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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

БЕОГРАД–ЗЕМУН 

 

И З Б О Р Н О М   В Е Ћ У 

 

Предмет: Извештај Комисије за избор наставника у звање и на радно место 

доцента за ужу научну област Физика 

На основу одлуке Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду бр. 300/10-3/6 од 29.09.2022. образована је комисија за припрему озвештаја за 

избор наставника у звање и на радно место ДОЦЕНТА за ужу научну област Физика, 

у следећем саставу: 

1. Др Владимир Павловић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област Физика, председавајући комисије, 

2. Др Никола Ивановић, доцент Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Физика, члан комисије, 

3. Др Зоран Николић, редовни професор Универзитета у Београду Физичког 

факултета, ужа научна област Примењена физика, члан комисије. 

На основу одлуке Декана (Одлука бр. 285/1 од 29.09.2022. године) расписан је 

конкурс који је објављен у листу „Послови“ бр. 1009 од 12.10.2022. године (допуна од 

19.10.2022. године). Након прегледа достављенe конкурсне документације, Комисија 

подноси следећи: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
На расписани конкурс за избор у звање и на радно место ДОЦЕНТА за ужу 

научну област ФИЗИКА, са пуним радним временом на одређено време од 5 година, 

пријавио се један кандидат, др Ивана Вукашиновић, асистент са докторатом за ужу 

научну област Физика на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 

(пријава бр. 285/8 од 24.10.2022. године). Кандидат је доставио потпуну документацију 

у складу са условима конкурса. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

 

Кандидат др Ивана Вукашиновић рођена је 9.9.1969. године у Београду где је 

завршила основну школу и гимназију. Основне студије уписала је на Физичком 

факултету Универзитета у Београду, смер Општа физика и дипломирала 1998. године 

са просечном оценом 8,20. Дипломски рад под називом „Одређивање изотопског 

састава урана методом спектрометрије гама–зрачења“ одбранила је са оценом 10 у 

области Нуклеарна физика, под вођством ментора проф. др Ивана Аничина. Године 
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1999. стекла је сертификат програма Environmental studies „Алтернативне акадамске 

образовне мреже” у Београду бранећи рад под називом “Проблеми одређивања 

радионуклида у узорцима из животне средине” под менторством проф. др Драгане 

Поповић, редовног професора Ветеринарског факултета Универзитета у Београду. 

Магистарске студије завршила је на Физичком факултету Универзитета у 

Београду 2010. године са просечном оценом 9,83 у области Метрологија, одбранивши 

тезу „Зависност ефикасности Ge детектора од густине узорака у спектрометрији гама 

зрачења”, пред комисијом у саставу проф. др Љубиша Зековић, проф. др Иван Аничин 

и ментора др Драганe Тодоровић, научног саветника Института за нуклеарне науке 

„Винча“ Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом „Зависност 

дистрибуције радионуклида U– и Тh–серије, 
40

К и 
137

Сs од физичко–хемијских особина 

земљишта у систему земљиште–биљка“ одбранила је 2019. године на Физичком 

факултету Универзитета у Београду у области Примењена физика и стекла звање 

доктора физичких наука. 

Др Ивана Вукашиновић је на Пољопривредном факултету Универзитета у 

Београду изабрана 2004. године у звање асистент-приправник, а затим се налазила у 

звању асистента од 2011. године за ужу научну област Физика. У звање асистент са 

докторатом изабрана је 2020. године у коме се и даље налази. Као члана Катедре за 

Математику и физику Пољопривредног факултета, наставна делатност кандидата 

састојала се у извођењу рачунских и лабораторијских вежби из предмета Физика за 

студенте прве године основних академских студија. Поред одржавања вежби, почев од 

2014. године, учествује и у раду Лабораторије за електронску микроскопију 

Пољопривредног факултета у Београду након стеченог сертификата за рад на 

трансмисионом електронском микроскопу и пратећој опреми. Кандидат је до сада 

учествовала на два национална и једном међународном пројекту. Говори енглески језик. 

Члан је Српског друштва за проучавање земљишта.  

 

2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ (М70) 

 

Докторска дисертација – (М71) 

И. Ж. Вукашиновић, „Зависност дистрибуције радионуклида U– и Тh–серије, 
40

К и 
137

Сs 

од физичко–хемијских особина земљишта у систему земљиште–биљка“, Универзитет у 

Београду Физички факултет, 2019.  

 

Магистарска теза – (М72) 

И. Ж. Вукашиновић, „Зависност ефикасности Ge детектора од густине узорака у 

спектрометрији гама зрачења”, Универзитет у Београду Физички факултет, 2010. год.  

 

 

3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

3.1. Наставни рад  

 

3.1.1. Приступно предавање из области за коју се кандидат бира  
 

Кандидат је 14.11.2022. године успешно одржала приступно предавање на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду за избор у звање доцента за ужу 

научну област Физика под називом: „Једначина стања идеалног гаса и гасни закони“, 

које је Kомисија оценила просечном оценом 5,00 (Прилог 2). 
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3.1.2. Искуство у педагошком раду са студентима 
 

Др Ивана Вукашиновић је као приправник за стручно оспособљавање за предмет 

Физика била запослена на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду у 

периоду од 1.2.2000. до 31.1.2001. године, а након тогa била је хонорарни сарадник 

током 2001-2003. године. У звање асистент-приправник изабрана је 1.7.2004. године, а 

затим 27.10.2011. у звање асистента за ужу научну област Физика на Пољопривредном 

факултету Универзитета у Београду. На истом факултету била је запослена као 

сарадник у високом образовању у периоду од 28.10.2017. до 29.10.2019. године. Након 

одбране докторске тезе, од 02.03.2020. године налази се у звању асистент са докторатом 

за ужу научну област Физика на Пољопривредном факултету у Београду.  

Др Ивана Вукашиновић има више од 20 година искуства у педагошком раду са 

студентима Пољопривредног факултета. У периоду од школске 2000/2001. до 

2006/2007. настава Физике се на првој години студија изводила као двосеместрални 

предмет када је била анагжована на студијским програмима:  

1. Технологија биљних производа, 

2. Технологија анималних производа, 

3. Мелиорације земљишта, 

4. Механизација пољопривреде. 

У периоду од школске 2007/2008. до 2018/2019. наставу предмета Физика као 

обавезног предмета на првој години Основних академских студија кандидат одржава на 

следећим одсецима: 

1. Прехрамбена технологија, модул Управљање безбедношћу и квалитетом у  

производњи хране, 

2. Прехрамбена технологија, модул Технологија конзервисања и врења, 

3. Прехрамбена технологија, модул Технологија ратарских производа, 

4. Прехрамбена технологија, модул Технологија анималних производа, 

5. Прехрамбена технологија, модул Микробиологија хране, 

6. Пољопривредна техника, 

7. Мелиорације земљишта. 

У последњем изборном периоду од 2020. године наставу одржава и на студијском 

програму Биотехнички и информациони инжењеринг и Биљна производња – модул 

Управљање земљиштем и водама регулисаним Статутом Пољопривредног факултета из 

2020. године.  

 

3.1.3. Оцена педагошког рада у студентским анкетама  
 

Настава коју изводи кандидат др Ивана Вукашиновић обухвата извођење 

експерименталних и рачунских вежби из физике. Упознавање и припрема студената за 

извођење Лабораторијских вежби из физике показала се као неопходан корак пре 

приступања изради самих вежби с обзиром на веома различит образовни профил 

студената у претходном школовању. Осим извођења вежби за студенте прве године 

чији број сваке школске године варира од 150 до 200 студента, настава коју изводи 

кандидат укључује и организовање консултација, припрему задатака за рачунски део 

испита, као и одржавање колоквијума, тестова и рачунског дела испита.  

Према подацима Студентске службе Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду, у анонимним анкетама студентског вредновања педагошког рада сарадника, 

наставна активност др Иване Вукашиновић је у последњем изборном периоду оцењена 

просечном оценом 4,11 у школској 2020/2021. години (Прилог 3). 
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3.2. Научно-истраживачки рад  

 

Научно-истраживачки рад др Иване Вукашиновић се доминантно односи на 

проблеме везане за заштиту животне средине од јонизујућег зрачења. У оквиру 

проучавања ниских нивоа гама-зрачења која потичу из животне средине посебно се 

истичу истраживања везана за примену спектрометрије гама–зрачења коришћењем 

полупроводничких детектора високе резолуције који служе за квалитативну и 

квантитативну идентификацију радионуклида. 

У свом раду кандидат се бавила проблемима који настају при одређивању 

радионуклида природног и вештачког порекла у узорцима сакупљеним из различитих 

компартмана животне средине међу којима се издваја проблем калибрације 

ефикасности полупроводничких детектора. У магистарском раду кандидата су 

експерименталном методом одређиване криве ефикасности у функцији енергије гама–

зрачења за коaксијалне HPGe детекторе. Ефикасност је било неопходно кориговати на 

самоатенуацију што је у раду сведено на корекције на густину коришћених узорака из 

животне средине. У докторској дисертацији је испитана теза у којој мери се варијације 

вредности концентрација активности радионуклида природног порекла и 
137

Cs у 

земљишту као и њихових трансфер фактора из земљишта у биљке могу предвидети на 

основу познатих основних физичко–хемијских особина земљишта.  

Резултати докторског рада, који су од значаја у области заштите животне средине 

од јонизујућег зрачења, добијени су спајањем научних сазнања из области 

радиоекологије и науке о земљишту и исход су сарадње између Института за нуклеарне 

науке „Винча“ односно Лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне 

средине и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Поред ових, кандидат 

се бавила и истраживањима у области Физике материјала у оквиру којих се нарочито 

истичу истраживања која су изведена у сарадњи са Институтом за нуклеарне науке 

„Винча“ односно истраживачима из Лабораторије за радијациону физику и хемију, а 

односе се на структурну анализу наноматеријала. 

 

3.2.1. Објављени и саопшени научно-истраживачки радови 

 

Током досадашњег истраживачког рада, др Ивана Вукашиновић је 27 научних 

публикација објавила у домаћим и међународним часописима или саопштила на 

међународним или националним скуповима (Прилог 1), а тај број укључује магистарску 

тезу и докторску дисертацију. Од укупног броја научних радова кандидат је објавила 8 

радова у међународним часописима категорије М20 и 3 рада из катеогорије М50, а 

остали су публиковани на научним скуповима.  

Од укупно 8 публикација индексираним на SCI листи категорија М21 (2), М22 (4) 

и М23 (2), 5 их је објавила као први аутор као и на 3 рада у националним часописима 

категорија М51 (2) и М52 (1). Публикације кандидата осталих категорија су и 4 

саопштења на скуповима међународног значаја објављених у целини (М33), 1 рад у 

часопису међународног значаја на SCI листи без импакт фактора (оцењен као M33), 6 

саопштења на скуповима међународног значаја објављених у изводу (М34), 1 рад из 

категорије поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја 

(М45), као и 2 саопштења на скуповима националног значаја штампана у целини (М63). 

У Табели 1. представљена је врста научно-истраживачког резултата вреднована 

по Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-

истраживачких резултата истраживача, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 24/2016, 21/2017 и 159/2020-115). Из 
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Табеле 1. може се видети да укупни коефицијент научне компетентности др Иване 

Вукашиновић износи 67.  

 

Табела 1. Резултати научно-истраживачког рада кандидата 

 

Укупни научни допринос се може сагледати и поређењем броја бодова који су 

неопходни као диференцијални услов за избор у научно звање научни сарадник за 

природно – математичке науке односно техничко-технолошке и биотехничке науке и 

броја бодова које је остварио кандидат. При томе је у случају резултата за природно – 

математичке науке испуњен и услов да су радови публиковани у часописима са импакт 

фактором већим од 1 (према правилнику Физичког факултета Универзитета у 

Београду). 

 

Табела 2. Неопходан и остварен број бодова као диференцијални услов за избор у 

научно звање научни сарадник за природно – математичке науке односно техничко-

технолошке и биотехничке науке  

* - означава број поена након кориговања за рад са бројем аутора преко 7: k/(1+0,2(n-7)). 

 

3.2.2. Приказ радова  

 

У раду 1 кандидат је сарађивала са истраживачима Лабораторије за радијациону 

физику и хемију Института за нуклеарне науке „Винча“. У овом раду су испитиване 

наноструктуре на бази сребра добијене хемијском синтезом односно узорци Ag-Bi-I 

наночестица аеоросола без лиганда које су карактерисане конвенционалним 

структурним методама (дифракција Х-зрачења (XRD), скенирајућа електронска 

Категорија Научни резултат 
Број 

радова 

Број 

бодова 

M21 = 8 Рад у врхунском међународном часопису 2 16 

M22 = 5 Рад у истакнутом међународном часопису 4 20 

M23 = 3 Рад у међународном часопису 2 6 

M33 = 1 Саопштење са међународног скупа штампано у целини 5 5 

M34 = 0,5 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 6 3 

M45 = 1,5 Рад у тематском зборнику националног значаја 1 1,5 

M51 = 2 Рад у врхунском часопису националног значаја 2 4 

M52 = 1,5 Рад у истакнутом часопису националног значаја 1 1,5 

M63 = 1 Саопштење са националног скупа штампано у целини 1 1 

M71 = 6 Одбрањена докторска дисертација  1 6 

M72 = 3 Одбрањена магистраска теза 1 3 

Укупно 27 67 

Диференцијални услов за научног сарадника  

 Неопходно Остварено 

За природно – математичке науке 

Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42 10 33 (29,4*) 

Обавезни (2) M11+M12+M21+M22+M23   6 29 (25,4*) 

Укупнo 16 62 (54,8*) 

За техничко – технолошке и биотехничке науке 

Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42++М51+М80+М90+М100 9 51 (47,4*) 

Обавезни (2) M21+M22+M23   5 42 (38,4*) 

Укупно 14 93 (85,8*) 
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микроскопија (SEM)) и спектроскопским (фотоелектронска спектроскопија 

наночестица у гасној фази коришћењем синхротронског зрачења (XAPS)) методама. 

Неке од особина испитиваних наночестица, као што су структурне и морфолошке 

карактеристике, добијене су анализом SEM/EDS методом и показале су да се аеросоли 

састоје од сферних честица рудорфита Ag3BiI6 величине приближно 100 nm. Указано је 

да би предложена једноставна метода производње Ag-Bi-I објекaтa нанометарских 

димензија могла да олакша њихову интеграцију у фотонапонске уређаје и тако 

побољша њихове перформансе. 

Рад број 7 настао је као резултат сарадње између Рударско-геолошког факултета и 

Пољопривредног факултета у Београду при чему се предмет истраживања односио на 

узорке фофогипса сакупљене на депонији индустрије хемијских производа Elixir 

Прахово који се у области заштите животне средине сврстава у опасан отпад. Физичко–

хемијско процесуирање фосфатне руде током производње фосфатних ђубрива доводи 

до сепарације природних радионуклида из фосфатне стене јер се 80–90% 
226

Ra 

концентрише у фосфогипсу, а већина U и Th у фосфатном ђубриву и фосфорној 

киселини. Због повећане изложености становништва јонизујућем зрачењу, фосфогипс 

има ограничену употребу у грађевинској индустрији, па је у овом истраживању 

предложен начин пречишћавања фосфогипса вишеструким процесима 

рекристализације. Анализа 
238

U, 
235

U, 
226

Ra, 
210

Pb, 
232

Th и 
40

K је показала да се 

концентрација активности најризичнијег 
226

Ra након рекристализације смањила 5 до 6 

пута, а у случају осталих природних радионуклида била испод нивоа минималне 

детектабилне концентрације активности због чега је на основу критеријума о 

радиолошкој опасности закључено да је пречишћени гипс безбедан за коришћење у 

грађевинским пројектима.  

Са становишта заштите од јонизујућих зрачења од велике је важности изложеност 

природним радионуклидима под називом NORM (Naturally Occurring Radioactive 

Material) који су у животну средину унесени под антропогено модификованим 

условима што за последицу може имати повећање нивоа концентрација активности 

изнад природног. Испитивање садржаја радионуклида и њихове дистрибуције/ 

редистрибуције под утицајем антропогеног дејства предмет је истраживања др Иване 

Вукашиновић у радовима 4, 5 и 6. Анализирани су радионуклиди природног порекла 

дугог периода полураспада (
238

U, 
235

U, 
226

Ra, 
210

Pb, 
232

Th, 
40

K) и вештачки 
137

Cs 

подједнако значајан иако антропогеног порекла. Испитивање модификовања основног 

нивоа гама зрачења испитано је у узорцима: земљишта урбаног подручја дубине 0–50 

cm (рад 4), затим земљишта дубине 0–5 cm у непосредној близини термоелектрана на 

угаљ (рад 5) и земљишту третираном фосфатним ђубривима дубине 0–80 cm (рад 6). 

Све три врсте земљишта окарактерисане су са становишта њихових основних својстава: 

гранулометријског састава (одређивањем удела честица димензија 2000–200 μm, 200–

50 μm, 50–10 μm, 10–2 μm и <2 μm), pH вредности, садржаја органске материје односно 

хумуса и садржаја калцијум–карбоната.  

У испитиваним земљиштима вредности концентрација активности радионуклида 

одређене применом спектрометрије гама-зрачења биле су на нивоу просечних 

вредности наведених у литератури. Резултати радова 4, 5 и 6 могу се уопштити тако 

што се може рећи да концентрације активности у земљишту и њихове варијације нису 

зависиле од врсте антропогеног дејства већ су се њихове вредности могле предвидети 

знајући основне физичко–хемијске особине земљишта. Сличне тематике је и рад 8 у 

коме је испитивана дистрибуција вештачког радионуклида 
137

Cs у земљишту 

третираном фосфатним ђубривима (0–80 cm дубине). Указано је да су хуминске 

материје у глиновитом земљишту током култивације омогућавале интеракције између 

растворљивих облика радиактивног цезијума и компонената земљишта, па је узрок 
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његовог кретања ка дубљим слојевима земљишта било кретање земљишних честица за 

које је претходно био фиксиран. 

У раду број 3, утицај антропогеног дејства на основне нивое активности биљног 

матријала испитан је у узорцима лишћа листопадног дрвећа кестена (Aesculus 

hippocastanum L.) и липе (Tilia spp.), у сезонама пролеће и јесен који су сакупљани на 

истим локацијама градских паркова (Ботаничка башта, Студентски парк, Карађођев 

парк) током вишегодишњег периода (2002–2012). Методом спектрометрије гама-

зрачења у биљним узорцима детектовани су 
226

Ra, 
210

Pb, 
40

K и 
137

Cs и посматране су 

промене њихове активности током вегетативног периода. Резултати су указивали да у 

јесен, са порастом pH, већа доступност радионуклида потиче од крупнијих честица 

земљишта (праха и песка) што је могло бити повезано са механизмом реверзибилне 

(физичке) сорпције, а не од честица најмањих димензија које су пре узрок ретенције 

услед иреверзибилне (хемијске) сорпције радионуклида. 

Рад под бројем 2 резултат је сарадње између Катедре за хемију и биохемију, 

Катедре за агроботанику, Катедре за пестициде и Катедре за математику и физику 

Пољопривредног факултета у Београду. У раду су идентификоване и квантификоване 

масне киселине у узорцима полена шест различитих српских хибрида кукуруза. Укупно 

је квантификовано двадесет осам масних киселина. Један од начина да се полен 

окарактерише морфолошки односно одреде његове палинолошке карактеристике био је 

применом SEM методе. Закључено је да полен испитиваних врста кукуруза може 

представљати извор значајних количина омега-3 и омега-6 масних киселина у људској 

исхрани. 

 

3.2.1. Цитираност  

 

Др Ивана Вукашиновић има позитивну цитираност радова. Према подацима из 

базе SCOPUS, а на основу 10 публикација кандидата, вредност Хиршовог индекса 

износила је h=5 на дан 22.11.2022, док је број цитата без аутоцитата износио 67. 

Потврда о цитираности је дата у Прилогу 4.  

 

 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

4.1. Стручно-професионални допринос 

 

4.1.1. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или рецензент 

међународних или националних научних пројеката 

 

Кандидат др Ивана Вукашиновић је била рецензент часописа међународног 

значаја „International Journal of Environmental Science and Technology“ који према 

петогодишњем импакт фактору припада категорији М22, a према JCR има IF = 3,519 у 

2021. години (Прилог 5).  

 

4.1.2. Председник или члан организационог или научног одбора стручних и научних 

скупова националног или међународног нивоа  

 

Др Ивана Вукашиновић је била ангажована 2016. и 2018. године као члан 

организационог одбора 18. и 19. научно-стручног скупа са међународним учешћем под 

називом „Актуелни проблеми механизације пољопривреде“ у организацији Института 

за Пољопривредну технику Пољопривредног факултета у Београду (Прилог 6). Била је 
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и члан програмског одбора међународнe студентскe конференцијe “Применe 

Информационих Технологија у Биотехничким Наукама” одржане 28-30.6.2022. у 

Београду у оквиру међународног пројекта међууниверзитетске сарадње (Универзитет у 

Београду Пољопривредни факултет/ Универзитет Северна Каролина NCCU) 

(http://partnership.agrif.bg.ac.rs/aitbs.docx).  

 

4.1.3. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката  

 

Др Ивана Вукашиновић учествовала је у реализацији два национална пројекта које 

је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(Прилог 7): 

1. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – 

праћење утицаја, адаптација и ублажавање (III 43007, 2011–2017). 

2. Пројекат ВиДтАгро подржан од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије у оквиру програмске активности „Развој 

високог образовања“, евиденциони број уговора: 26/24-1 (2021–2022). 

Од 2021. наставила је да учествује у реализацији пројекта преко уговора о 

реализацији и финансирању научно истраживачког рада између Пољопривредног 

факултета у Београду и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

републике Србије, евиденциони број уговора: 451-03-9/2021-14/200116 (2021. године) и 

451-03-68/2022-14/200116 (2022. године).  

Учествовала је и на једном међународном пројекту: 

3. Пројекат међууниверзитетске сарадње (Универзитет у Београду Пољопривредни 

факултет / Универзитет Северна Каролина NCCU): „Вештачка интелигенција и 

дигиталне технологије за универзитетску наставу на даљину“ (шифра пројекта: 

SRB10021GR3101; 2021–2022) 

 

4.2. Допринос академској и широј заједници  

 

4.2.1. Учешће у наставној активности ван студијског програма 

 

Кандидат др Ивана Вукашиновић је поред извођења рачунских и лабораторијских 

вежби од 2014. године ангажована у Лабораторији за електронску микроскопију 

Пољопривредног факултета у Београду поседујући сертификат о завршеној обуци за 

рад на електронском микроскопу и пратећој опреми (ТЕМ JEM 1400 and accssesorices) 

(Прилог 8). У оквиру ове лабораторије др Ивана Вукашиновић је задужена за извођење 

микроструктурне анализе и помоћ у овој врсти истраживања студентима докторских 

студија који долазе из различитих институција које припадају Универзитету у 

Београду. У овом домену нарочито се истиче сарадња са студентима докторских 

студија и колега са других катедри Пољопривредног факултета као што су Катедра за 

ентомологију и пољопривредну зоологију, Катедра за воћарство, Катедра за хемију и 

биохемију, Катедра за агроботанику и Катедра за пестициде и хербологију. 

 

4.2.2. Социјалне вештине (поседовање комуникационих способности, способности 

за презентацију, тимски рад и вођење тима) 

 

Др Ивана Вукашиновић има висок ниво социјалних вештина које се огледају како 

у извођењу наставе са великим бројем студената, тако и у презентовању научно-

истраживачких резултата на међународним и домаћим конференцијама. Показала је 

склоност ка тимском раду учествујући у раду више истраживачких група у оквиру 

http://partnership.agrif.bg.ac.rs/aitbs.docx
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сарадње са различитим институцијама које припадају Универзитету у Београду међу 

којима се истичу Биолошки факултет, Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Стоматолошки факултет, 

Технолошко-металуршки факултет (Прилог 9).  

 

4.3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама у 

земљи и иностранству  
 

4.3.1. Руковођење или учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научно-истраживачким установама у 

земљи или иностранству  

 

Као учесник међународног пројекта „Вештачка интелигенција и дигиталне 

технологије за универзитетску наставу на даљину“ (шифра пројекта: SRB10021GR3101) 

кандидат је одржала предавање „Примена интернет ресурса у савлађивању наставног 

градива од значаја у биотехничким наукама“ у оквиру студентскe конференцијe 

“Применe Информационих Технологија у Биотехничким Наукама”, 28-30.6.2022, 

Београд (http://partnership.agrif.bg.ac.rs/aitbs.docx). Подаци о учешћу кандидата у 

реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 

високошколским или научно-истраживачким установама у земљи или иностранству 

дати су у Прилогу 9. 
 

4.3.2. Руковођење или чланство у органу професионалног удружења или 

организацији националног или међународног нивоа. 

 

Кандидат је члан Српског друштва за проучавање земљишта (Прилог 10) у оквиру 

кога се бави проучавањем радиоактивности различитих типова земљишта и њихових 

својстава. 

 
 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ  

 

На основу прегледа поднете конкурсне документације констатовано је да се на 

расписани конкурс за избор у звање и на радно место доцента за ужу научну област 

Физика на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду пријавио један 

кандидат – др Ивана Вукашиновић. На основу конкурсне документације утврђено је да 

кандидат поседује дугогодишње педагошко искуство асистента за ужу научну област 

Физика обавезаног предмета на основним академским студијама Пољопривредног 

факултета Универзитета у Београду. Студентске анкете показују да су је студенти 

оценили врло добром просечном оценом (2020/2021–4,11).  

Докторску дисертацију и магистарску тезу др Ивана Вукашиновић је одбранила 

на Физичком факултету Универзитета у Београду. Кандидат је објавила укупно 27 

научних публикација у часописима са рецензијом и у зборницима радова са скупова, од 

којих су 8 радова са SCI листе (2 из категорије М21, 4 из категорије М22 и 2 из 

категорије М23), а од којих 6 из научне области за коју се бира има импакт фактор већи 

од 1 (према правилнику Физичког факултета Универзитета у Београду). Такође је 

објавила 3 рада у часописима националног значаја (2 из категорије М51 и 1 из 

категорије М52). Од укупно 12 саопштења, на међународним скуповима је 5 штампано 

у целини (М33), 5 штампано у изводу (М34) и 2 саопштења са националних скупова су 

http://partnership.agrif.bg.ac.rs/aitbs.docx
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штампани у целини (М63). Истраживања кандидата су значајна у оквиру примене 

различитих физичких метода у проучавању човекове околине, а нарочито у области 

заштите животне средине од јонизујућег зрачења.  

Према бази података SCOPUS радови др Иване Вукашиновић су до сада цитирани 

67 пута (не укључујући аутоцитате), а вредност Хиршовог индекса износи h=5. Укупан 

степен научне компетентности др Иване Вукашиновић износи 67 (укључујући 

одбрањену докторску дисертацију и магистарску тезу). Кандидат је до сада учествовала 

као истраживач на два национална пројекта које је финансирало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и једном међународном пројекту. Од 2014. 

године учествује у раду Лабораторије за електронску микроскопију Пољопривредног 

факултета у Београду и осим са другим катедрама Пољопривредног факултета 

сарађивала је и са више научних институција које припадају Универзитету у Београду. 

Анализом укупних резултата наставног, научно-истраживачког и стручног рада 

др Иване Вукашиновић, Комисија је утврдила да кандидат испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању, Статутом Пољопривредног факултета и 

Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду и са задовољством предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду и Већу научних области природно-математичких наука 

Универзитета у Београду да др Ивана Вукашиновић, доктор физичких наука, буде 

изабрана у звање и на радно место ДОЦЕНТА за ужу научну област ФИЗИКА. 

 

 

 

Место и датум: Београд, 24.11.2022.   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                                     

            ....................................................................................... 

                 Др Владимир Павловић 

     Редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 

          Ужа научна област: Физика 

 

...................................................................................... 

       Др Никола Ивановић 

         Доцент Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 

          Ужа научна област: Физика 

 

           ......................................................................................... 

           Др Зоран Николић 

   Редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду 

    Ужа научна област: Примењена физика 
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6. ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1. Списак објављених и саопштених научних публикација кандидата др 

Иване Вукашиновић 

 

Рад у врхунском међународном часопису (М21=8) 

 

1. Danilović, D., Božanić, D., Dojčilović, R., Vukmirović, N., Sapkota, P., Vukašinović, I., 

Djoković,V., Bozek, J., Nicolas, C., Ptasinska, S., Milosavljević, A. (2020): Aerosol synthesis 

and gas-phase photoelectron spectroscopy of Ag-Bi‑I nanosystems, Journal of Physical 

Chemistry. C, 124, 23930–23937. (IF2019=4,189, Materials Science, Multidisciplinary 90/314; 

ISSN: 1932-7447) 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c06819 

 

2. Kostić, A.Ž., Mačukanović-Jocić, M.P., Špirović Trifunović, B.D., Vukašinović, I.Ž., 

Pavlović, V.B., Pešić, M.B. (2017): Fatty acids of maize pollen-quantification, nutritional and 

morphological evaluation, Journal of Cereal Science, 77, 180-185. (IF2016=2,223, Food Science 

& Technology 36/130; ISSN: 0733-5210) 

https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.08.004 

 

Рад у истакнутом међународном часопису (М22=5) 

 

3. Vukašinović, I., Todorović, D., Krneta–Nikolić, J., Rajačić, M., Životić, Lj. (2019): Seasonal 

variations of naturally occurring radionuclides and 
137

Cs in the leaves of deciduous tree species 

at sites of background radioactivity levels, Romanian Journal of Physics, 64, 1-10. (IF2020=1,888, 

Physics, Multidisciplinary 49/86; ISSN: 1221-146X) 

https://rjp.nipne.ro/2019_64_5-6/RomJPhys.64.812.pdf 

 

4. Vukašinović, I., Todorović, D., Životić, Lj., Kaluđerović, L., Đorđević, A. (2018): An 

analysis of naturally occurring radionuclides and 
137

Cs in the soils of urban areas using gamma–

ray spectrometry, International Journal of Environmental Science and Technology, 15, 1049–

1600. (IF2019=2,540, Environmental Sciences 134/251; ISSN: 1735-1472) 

https://doi.org/10.1007/s13762-017-1467-z 

 

5. Vukašinović, I., Todorović, D., Nikolić, N., Mihajlović–Radosavljević, A., Nenadović, S., 

Eremić Savković, M. (2014): Radioactivity measurements in soils surrounding four coal–fired 

power plants in Serbia by gamma–ray spectrometry and associated dose, Nuclear Technology & 

Radiation Protection, 29, 296–306. (IF2012=1,000, Nuclear Science & Technology 14/34; ISSN: 

1451-3994) 

https://doi.org/10.2298/NTRP1404296V 

 

6. Vukašinović, I.Ž., Todorović, D.J., Rajković, M.B., Đorđević, A.R., Pavlović, V.B. (2010): 

Distribution of natural radionuclides in anthrosol–type soil, Turkish Journal of Agriculture and 

Forestry, 34, 539-546. (IF2010=0,675, Agronomy 41/75; ISSN: 1300-011x)  

https://doi.org/10.3906/tar-0911-59 

 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c06819
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.08.004
https://rjp.nipne.ro/2019_64_5-6/RomJPhys.64.812.pdf
https://doi.org/10.1007/s13762-017-1467-z
https://doi.org/10.2298/NTRP1404296V
https://doi.org/10.3906/tar-0911-59
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Рад у међународном часопису (M23=3) 

 

7. Išek, J., Kaluđerović, L., Vuković, N., Milošević, M., Vukašinović, I., Tomić Z. (2020): 

Refinement of waste phosphogypsum from Prahovo, Serbia: characterization and assessment of 

application in civil engineering, Clay Minerals 55, 63–70. (IF2021=1,734, Chemistry, Physical 

140/165; ISSN: 0009-8558)  

https://doi.org/10.1180/clm.2020.11 

 

8. Vukašinović I., Todorović D., Đorđević A., Rajković M.B., Pavlović V.B. (2013): Depth 

distribution of 137–Cs in anthrosol from the experimental field “Radmilovac” near Belgrade, 

Serbia, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 64, 425–430. (IF2011= 1,048, Public, 

Environmental & Occupational Health 150/231; ISSN: 0004-1254)  

https://doi.org/10.2478/10004-1254-64-2013-2276 

 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја 

(М45=1,5) 

1. Vukašinović, I.Ž., Rajković, M.B., Todorović, D.J. (2016): Distribucija 137–Cs u 

kultivisanom zemljištu, Monografija: ČERNOBILJ: 30 godina posle, urednik Gordana Pantelić–

Beograd: Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu ţivotne 

sredine “Zaštita”, Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, p. 195–206, ISBN: 978–86–

7306–138–2)  

http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf 

 

Саопштење у зборнику међународне конференције штампано у целини (М33=1) 

 

1. Vukašinović, I., Todorović, D., Nikolić, N. (2021): Naturally occurring radionuclides and 

basic characteristics of soil and ash samples nearby coal-fired power plants, Book of proceedings 

of 3rd International and 15th National Congress of Serbian Society of Soil Science and Faculty 

of Agriculture, University of Belgrade (Serbia), SOILS FOR FUTURE UNDER GLOBAL 

CHALLENGES, 21–24 September 2021, Sokobanja, Serbia, p. 366–374, ISBN-978-86-912877-

5-7  

https://congress.sdpz.rs/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-Online.pdf 

 

2. Samurović, K.B., Vukašinović, I. Ž., Pavlović, V.B., Amidžić, L. (2021): Some possible 

effects of construction and demolition waste landfill on the environment, Proceedings of The 

Fifth International Symposium on Agricultural Engineering, ISAE-2021, 30th September – 2nd 

October 2021, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Belgrade-Zemun, Serbia. p. III-

20–III-27, ISBN 978-86-7834-386-5  

http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2021.pdf 

 

3. Vukašinović, I., Todorović, D., Nikolić, N., Nikolić, J., Rajačić, M., Janković, M. (2014): 

Influence of soil properties on soil–to–plant transfer factors of natural radionuclides in the 

vicinity of coal fired power plants in Serbia, Proceedings of The Second International 

Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014), 27–30. May 

2014, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, p. 267–270, ISBN: 978–86–6125–

101–6  

https://doi.org/10.1180/clm.2020.11
https://doi.org/10.2478/10004-1254-64-2013-2276
http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
https://congress.sdpz.rs/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-Online.pdf
http://isae.agrif.bg.ac.rs/archive/Proceedings_ISAE_2021.pdf
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https://www.eps.org/m/event_details.asp?id=282365 

 

4. Rajković, M.B., Vukašinović, I., Đorđević, A., Todorović, D., Pavlović, V. (2008): 
238

U, 
226

Ra, 
232

Th and 
40

K distribution with soil depth in agricultural soil rigosol type and its relation 

with main soil properties, PHYSICAL CHEMISTRY Proceedings of the 9th International 

Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 24 September 2008, 

Belgrade, Serbia, p. 418-420, ISBN: 978–86–82475–16–3 

http://www.socphyschemserb.org/en/publications/ 

 

Рад у међународном часопису са SCI листе без импакт фактора (М33=1) 

 

5. Tomić, Z. P., Dјordјević, A. R., Raјković, M. B., Vukašinović, I. Ž., Nikolić, N. S., Pavlović, 

V.B., Lačnјevac, Č. M. (2011): Impact of Mineral Composition on the Distribution of Natural 

Radionuclides in Rigosol-Anthrosol, Sensors and Transducers, 125, p. 115-130, ISSN: 1726-

5479 

https://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_756.htm 

 

Саопштење у зборнику међународне конференције штампано у изводу (M34=0,5) 

 

6. Kovačević, M., Grdović, I., Andrejić, G., Vukašinović, I., Dželatović, Ž., Rakić, T. (2022): 

Histochemical detection of Cu, Zn, and Pb in Phragmites australis growing in flotation tailings 

ponds, Book of Abstracts, 4th International Conference on Plant Biology (23rd SPPS Meeting), 

6-8 October 2022, Belgrade, Serbia, p. 49, ISBN 978-86-912591-6-7 (SPPS)  

http://www.dfbs.org.rs/book-of-abstracts/ 

 

7. Vukašinović, I. (2021): Analysis of 
238

U, 
226

Ra and 
210

Pb transfer factors from soil to the 

leaves of broadleaf tree species, Book of Abstracts of 6th International Conference on 

Environmental Radioactivity ENVIRA 2021, Fukushima Accident – 10 years of Environmental 

Investigations and New Challenges in Environmental Radioactivity Studies, 6th-10th December 

2021, Thessaloniki, Greece, p.89 

https://envira2021.gr/nasozodr/2021/12/ENVIRA-Book-of-Abstracts_FINAL-VERSION.pdf 

 

8. Uzelac, B., Tošić, S., Zlatković, B., Vukašinović, I., Budimir, S., Stojičić, D. (2018): 

Glandular trichomes on the leaves and flowers of in vitro cultured Micromeria thymifolia (Scop.) 

Fritsch: morphology, distribution and histochemistry, Book of Abstracts, 3rd International 

Conference on Plant Biology and 22nd SPPS Meeting, 9-12 June 2018, Belgrade, Serbia, p. 22-

23, ISBN 978-86-912591-4-3  

http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/123456789/3162 

 

9. Vukašinović, I., Todorović, D., Nikolić, J., Popović, D., Ajtić, J. (2013): Contents of 

radionuclides in soils of urban area (Belgrade city parks), Book of abstracts from the 6th 

Symposium Chemistry and Environmental Protection - EnviroChem 2013 with international 

participation, 21-24 May 2013, Vršac, Serbia, p. 128-129, ISBN: 978–86–7132–052–8 

https://vet-

erinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2368/bitstream_6557.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

https://www.eps.org/m/event_details.asp?id=282365
http://www.socphyschemserb.org/en/publications/
https://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_756.htm
http://www.dfbs.org.rs/book-of-abstracts/
https://envira2021.gr/nasozodr/2021/12/ENVIRA-Book-of-Abstracts_FINAL-VERSION.pdf
http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/123456789/3162
https://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2368/bitstream_6557.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2368/bitstream_6557.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2368/bitstream_6557.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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10. Đorđević, A., Tomić, Z., Životić, Lj., Kaluđerović, L., Nikolić, N., Vukašinović, I. (2013): 

Basic chemical and physical characteristics of soils in four Belgrade parks, Book of abstracts, 6th 

Symposium Chemistry and Environmental Protection - EnviroChem 2013 with international 

participation, 21-24 May 2013, Vršac, Serbia, p. 80-81, ISBN: 978–86–7132–052–8 

 

11. Vukašinović, I., Todorović, D., Djordjević, A., Rajković, M., Stojanović, M., Pavlović, V. 

(2008): Distribution of radinuclides in agricultural soil samples of southeast Belgrade, Serbia, 

2008 – International Year of Planet Earth, EUROSOIL 2008, Soil – Society – Environment, 25-

29 August 2008, Vienna, Austria. Book of Abstracts, Winfried E.H.Blum, Martin H. Gerzabek 

and Manfred Vodrazka (Eds.), Session S10: Advances in Soil monitoring P527, p. 310, ISBN: 

978-3-902382-05-4 

https://biblio.ugent.be/publication/429334/file/448907 

 

Саопштење у зборнику домаће конференције штампано у целини (М63=1) 

 

12. Vukašinović, I., Todorović, D., Nikolić, J., Rajačić, M., Ajtić., J. (2017): Sezonske promene 

aktivnosti prirodnih radionuklida i proizvedenog 137–Cs u uzorcima lišća listopadnog drveća, 

XXIX Simpozijum DZZSCG, Srbija, Srebrno jezero, Septembar 27–29, Zbornik radova, Institut 

za nuklearne nauke "Vinča" i Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, p. 117–123, 

ISBN: 978-86-7306-144-3  

http://dzz.org.rs/wp-

content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf 

13. Raјković, M. B., Vukašinović, I. Ž., Đorđević, A., Tomić, Z., Pavlović, V. (2010): 

Distribution of Radionuclides in Soil Rigosol, XV savetovanјe o biotehnologiјi, Čačak, 26-27 

Mart 2010, Zbornik radova 15 (17), p. 945-950, ISSN: 978-86-87611-13-9 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51=2) 

 

1. Vukašinović, I.Ž., Todorović, D. J., Đorđević, A.R., Rajković, M.B. and Pavlović, V.B. 

(2015): Depth distribution of available micronutrients in cultivated soil. Journal of Agricultural 

Sciences (Belgrade) 60, 177-187. ISSN 1450-8109  

https://doi.org/10.2298/JAS1502177V 

2. Vukašinović, I.Ž., Todorović, D. J., Đorđević, A.R., Rajković, M.B, Stojanović, M. D., 

Pavlović, V.B. (2009): Natural Isotopes 
238

U and 
40

K content in Rigosol from the area of school 

estate good “Radmilovac” of Faculty of Agriculture, Zemun. Journal of Agricultural Sciences 

(Belgrade) 2, 143-151. ISSN 1450-8109  

https://doi.org/10.2298/JAS0902143V 

 

Рад у истакнутом часопису националног значаја (М52=1,5) 

 

3. Vukašinović, I., Todorović, D., Popović, D. (2007): The dependence of Ge detectors 

efficiency on the density of samples in gamma-ray spectrometry. Nuclear Technology & 

Radiation Protection XXII, 58-63. ISSN: 1451-3994 

https://doi.org/10.2298/NTRP0702058V 

 

https://biblio.ugent.be/publication/429334/file/448907
http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
https://doi.org/10.2298/JAS1502177V
https://doi.org/10.2298/JAS0902143V
https://doi.org/10.2298/NTRP0702058V
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Прилог 2. Записник са одржаног приступног предавања 
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Прилог 3. Оцена педагошког рада у студентским анкетама 
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Прилог 4. Потврда о цитираности 
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Прилог 5. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или рецензент 

међународних или националних научних пројеката 
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Прилог 6. Учешће у Организационом одбору међународне научне конференције  
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Прилог 7. Учешће на пројектима 
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Прилог 8. Учешће у наставној активности ван студијског програма 
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Прилог 9. Руковођење или учешће у реализацији пројеката, студија или других 

научних остварења са другим високошколским или научно-истраживачким 

установама у земљи или иностранству  
 

1. Beloica, Miloš, (2017): Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim 

tkivima mlečne i stalne denticije, Doktorska disertacija, Stomatološki fakultet Univerzitet u 

Beogradu 

http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11273 

 

2. Radojković, Bojana, (2017): Fizičko-mehaničke i mikrohemijske promene na površinama 

keramičkih i metalnih artefakta tretiranih laserom, Doktorska disertacija, Tehnološko-metalurški 

fakultet Univerzitet u Beogradu 

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8842?locale-attribute=en 

 

3. Danuta, K. Knihinicki, Radmila Petanović, Tatjana Cvrković, Sonal Varia (2018): A new 

species of Aculus mite (Acari: Eriophyidae), a potential biocontrol agent for Australian swamp 

stonecrop, Crassula helmsii (Crassulaceae), Zootaxa 4497 (4), 573–585. ISSN 1175-5326. 

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4497.4.7 

 

4. Chetverikov P.E., Craemer, C., Cvrković, T., Efimov, P.G., Klimov, P.B., Petanović, R.U., 

Sukhareva, S.U. (2019): First pentasetacid mite from Australasian Araucariaceae: morphological 

description and molecular phylogenetic position of Pentasetacus novozelandicus n. sp. 

(Eriophyoidea, Pentasetacidae) and remarks on anal lobes in eriophyoid mites, Systematic & 

Applied Acarology 24(7), 1284–1309. ISSN 1362-1971 

https://doi.org/10.11158/saa.24.7.12 

 

5. Tošić, S., e Tošić, S., Stojičić, D., Slavkovska, V., Mihailov-Krstev, T., Zlatković, B., 

Budimir, S. and Uzelac, B. (2019): Phytochemical composition and biological activities of native 

and in vitro-propagated Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae). Planta, 249, 1365-1377.  

https://doi.org/10.1007/s00425-018-03071-5 

 

6. Petrović, A., Mitrović, M., Ghaliow, M.E., Ivanović, A., Kavallieratos, N.G., Starý, P. and 

Tomanović, Ž. (2019): Resolving the taxonomic status of biocontrol agents belonging to the 

Aphidius eadyi species group (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae): an integrative approach. 

Bulletin of entomological research, 109(3), 342-355.  
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Прилог 10. Руковођење или чланство у органу професионалног удружења или 

организацији националног или међународног нивоа. 

 

 

 

 


