stanković I., Maksimović N. 2020. Influence of 
rearing conditions on reproduction, growth, milk yield and quality of meat and milk of sheep and 
goats. Biotechnology in Animal Husbandry 36 (4), 393-406. 
https://doi.org/10.2298/BAH2003251H.  

6 
Rad po pozivu na međunarodnom skupu saopšten u celini (M31 – 3,5) 

4. Hristov S., Zlatanović Z., Stanković B. 2017. Influence of lameness on yield and composition of 
dairy milk. Proceedings of the International Symposium on Animal Science (ISAS) 05-10 June, 
2017, Herceg Novi, Montenegro, 227-236.  

5. Prodanov-Radulović J., Stanković B., Hristov S. 2018. African swine fever – spreading the 
disease in Europe and preventive measures taken in the Republic of Serbia. Proceedings of 
International Symposium on Animal Science, November 22nd – 23rd 2018, Faculty of Agriculture, 
Belgrade-Zemun, Serbia. Pp. 201-208.  

6. Hristov S., Ostojić Andrić D., Stanković B. 2019. General principles and good animal welfare 
practices on dairy cattle farms. Proceedings of 12th international Symposium “Modern trends in 
livestock production”. Pp. 23-38. ISBN 978-86-82431-76-3  

10,5 
Rad na međunarodnom skupu saopšten u celini (M33 - 1) 

7. Hristov S., Miočinović J., Stanković B., Radulović Z., Ostojić Andrić D., Zlatanović Z. 2017. The 
most important failures in maintaining the hygiene of milking, cooling systems and transportation 
of dairy milk. Proceedings of the 11th International Symposium, Modern Trends in Livestock 
Production, Belgrade, Serbia, October 11-13, 365-376. 

8. Živković V., Stanković B., Cekić B., Marinković M., Obradović S., Gogić M., Radović Č. 2017. 
Reviewing the possibility of the substitution of antibiotics with probiotics in diet for weaned piglets. 
Proceedings of the 11th International Symposium, Modern Trends in Livestock Production, 
Belgrade, Serbia, October 11-13, 549-556. 

9. Hristov S., Relić R., Stanković B., Andrić-Ostojić D., Maskimović N. 2018. Relevance analysis 
and selection of key indicators for assessing the welfare of dairy cows. Proceedings of 
International Symposium on Animal Science, November 22nd – 23rd 2018, Faculty of Agriculture, 
Belgrade-Zemun, Serbia. Pp. 214-222.  

10. Stanković B., Hristov S., Relić R. 2018. Dairy farm biosecurity risk assessment methodology - a 
review. Proceedings of International Symposium on Animal Science, November 22nd – 23rd 2018, 
Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia. Pp. 223-230.  
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11. Samolovac Lj., Hristov S., Stanković B., Beskorovajni R. 2018. Frequency of behavioural 
disorders of calves in the first month of life. Proceedings of International Symposium on Animal 
Science, November 22nd – 23rd 2018, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia. Pp. 231-
237.  

12. Stanković B., Hristov S., Ostojić Andrić D., Milošević-Stanković I., Nakov D., Rašović Bojanić M. 
2021. Precision farming in improvement of dairy cattle welfare. Proceedings of 13th International 
Symposium "Modern Trends in Livestock Production”, October 6-8th, 2021. Belgrade, Serbia. pp. 
405-421.  

13. Hristov S., Stanković B., Ostojić Andrić D., Samolovac Lj., Maksimović N., Cincović M., Nakov D. 
2021. Influence of cattle breeding conditions on reproduction, growth, milk yield and meat and 
milk quality. Proceedings of 13th International Symposium "Modern Trends in Livestock 
Production”, October 6-8th, 2021. Belgrade, Serbia. pp. 346-362.  

7 
 
Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja (M51 - 2) 

14. Hristov S., Stanković B., Maksimović N., Ostojić Andrić D. 2019. The most important dilemmas 
regarding the welfare of farm animals. Journal of Agricultural Sciences, 64(4): 319-340. 
https://doi.org/10.2298/JAS1904319H   

15. Nakov D., Trajchev M, Hristov S., Stanković B., Cincović M., Zlatanović Z., Bojkovski J. 2021. 
Sexual maturity as risk for development of deviant behaviours in pig production systems with 
entire males: Deviant behaviours in boars. Veterinarski glasnik, 75 (2), 112-131. 
https://doi.org/10.2298/VETGL210727012N  

4 
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63 – 0,5) 
16. Bojkovski J., Zdravković N., Radanović O., Ostojić-Andrić D., Stanković B., Pavlović I. 2018. Upala 

pluća - pneumonija teladi i junadi. Zbornik Naučnih radova XXXII Savetovanja agronoma, veterinara, 
tehnologa i agroekonomista. 24(3-4): 61- 71. UDK: 614.9+636.2  

17. Bojkovski J., Bugarski D., Milanov D., Zdravković N., Ostojić – Andrić D., Pavlović I., Stanković B. 
2019. Gastroenteritis novorođene teladi. Zbornik naučnih radova PKB Agroekonomik, 25(3-4): 19-28. 
ISSN 0354-1320  

1 

https://doi.org/10.2298/JAS1904319H
https://doi.org/10.2298/VETGL210727012N
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Прилог 13.  

Spisak završnih radova na specijalističkim, master i doktorskim studijama u kojima je bio član:  
 
Mentorstvo:  
 
1. odbranjen 1 master rad - dipl. ing. Zoran Budimir „Kontrola brojnosti glodara u skladištima i 

nafarmama preparatima na bazi holekalciferola“, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 
30.09.2019. godine.  
 

1. mentor u izradi 1 doktorske disertacije u toku: Vladimir B. Živković, dipl. ing., 25.09.2019. godine 
prihvaćena tema doktorske disertacije pod naslovom „Uticaj telesne mase, nivoa triptofana i određenih 

faktora sredine na ponašanje i proizvodne rezultate prasadi u periodu zalučenja“, uz prof. dr Slavču 

Hristova kao drugog mentora.  
 
Završni radovi na osnovnim studijama - Mentor 4 odbranjena završna rada na osnovnim studijama  
 

1. Stanojković Daniela „Zdravstvena zaštita konja u KK 'Milicionar'“, odbranjen 25.09.2017.  
2. Milica Jevtić „Biosigurnost na farmama krava u slobodnom i vezanom sistemu“ odbranjen 

30.10.2017.  
3. Aleksa Milinković „Primena biosigurnosnih mera kod proizvođača svinja u Lazarevu“ odbranjen 

25.09.2018.  
4. Aleksandra Dobričić „Izrada plana biosigurnosti na farmi svinja – porodično gazdinstvo tip B Dobričić 

u Šuvajiću“ odbranjen 30.09. 2020.  
 
Specijalistički radovi – učešće u komisijama za odbranu:  
 

1. predsednik komisije za odbranu specijalističkog rada dipl. ing. Dejana Reljića, „Uticaj amonijum-
hlorida i magnezijum-oksida na parametre krvi u postpartumu kod muznih krava“, Poljoprivredni 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 2021. godine.  
2. član komisije za odbranu specijalističkog rada dipl. ing. Dragana Bursaća, „Uticaj razgradivosti 

proteina na parametre reprodukciju muznih krava“, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 

2020. godine.  
 
Master rad - učešće u komisijama za odbranu:  
 

1. član komisije za odbranu master rada dipl. ing. Dragomira Vujića „Procena dobrobiti koza u 
slobodnom sistemu držanja“Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 28.09.2018. godine.  

2. mеntor i član komisije za odbranu specijalističkog rada dipl. ing. Zorana Budimira, „Kontrola 

brojnosti glodara u skladištima i nafarmama preparatima na bazi holekalciferola“, Poljoprivredni 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 30.09.2019. godine.  
 
Doktorske disertacije - učešće u komisijama za odbranu:  
 

1. član Komisije za odbranu doktorske disertacije Mire Majkić „Visoke ambijentalne temperature i 
njihov uticaj na zoohigijenske parametre farme, produktivnost i metaboličku adaptaciju krava“ 

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odbranjena 12.04.2019. godine.  
2. član Komisije za odbranu doktorske disertacije Marije Gogić „Osobine porasta i razvoj polnih žlezda 

muških grla (nekastriranih i imunokastriranih) autohtonih rasa svinja“, Poljoprivredni fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 30.12.2020. godine.  
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Прилог 14.  
Učešće u Komisijama za izbor u zvanje4 
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Прилог 15. Рецензије радова  
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Рецензија монографије 
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Рецензија практикума 
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Macedonian Veterinary Review, lista recenzenata 
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Прилог 16.  
Učešće u radu komisija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu  
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Прилог 17.  
Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
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Прилог 18. Чланство у СВД и ВКС  

 

СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО            SERBIAN VETERINARY 
ASSOCIATION 
              Булевар ослобођења 18                                                                          Bulevar оslobodjenja 18  
                  11000 Београд                                                                                            11000 Beograd 

        Р СРБИЈА                    SERBIA  
                                                                                                              

Tel./Fax: 268 51 87, 36-15-436/260; www.svd.rs, E-mail: svd1890@gmail.com 

Број: 008/22 
Датум:25.04.2022. 

 
 

П О Т В Р Д А 
 

 

Овим потврђујем да je, према евиденцији коју поседује Српско 
ветеринарско друштво, проф. др Бранислав Станковић редовни члан 
Скупштине и члан Секције за добробит животиња Српског ветеринарског 
друштва. 

Документи су заведени у деловоднику Српског ветеринарског друштва 
и доступни су јавности на увид.  
 

            Председник 
Српског ветеринарског друштва 

 
 

            Проф. др Милорад 
Мириловић 

 

http://www.svd.rs/

