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Предмет: Избор наставника у звање и на радно место ванредни професор за ужу 
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Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду од 

30.06.2022. године (Решење бр. 300/9-3/5) образована је Комисија за припрему 

Извештаја за избор наставника у звање и на радно место ванредни професор за ужу 

научну област Пестициди, у саставу: 

1. Др Новица Милетић, редовни професор, Универзитет у Београду - Пољопривредни 

факултет, Београд (ужа научна област: Пестициди), председавајући комисије 

2. Др Милан Стевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Пољопривредни 

факултет, Београд (ужа научна област: Пестициди), члан комисије 

3. Др Славица Вуковић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду - 

Пољопривредни факултет, Нови Сад (ужа научна област: Фитофармација), члан 

комисије 

 

На основу одлуке Декана (Одлука бр. 288/1 од 30.06.2022. године) расписан је конкурс 

који је објављен у листу „Послови“ број 1004 од 7.09.2022. године. После прегледа 

конкурсне документације, Комисија подноси следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На расписани конкурс за избор у звање и на радно место ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за 

ужу научну област ПЕСТИЦИДИ на одређено време од 5 година, пријавио се само 

један кандидат:  

Др Ненад Тамаш, ванредни професор за ужу научну област Пестициди на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду (Пријава број 228/5 од 

09.09.2022. године). Кандидат је доставио потпуну документацију у складу са 

условима конкурса.  

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Др Ненад Тамаш рођен је 2. августа 1975. гoдинe у Бeoграду где је завршио 

основну школу и гимназију. Одсек за заштиту биља и прехрамбених производа, на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, уписао је 1995. године, а 

дипломирао 11.07.2002. године са просечном оценом 8,74 одбранивши дипломски рад 

оценом 10, и стeкao звaњe диплoмирaнoг инжeњeрa пoљoприврeдe зa зaштиту биљa и 

прeхрaмбeних прoизвoдa.  

Мaгистeриjум нa групи Фитoфaрмaциja уписao је 2002. гoдинe и пoлoжиo свe 

испитe прeдвиђeнe студијским прoгрaмoм. Дoктoрскe академске студиje, студијски 

програм Фитoмeдицинa нa Пoљoприврeднoм фaкултeту у Бeoгрaду уписao је шкoлскe 

2006/2007. гoдинe и дана 21. јуна 2012. године одбранио дoктoрску дисeртaциjу пoд 
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нaслoвoм: „Oсeтљивoст зeлeнe вaши jaбукe (Aphis pomi De Geer) и прeдaтoрa из 

фaмилиje Cecidomyiidae нa инсeктицидe рaзличитих мeхaнизaмa дeлoвaњa“. Овим је 

завршио докторске академске студије (III ниво студија, 180 ЕСПБ бодова), са 

просечном оценом 9,79 и стекао научни назив Доктор наука – биотехничке науке. 

Зaпoслeн је нa Пoљoприврeднoм фaкултeту у Београду на радном месту 

ванредни професор. У ово звање први пут је изабран 16.01.2018. године. У звaњe 

aсистeнтa припрaвникa изaбрaн је 1.04.2003. гoдинe, реизaбрaн 22.3.2007., а у звање 

асистента изабран је 10.3.2010. године. У звање доцента изабран је 19.02.2013. године. 

Кандидат је до сада учествовао на два национална и два међународна пројекта.  

Члан је Друштва за заштиту биља Србије. Говори енглески језик. 

 

2. ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Докторска дисертација: 

„Осетљивост зелене ваши јабуке (Aphis pomi De Geer) и предатора из фамилије 

Cecidomyiidae на инсектициде различитих механизама деловања“ одбрањена 21. јуна 

2012. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. 

 

3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

3.1. Наставни рад  

3.1.1. Наставна активност  

Кандидат др Ненад Тамаш је од марта 2003. дo јуна 2009. године извoдио вeжбe 

студeнтимa треће и четврте године Одсека за заштиту биља и прехрамбених производа 

нa прeдмeту Пoсeбнa фитoфaрмaциja. Од 2010. до 2013. године изводио је вежбе 

студентима на студијском програму: Биљна производња, модул: Фитомедицина 

(предмети: Фитофармација – зооциди, Селективност и фитотоксичност пестицида и 

Основи резистентности на пестициде) и студентима на студијском програму: Биљна 

производња, модул: Хортикултура (предмет: Фитофармација). Од избора у звање 

доцента (2013) до данас изводи наставу (предавања, вежбе и испите), као одговорни 

наставник студентима основних академских студија на студијском програму: Биљна 

производња, модул: Фитомедицина на изборном предмету Основи резистентности на 

пестициде. У периоду од 2013. – 2020. године, студентима на истом модулу, изводио је 

део предавања и вежбе из обавезног предмета Фитофармација – зооциди, а у 

потпуности је преузео наставни процес из овог предмета (предавања, вежбе, испити) 

од школске године 2020/2021. Од 2015/2016 изводи наставу (предавања, вежбе, 

испити) студентима на студијском програму: Биљна производња, модул: Хортикултура 

на изборном предмету Фитофармација.  

На мастер академским студијама, студијски програм: Фитомедицина изводи део 

предавања из изборног предмета Биопестициди.  

На докторским академским студијама (студијски програм: Пољопривредне 

науке) тренутно је одговорни наставник на предметима: Резистентност штеточина на 

зооциде и Механизми деловања пестицида, а изводи и део наставе на предметима 

Фитофармација и Методе истраживања у фитофармацији. 
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3.1.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама  

Др Ненад Тамаш је до сада одговорно и успешно испуњаваo све своје наставне 

обавезе и остварио веома добру комуникацију са студентима. Његов педагошки рад 

студенти су вредновали кроз анонимне анкете са високим просечним оценама. У 

студентским анкетама, у периоду од школске 2017/2018 до 2020/2021 године, др Ненад 

Тамаш је оцењен просечном оценом 4,80 у својству наставника, а такође, истом 

оценом (4,80) у својству сарадника из свих предмета на основним студијама на којима 

изводи наставу (Прилог 2). 

 

3.1.3. Обезбеђење наставно-научног подмлатка  

 Од избора у звање ванредни професор др Ненад Тамаш био је ментор 7 мастер 

радова и председник у комисијама за одбрану 5 мастер радова (Прилог 3). Такође, у 

истом периоду, био је ментор 39 дипломских радова и председник у комисијама за 

одбрану 12 дипломских радова.  

 

3.1.4. Уџбеници, практикуми, монографије  

Кандидат је објавио практикум: 

Тамаш Д. Ненад (2017): Практикум из фитофармације: зооциди. Универзитет у 

Београду - Пољопривредни факултет, Београд (ISBN 978-86-7834-273-8; COBISS.SR-

ID 229488396).  

 

3.2. Научно-истраживачки рад  

3.2.1. Објављени и саопштени научно-истраживачки радови 

Током досадашњег рада кандидат др Ненад Тамаш остварио је запажене резултате у 

научно-истраживачком раду. У домаћим и међународним часописима публиковао је 

или саопштио на научним и стручним скуповима укупно 60 рaдова (Прилог 1), од тога 

46 пре избора у звање ванредни професор. После избора у звање ванредни професор 

објавио је или саопштио 14 радова и то: 1 рад у међународном часопису (М23); 1 рад у 

националном часопису међународног значаја (М24); 2 саопштења са међународних 

скупова штампаних у изводу (M34); 1 уређивање тематског зборника, лексикографске 

или картографске публикације националног значаја (М49); 3 рада у истакнутим 

националним часописима (М52); 1 рад у националном часопису (М53); 2 саопштења са 

скупова националног значаја штампана у целини (М63) и 3 саопштења са скупова 

националног значаја штампана у изводу (М64). Према методологији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, др Ненад Тамаш остварио је, 

на основу укупног броја до сада објављених радова, коефицијент научне 

компетентности од М=63,8 (после избора у звање ванредни професор М=15,1), како је 

детаљно приказано у Табели 1. 

 

Анализа радова  

Радови др Ненада Тамаша објављени пре избора у звање ванредни професор 

анализирани су у извештају Комисије приликом тог избора. Овом приликом детељније 

се разматрају радови објављени после избора у ово звање, 2018. године.  
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Научно-истраживачка делатност кандидата у периоду после избора у звање 

ванредни професор се односила на следеће области:  

 

Интегрална заштита воћака и винове лозе (радови под редним бројевима: 53, 56) 

У раду 53 наводи се да производњу грожђа у Србији угрожава неколико 

значајних штеточина и то: цикада винове лозе (Scaphoideus titanus), сиви гроздов 

смотавац (Lobesia botrana), еринозна гриња (Eriophyes vitis) и акаринозна гриња 

(Calepitrimerus vitis) и да је за успешну заштиту винове лозе неопходно обавити два до 

четири третирања инсектицидима, односно једно до два третирања акарицидима током 

вегетације. Такође, констатује се да је код нас регистровано више препарата из шест 

различитих група за сузбијање L. botrana, три препарата са акарицидима различитих 

механизама деловања за сузбијање ериофидних гриња, док су за сузбијање S. titanus 

регистрована три инсектицидна препарата из само две групе једињења различитог 

механизма деловања.  

Штете које изазивају проузроковачи гљивичних обољења боровнице 

(Phytophthora cinnamomi, Botrytis cinerea, Monilinia spp., Colletotrichum spp., Septoria 

albopunctata, Thekopsora minima), значајне штеточине (штитасте и лисне ваши, 

Drosophila suzukii) и утврђивање критичних момента када треба извршити мере 

сузбијања у оквиру интегралне заштите ове културе описани су у раду 56. 

 

Табела 1. Резултати научно–истраживачког рада кандидата 

 

Примена зооцида за сузбијање штеточина гајених биљака и њихова селективност за 

корисне инсекте (радови под редним бројевима: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 

60) 

У радовима 47, 50, 52 и 58 истичу се врло неуједначени ефекти на зелену 

бресквину ваш (Myzus persicae) на нектарини, а самим тим и различита могућност 

примене инсектицида другачијих механизама деловања на неколико локалитета у 

Врста 

научног 

резултата 

М  

Вредност  До избора у звање  

ванредни професор  

После избора у звање  

ванредни професор 

Укупно  

бодова  

Број 

радова  

Број 

бодова  

Број 

радова  

Број 

бодова  

М21 8 1 8 - - 8 

М23  3 3  9 1 3 12 

М24 3 - - 1 3 3 

М34 0,5 2 1 2 1 2 

М49  1 1 1 1 1 2 

М52  1,5  10 15 3 4,5 19,5 

М53 1 - - 1 1 1 

М62 1 2 2 - - 2 

М63  0,5  5 2,5 2 1 3,5 

М64  0,2  21 4,2 3 0,6 4,8 

М70  6  1 6 - - 6 

Укупно:  46 48,7 14 15,1 63,8 
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Србији. Тако, на локалитетима Смедерево и Топола веома слабу ефикасност 

испољавају представници органофосфата (диметоат и хлорпирифос) и пиретроида 

(делтаметрин и ламбда-цихалотрин) који се дуже време примењују за сузбијање ове 

штеточине. Са друге стране, на локалитетима Смедерево, Топола и Радмиловац, 

ефикасност инсектицида из групе неоникотиноида (имидаклоприд, тиаметоксам и 

ацетамиприд), као и пиметрозина, флоникамида и сулфоксафлора била је добра у 

сузбијању ове ваши на нектарини. На локалитетима Смедерево и Радмиловац 

задовољавајућу ефикасност испољио је пиретроид бифентрин, док је карбаматни 

инсектицид метомил имао веома слабо деловање на M. persicae на смедеревском 

локалитету, а добро на Радмиловцу. Слична испитивања спроведена су и у једном 

органском засаду нектарине на локалитету Метковић, где у близини нема 

конвенционалних засада нити популације ове ваши која је под интензивним 

селекционим притиском инсектицида. Резултати указују на значајно вишу ефикасност 

различитих инсектицида чији ефекти су испитивани и у конвенционалним засадима и 

традиционално воћарским рејонима (Гроцка, Смедерево, Топола), а показали су се као 

веома слаби. Ово је указало на потребу утврђивања промена у осетљивости популација 

зелене бресквине ваши пореклом са различитих локалитета. У току су експерименти 

који подразумевају биотестирање и спровођење савремених молекуларних и 

биохемијских метода, а који ће дати одговор о присутним факторима и механизмима 

резистентности (метаболичка резистентност и промена места деловања) на 

инсектициде код више различитих популација M. persicae у Србији. 

Резултати испитивања ефикасности инсектицида различитог механизма 

деловања у сузбијању прве генерације јабуковог смотавца (Cydia pomonella) на 

локалитету Радмиловац објављени су у раду 59. Истиче се добра ефикасност новијих 

инсектицида, спинеторама и хлорантранилипрола, али и емамектин бензоата и 

ацетамиприда, као и старијих једињења попут фосмета и делтаметрина за сузбијање 

ове најзначајније штеточине јабуке. Ови резултати указали су на широк спектар 

инсектицида који се могу алтернативно примењивати током вегетације за заштиту 

јабуке од јабуковог смотавца, што је изванредан допринос спровођењу мера 

антирезистентне стратегије.  

Повод да се испитају ефекти неких инсектицида у сузбијању крваве ваши 

(Eriosoma lanigerum) био је тај што се последњих година бележи повећање њене 

бројности у већини рејона гајења јабуке у Србији услед повлачења одређеног броја 

инсектицида из примене (органофосфати и карбамати). У раду 60 на основу резултата 

огледа, дошло се до закључка да комбинација спиротетрамата са минералним уљем 

пружа добру и дуготрајну заштиту јабуке од крваве ваши, док су задовољавајуће 

ефекте испољили делтаметрин и фосмет, а врло слабо деловање има ацетамиприд.  

На локалитету Велико Градиште испитани су ефекти, за нашу земљу, новог 

инсектицида из групе диамида за сузбијање памукове совице (Helicoverpa armigera), 

штеточине која може нанети значајне губитке у производњи паприке (до 35%). 

Резултати приказани у раду 49 указали су да, за разлику од стандардног инсектицида 

емамектин бензоата који је имао задовољавајуће деловање на памукову совицу, нови и 

високо селективни флубендиамид пружа веома успешну заштиту паприке од ове веома 

агресивне штеточине паприке. 

У фенофази после бербе плодова испитана је ефикасност препарата на бази 

бифеназата и пиридабена у сузбијању шљивине рђасте гриње (Aculus fockeui) на 
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вишњи (рад 55). Резултати овог испитивања су показали да количина од 0,75 l/ha 

препарата на бази бифеназата (480 g/l) пружа добру и дуготрајну заштиту вишње и 

смањује потенцијал ове штеточине у наредној вегетацији. Такође, пиридабен се 

алтернативно може примењивати за исте намене, како показују резултати овог огледа. 

У раду 48 приказани су резултати испитивања резидуалне ефикасности 

делтаметрина са пиперонил бутоксидом у сузбијању лабораторијских популација 

Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum и Sitotroga cerealella на 

ускладиштеној пшеници у контролисаним условима лабораторије. На основу 

добијених резултата закључено је да је синергизовани делтаметрин примењен у 

количини 0,25 mg/kg пшенице високо ефективан у сузбијању складишних инсеката, 

док је за дужу заштиту пшенице од S. oryzae потребно применити већу дозу овог 

инсектицида. 

У лабораторијском, скрининг тесту, по први пут у нашој земљи испитани су 

ефекти различитих инсектицида на лисну бубу амброзије (Ophraella communa) са 

циљем да се утврди њихова селективност за ову корисну врсту која се храни листом 

амброзије, али и могућност њихове примене у случају њене појаве на гајеном 

сунцокрету како би се спречила оштећења (рад 54). Утврђено је неселективно 

деловање ламбда-цихалотрина, абамектина и фосмета, слаба селективност 

ацетамиприда и умерено добро селективно деловање хлорантранилипрола, 

У приручнику о регистрованим пестицидима за примену у пољопривреди и 

шумарству у Републици Србији дат је детаљан преглед пестицида и њихових 

препарата са описом њиховог спектра деловања, биљних култура у којима се 

примењују, количинама примене, токсиколошког и екотоксиколошког профила, 

ограничења и упозорења при примени и других битних информација за стручњаке из 

области фитомедицине (рад 51). О значају научне области фитофармација која се бави 

проучавањима различитих аспеката везаних за пестициде, њеном историјском развоју 

у нашој земљи и запаженим доприносима научника који су се бавили овом тематиком 

говори се у раду 57.  

 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

4.1. Стручно-професионални допринос 

 

 Учешће на научним скуповима националног нивоа 

Кандидат је учествовао на више домаћих научних скупова, како у периоду пре, тако и 

у периоду после избора у звање ванредни професор (Прилог 1). 

 

 Учешће на пројектима 

Учешће на пројектима пре избора у звање ванредни професор 

Домаћи, технолошки пројекти 

(1) Пројекат: „Истраживања у циљу развоја нових и побољшања постојећих 

формулација пестицида”, (2005-2007), TR-6868B, Mинистaрство за науку и 

технолошки развој Републике Србије.  
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(2) Пројекат: “Утврђивaњe нивoa oсeтљивoсти крoмпирoвe злaтицe (Leptinotarsa 

decemlineata Say.) прeмa инсeктицидимa и успoстaвљaњe мoнитoрингa 

рeзистeнтнoсти”, (2007-2009), Mинистaрство пoљoприврeдe, шумaрствa и 

вoдoприврeдe Републике Србије.  

Међународни, едукативни појекат 

(3) International Joint Master degree in Plant Medicine (IPM) „TEMPUS IV“ (158875–

TEMPUS–IT–JPCR), пројекат у области формирања међународних мастер студија у 

области Фитомедицине (2010 - 2013) 

Учешће на пројектима после избора у звање ванредни професор 

Међународни, едукативни појекат 

(1) Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable 

Agriculture - HarISA (598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP-SUM), пројекат у 

области хармонизације, унапређења и модернизације програма докторских студија из 

области Фитомедицине, (2019 - 2022) (Прилог 4) 

 

 Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на мастер 

академским студијама 

Кандидат је у периоду од избора у звање ванредни професор био председник у 

комисијама за одбрану 5 мастер радова (Прилог 3). 

 

 Рецензије научних радова 

Кандидат др Ненад Тамаш урадио је рецензије неколико радова у домаћим научним 

часописима (Прилог 5) и рецензију једног уџбеника (Прилог 6): 

- Два рада у часопису Пестициди и фитомедицина (Pestic. Phytomed. (Belgrade)): 

рецензије радова објављених у бројeвима: Vol. 33 (1), 2018, 53–63; Vol. 33 (3-4), 2018, 

221–231;  

- Два рада у часопису Journal of Agricultural Sciences (Belgrade): рецензије радова 

објављених у бројeвима: Vol. 63 (1), 2018, 39-51; Vol. 67 (2), 2022, 105-125 

- Рецензија уџбеника „Технологија заштите биља – Заштита воћака и винове лозе“, 

аутора Новице Милетића, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 2019. 
 

 Поседовање лиценце 

Према решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р Србије 

кандидату је издата лиценца руководиоца испитивања биолошке ефикасности зооцида, 

тако да је aктивнo укључeн у извoђeњe пoљских рeгистрaциoних oглeдa сa зooцидимa. 

Поједине резултате ових огледа публиковао је у сарадњи са другим ауторима у 

домаћим научним часописима и саопштио на домаћим научним скуповима (Прилог 7). 

 

4.2. Допринос академској и широј заједници  

 Члан комисија на факултету 

Од школске 2021/2022. године кандидат је заменик члана Института за фитомедицину 

у Комисији за обезбеђење, праћење и унапређење квалитета на Факултету (Прилог 8).  
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Др Ненад Тамаш је био члан Комисије за припрему Извештаја у поступку за стицање 

звања истраживач сарадник, кандидата Марка Сретеновића, мастер инж., чији избор у 

звање је изгласало Изборно веће Факултета на седници одржаној 27.06.2019. године 

(Прилог 9). 

 

 Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници 

Кандидат др Ненад Тамаш је члан Лабораторије за испитивање биолошке 

ефикасности пестицида (ЛИБЕП) која послује на Факултету као стручни орган. У 

периоду од 2013-2014. год., био један од представника Факултета при Министарству 

пољопривреде за имплементацију стандарда добре експерименталне праксе (GЕP - 

Good Experimental Practice), који су дефинисани новим Законом о средствима за 

заштиту биља (СЗБ), а у складу са законском регулативом Европске Уније. Резултат 

учешћа у овим активностима је добијање сертификата од стране Министарства на 

период од 5 година (2022-2027) чиме је ЛИБЕП акредитован за обављање послова из 

области испитивања биолошке ефикасности средстава за заштиту биља у циљу њихове 

регистрације на подручју Републике Србије. Истим решењем др Ненад Тамаш је 

именован као одговорно лице за спровођење тестова ефикасности зооцида у оквиру 

ЛИБЕП (Прилог 10). 

 

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

земљи и иностранству 

 

 Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству 
Током школске 2017/2018. године др Ненад Тамаш је учествовао у извођењу наставе 

(предавања и вежбе) из предмета Фитофармација студентима основних академских 

студија студијског програма Пољопривредна производња на Државном Универзитету 

у Новом Пазару (Прилог 11). Наставу на овом Универзитету је у континуитету 

изводио у периоду од 2013. до 2017. године у оквиру реализације заједничког 

студијског програма.   

Др Ненад Тамаш био је ангажован на Универзитету у Новом Саду – Пољопривредни 

факултет у својству члана Комисије за израду извештаја о оцени подобности 

кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидата Антонија 

Жунића под насловом: „Технологија заштите засада брескве од бресквиног смотавца 

(Grapholita molesta Busck) у функцији добијања здравствено безбeдних плодова“. 

Ментор ове дисертације је проф. др Славица Вуковић, а њена израда је у завршној 

фази (Прилог 12). 

 

 Чланство у професионалнм удружењима или организацијама националног 

нивоа 

Др Ненад Тамаш је члан Друштва за заштиту биља Србије (Прилог 13). 
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5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ  

 

На основу анализе поднете документације, досадашњег рада и сагледавања 

обавезних и изборних услова који су од значаја за избор кандидата у звање и на радно 

место ванредни професор, Комисија сматра да је др Ненад Тамаш остварио запажене 

резултате у педагошком, научно-истраживачком и стручном раду, дао значајан 

стручно-професионални допринос и допринос академској и широј заједници и 

остварио добру сарадњу са другим високошколским и научно-истраживачким 

установама у земљи. 

У педагошком раду са студентима има деветнаестогодишње искуство. Одговорни 

је наставник на једном обавезном и два изборна предмета на основним академским 

студијама. Изводи наставу на једном предмету на мастер академским студијама и на 

четири предмета на докторским академским студијама из уже научне области 

Пестициди. Оцењен је одличном просечном оценом од стране студената (4,80). Од 

избора у звање ванредни професор био је ментор 39 дипломских и 7 мастер радова и 

председник у комисијама за одбрану 12 дипломских и 5 мастер радова. Др Ненад 

Тамаш је до сада објавио 5 научних радова у међународним часописима, од чега један 

после избора у звање ванредни професор у часопису из категорије М23. Од избора у 

звање ванредни професор саопштио је седам радова на домаћим и међународним 

скуповима. Аутор је практикума из уже научне области. До сада је објавио 60 научних 

радова и остварио коефицијент научне компетентности од 63,8 од чега 15,1 након 

избора у звање ванредни професор. Учествује на једном међународном, едукативном 

пројекту. 

На основу свега изнетог, Комисија предлаже Изборном већу Пољопривредног 

факултета Универзитета у Београду да прихвати овај Извештај и утврди предлог Већу 

научних области биотехничких наука Универзитета у Београду да се др Ненад Тамаш 

изабере у звање и на радно место ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР, за ужу научну област 

ПЕСТИЦИДИ. 

 

У Београду, 3.10.2022. године  

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

_________________________________________________  

Др Новица Милетић, редовни професор (председавајући) 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

(ужа научна област: Пестициди) 

 

________________________________ 

Др Милан Стевић, редовни професор 

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

(ужа научна област: Пестициди) 

 

__________________________________ 

Др Славица Вуковић, редовни професор 

Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет 

(ужа научна област: Фитофармација) 
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ПРИЛОГ 1 

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ И САОПШТЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА  

ДР НЕНАДА ТАМАША 

  

ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна 

критика; уређивање часописа (М20) 

Рад у врхунском међународном часопису (М21 = 8) 

1. Tamaš, N., Dojnov, B., Margetić, A., Vujčić, M., Špirović, B., Miletić, N., Stević, M., 

Vujčić, Z. (2015): Resistance to common organophosphate and carbamate insecticides in 

Aphis pomi (Hemiptera: Aphididae). Fruits, 70 (3), 135 - 142. 

DOI: 10.1051/fruits/2015005; ISSN: 0248-1294; KoBSON, IF: 1,013 
 

Рад у међународном часопису (M23 = 3) 

2. Miletić, N., Tamaš, N. and Graora, D. (2011): The control of codling moth (Cydia 

pomonella L.) in apple trees. ŽEMDIRBYSTĖ=Agriculture, 98/2, 213-218. ISSN: 1392-

3196 Kobson: IF 0,327 

3. Miletich, N., Tamas, N., Vuksa, P., Pfaf-Dolovac, E. and Dolovac, N. (2012): The 

Influence of Shading on the Development of Podosphaera leucotricha under Field 

Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18/2, 178-184. ISSN: 1310-0351 

Kobson: IF 0,136 

4. Stević, M., Tamaš, N., Miletić, N., Vukša, P. (2015): Different toxicity of the strobilurin 

fungicides kresoxim-methyl and trifloxistrobin to Venturia inaequalis isolates from Serbia. 

Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and 

Agricultural Wastes, 50 (9), 633 – 637.  

DOI: 10.1080/03601234.2015.1038952; ISSN: 0360-1234; KoBSON, IF: 1,247 

 

Зборници међународних научних скупова (М30) 

Сопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34 = 0,5) 

5. Стевић, М., Милетић, Н., Миладиновић, З., Рекановић, Е., Тамаш, Н. и Вукша, П. 

(2004): Ефикасност сузбијања пепелнице јабуке и винове лозе. Пети конгрес о заштити 

биља, Зборник резимеа, 362-363, Златибор, 22. – 26. новембар.  

6. Тамаш, Н. (2004): Ефикасност диметоата и хлорпирифоса за сузбијање лисних 

вашију у засаду јабуке. Пети конгрес о заштити биља, Зборник резимеа, 384-385, 

Златибор, 22. – 26. новембар.  

7. Стевић, М., Тамаш, Н., Милетић, Н. и Вукша, П. (2009): Промена осетљивости 

Venturia inaequalis на фунгициде из група стробилурина и триазола. Шести конгрес о 
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заштити биља са симпозијумом о биолошком сузбијању инвазивних организама, 

Зборник резимеа, 123 - 124, Златибор, 23. – 27. новембар.  

8. Стевић, М., Тамаш, Н., Милетић, Н. и Вукша, П. (2009): Фунгицидно - акарицидни 

ефекти уљне формулације Cu - хидроксида. Шести конгрес о заштити биља са 

симпозијумом о биолошком сузбијању инвазивних организама, Зборник резимеа, 139, 

Златибор, 23. – 27. новембар.  

 

Монографије националног значаја (М40) 

Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске 

публикације националног значаја (М49 = 1) 

9. Алексић, Г., Бркић, Д., Гашић, С., Јовановић – Радованов, К., Кљајић, П., Марчић, 

Д., Милетић, Н., Павловић, Д., Радивојевић, Љ., Рекановић, Е., Стевић, М., Тамаш, Н., 

Вучинић, С., Вуковић, С. (2016): Пестициди у пољопривреди и шумарству у Србији 

2016. Осамнаесто, измењено и допуњено издање. Друштво за заштиту биља Србије, 

Београд, (ISBN 978-86-83017-30-0). 

 

Радови у часописима националног значаја (М50) 

Рад у истакнутом националном часопису (M52 = 1,5) 

10. Тамаш, Н., Јовановић-Радованов, К., Стевић, М., Елезовић, И. (2004): Утицај 

примене оквашивача на ефикасност трибенурон-метила у сузбијању корова у 

пшеници. Пестициди и фитомедицина, 19 (3), 185-192.  

11. Елезовић, И., Тамаш, Н. и Милетић, Н. (2006): Резистентност лисних вашију на 

инсектициде. Пестициди и фитомедицина, 21 (1), 9-19. 

12. Милетић, Н. и Тамаш, Н. (2006): Ефикасност абамектина, тиаметоксама и 

амитраза у сузбијању обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri, L.) у засаду крушке. 

Пестициди и фитомедицина, 21 (1), 65-70.  

13. Милетић, Н. и Тамаш, Н. (2008): Зимско третирање воћака за сузбијање 

штеточина. Биљни лекар, 36 (6), 394-398.  

14. Тамаш, Н., Милетић, Н., Елезовић, И. (2012): Ефикасност инсектицида различитих 

механизама деловања у сузбијању зелене ваши јабуке (Aphis pomi De Geer) на јабуци. 

Биљни лекар, 40 (6), 489 - 498. 

15. Тамаш, Н., Милетић, Н., Елезовић, И. (2013): Ефекти инсектицида различитих 

механизама деловања на ларве предаторске муве Aphidoletes aphidimyza (Rondani). 

Биљни лекар, 41 (4), 445 - 451. 

16. Тамаш, Н., Милетић, Н., Елезовић, И. (2013): Осетљивост различитих популација 

зелене ваши јабуке Aphis pomi на инсектициде у Србији. Биљни лекар, 41 (5), 540 - 548. 

17. Тамаш, Н., Милетић, Н., Сретеновић, М., Голијан, Ј. (2014): Ефикасност 

авермектина, диамида и неоникотиноида у сузбијању јабуковог смотавца (Cydia 

pomonella L.) на јабуци. Биљни лекар, 42 (1), 58 - 64. 
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18. Тамаш, Н., Милетић, Н., Сретеновић, М. (2015): Ефикасност цијантранилипрола и 

хлорантранилипрола у сузбијању бресквиног смотавца (Cydia molesta Busck) на 

брескви и нектарини. Биљни лекар, 43 (4), 347 - 352. 

19. Тамаш, Н., Милетић, Н., Сретеновић, М. (2016): Примена клотианидина у 

сузбијању обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri L.) у засаду крушке. Биљни лекар, 44 

(3), 240 - 248. 

 

Предавања по позиву на скуповима националног значаја М(60) 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу  

(М62 = 1) 

20. Тамаш, Н., Милетић, Н. и Јеринић Продановић, Д. (2008): Интегрални концепт 

сузбијања крушкине буве. Девето саветовање о заштити биља, Зборник резимеа, 31 - 

32, Златибор, 24. – 28. новембар.  

21. Милетић, Н. и Тамаш, Н. (2010): Актуелни инсектициди у заштити воћа од 

најзначајнијих штеточина. Десето саветовање о заштити биља, Зборник резимеа, 17 - 

18, Златибор, 29. новембар – 4. децембар.  

22. Милетић, Н., Тамаш, Н., Сретеновић, М. (2017): Актуелни проблеми у сузбијању 

проузроковача болести воћака. Саветовање „Савремена производња воћа“, Зборник 

апстраката, 47-49, Бања Ковиљача, 2-3. новембар. 

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 = 0,5) 

23. Милетић, Н. и Тамаш, Н. (2009): Интегрална заштита јабуке. Зборник радова II 

Саветовања „Иновације у воћарству – Унапређење производње јабучастог воћа“, 95-

106, Београд, 11. – 12. фебруар. 2009. 

24. Милетић, Н., Тамаш, Н. (2011): Заштита вишње и трешње од проузроковача 

биљних болести и штеточина. Зборник радова III Саветовања „Иновације у воћарству 

– Унапређење производње вишње и трешње“, 133-143, Београд, 10. фебруар, 2011. 

25. Шпировић, Б., Мојашевић, М., Каран, В., Милак, М. и Тамаш, Н. (2011): Депозит 

хлорпирифоса у засаду вишње и шљиве. Књига радова, 49. саветовање Српског 

хемијског друштва, 118 – 121, Крагујевац, 13. – 14. мај, 2011. 

26. Милетић, Н., Тамаш, Н. (2013): Заштита брескве и нектарине од проузроковача 

биљних болести и штеточина. Зборник радова IV Саветовања „Иновације у воћарству 

– Унапређење производње брескве и кајсије“, 137-147, Београд, 11. фебруар, 2013.  

27. Стевић, М., Тамаш, Н., Милетић, Н., Вукша, П. (2015): Ефикасност фунгицида 

различитих механизама деловања у сузбијању пегавости листа јагоде (Mycosphaerella 

fragariae). Зборник радова V Саветовања „Иновације у воћарству – Савремена 

производња јагоде“, 125-130, Београд, 11. фебруар, 2015. 
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Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (M64 = 0,2) 

28. Тамаш, Н., Јовановић-Радованов, К., Стевић, М. и Елезовић, И. (2003): Ефикасност 

трибенурон-метила за сузбијање корова у пшеници. Шесто саветовање о заштити 

биља, Зборник резимеа, 14, Златибор, 24. – 28. новембар, 2003.     

29. Тамаш, Н., Милетић, Н. и Граора, Д. (2005): Ефикасност пиримикарба и 

пиримифос-метила у сузбијању лисних вашију у засаду јабуке. Седмо саветовање о 

заштити биља, Зборник резимеа, 108-109, Соко Бања, 15. – 18. новембар, 2005.  

30. Стевић, М., Тамаш, Н., Рекановић, Е. и Вукша, П. (2005): Нови фунгициди за 

сузбијање проузроковача пламењаче. Седмо саветовање о заштити биља, Зборник 

резимеа, 127-128, Соко Бања, 15. – 18. новембар, 2005. 

31. Стевић, М., Рекановић, Е., Тамаш, Н., Милетић, Н. и Вукша, П. (2006): Искуства у 

експерименталном сузбијању M. laxa. I Симпозијум о шљиви Србије са међународним 

учешћем, Зборник резимеа, 108-109, Чачак, 28. - 31. август, 2006. 

32. Милетић, Н., Тамаш, Н. (2007): Ефикасност минералних уља у сузбијању црвене 

воћне гриње (Panonychus ulmi) у засаду јабуке. Тринаести симпозијум са саветовањем 

о заштити биља, Зборник резимеа, 51-52, Златибор, 26. – 30. новембар, 2007.  

33. Стевић, М., Тамаш, Н., Рекановић, Е., Степановић, М. и Вукша, П. (2007): 

Експериментална искуства у сузбијању Phytophtora infestans (Mont.) de Bary на 

кромпиру. Тринаести симпозијум са саветовањем о заштити биља, Зборник резимеа, 

99, Златибор, 26. – 30. новембар, 2007. 

34. Стевић, М., Тамаш, Н., Рекановић, Е. и Вукша, П. (2008): Ефикасност препарата 

Signum (пираклостробин + боскалид) у сузбијању сиве трулежи на јагодастом воћу. 

Девето саветовање о заштити биља, Зборник резимеа, 136 - 137, Златибор, 24. – 28. 

новембар, 2008.  

35. Милетић, Н., Тамаш, Н., Вукша, П. и Стевић, М. (2010): Сузбијање Cydia 

pomonella инсектицидима различитог механизма деловања. Седми симпозијум о 

заштити биља у БИХ, Зборник резимеа, 44, Теслић, 9. – 11. новембар, 2010.  

36. Стевић, М., Вукша, П., Милетић, Н. и Тамаш, Н. (2010): Проблеми заштите јабуке 

од патогена са посебним освртом на Venturia inaequalis. Седми симпозијум о заштити 

биља у БИХ, Зборник резимеа, 15-16, Теслић, 9. – 11. новембар, 2010. 

37. Стевић, М., Тамаш, Н., Рекановић, Е. и Вукша, П. (2010): Ефикасност фунгицида у 

сузбијању Venturia inaequalis у условима јаког интензитета обољења. Десесто 

саветовање о заштити биља, Зборник резимеа, 25, Златибор, 29. новембар – 4. 

децембар, 2010.  

38. Милетић, Н., Тамаш, Н. (2011): Ефикасност инсектицида различитог механизма 

деловања у сузбијању обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri L.) у засаду крушке. 

Осми симпозијум о заштити биља у БИХ, Зборник резимеа, 53, Теслић, 8. – 10. 

новембар, 2011. 

39. Стевић, М., Вукша, П., Милетић, Н. и Тамаш, Н. (2011): Могућности хемијске 

заштите крушке од Venturia pyrina. Једанаесто саветовање о заштити биља, Зборник 

резимеа, 27-28, Златибор, 28. новембар – 2. децембар, 2011.  
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40. Вукша, П., Милетић, Н., Јовановић – Радованов, К., Стевић, М. и Тамаш, Н. (2011): 

Структура понуде пестицида регистрованих у Србији. Једанаесто саветовање о 

заштити биља, Зборник резимеа, 147-149, Златибор, 28. новембар – 2. децембар, 2011. 

41. Милетић, Н., Тамаш, Н. (2012): Ефикасност комбинације хлорпирифоса и бета – 

цифлутрина у сузбијању бресквиног смотавца (Cydia molesta) у засадима брескве и 

нектарине. Четрнаести симпозијум о заштити биља и Девети конгрес о коровима, 

Зборник резимеа, 78 - 79, Златибор, 26. – 30. новембар, 2012. 

42. Милетић, Н., Тамаш, Н., Стевић, М., Вукша, П. (2013): Интегрална заштита јабуке 

и винове лозе: истина, заблуде и реалност. Десети симпозијум о заштити биља у БИХ, 

Зборник резимеа, 96-97, Сарајево, 5. – 7. новембар, 2013. 

43. Милетић, Н., Тамаш, Н., Сретеновић, М., Голијан, Ј. (2013): Ефикасност 

емамектин бензоата, цијантранилипрола и тиаклоприда у сузбијању јабуковог 

смотавца (Cydia pomonella) у засаду јабуке. Дванаесто саветовање о заштити биља, 

Зборник резимеа, 184-185, Златибор, 25. – 29. новембар, 2013. 

44. Сретеновић, М., Милетић, Н., Тамаш, Н. (2016): Ефикасност органофосфата и 

пиретроида у сузбијању зелене бресквине ваши (Myzus persicae Sulzer) у засаду 

нектарине на локалитету Петријево (Смедерево). Петнаести симпозијум о заштити 

биља, Зборник резимеа, 55, Златибор, 28. новембар – 2. децембар, 2016. 

45. Сретеновић, М., Милетић, Н., Тамаш, Н. (2016): Ефикасност флоникамида и 

инсектицида из групе неоникотиноида у сузбијању зелене бресквине ваши (Myzus 

persicae Sulzer) у засаду нектарине на локалитету Винча (Топола). Петнаести 

симпозијум о заштити биља, Зборник резимеа, 56, Златибор, 28. новембар – 2. 

децембар, 2016. 

46. Пражић Голић, М., Кљајић, П., Андрић, Г., Тамаш, Н., Пражић, С. (2017): Ефекти 

делтаметрина на имага кестењастог брашнара, Tribolium castaneum (Herbst) и rizoperte, 

Rhyzopertha dominica (F.) у третираној пшеници. Четрнаесто саветовање о заштити 

биља, Зборник резимеа, 100, Златибор, 27. новембар – 1. децембар, 2017. 

 

Одбрањена докторска дисертација (М70 = 6) 

Тамаш, Н. (2012): Осетљивост зелене ваши јабуке (Aphis pomi De Geer) и предатора из 

фамилије Cecidomyiidae на инсектициде различитих механизама деловања. Докторска 

дисертација, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет. 

 

Софтвер 

Шестовић, М. Вукша, П., Милетић.Н, Тамаш, Н. (2014): ИНСЕКТИЦИДИ И 

АКАРИЦИДИ. У ФитоМедицина – систем добре праксе (PC softver: V-1.3; 2014; 

Вукша, П.), Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет (ISBN 978-86-7834-

135-9). 

 

 

Практикум 

Тамаш Д. Ненад (2017): Практикум из фитофармације: зооциди. Универзитет у 

Београду - Пољопривредни факултет, Београд (ISBN 978-86-7834-273-8; COBISS.SR-

ID 229488396). 
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ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна 

критика; уређивање часописа (М20) 

Рад у међународном часопису (M23 = 3) 

47. Sretenovic, M., Miletic, N., Tamas, N. (2019): Efficacy of Different Insecticides for the 

Control of Green Peach Aphid (Myzus persicae Sulzer) in Nectarine Orchards. Pakistan 

Journal of Agricultural Sciences, 56 (3), 661-668.  

ISSN (Print) 0552-9034, ISSN (Online) 2076-0906; DOI:10.21162/PAKJAS/19.8690 

Kobson: IF 0,677 

 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24 = 3) 

48. Pražić Golić, M., Kljajić, P., Andrić, G., Tamaš, N., Pražić, S. (2018): Residual efficacy 

of deltamethrin against Sitophilus oryzae (L.), Rhyzopertha dominica (F.), Tribolium 

castaneum (Herbst) and Sitotroga cerealella (Oliv.) in wheat grain. Pestic. Phytomed. 

(Belgrade), 33 (2), 127–135. 

 

Зборници међународних научних скупова (М30) 

Сопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34 = 0,5) 

49. Sretenović, M., Miletić, N., Tamaš, N., Milanović, M. (2020): Efficacy of flubendiamide 

and emamectin benzoate in the control of cotton bollworm (Helicoverpa armigera Hübner) 

on sweet pepper. IX International Symposium on Agricultural Sciences „AgroReS 2020”,  

Book of Abstracts, 78, 24
th

 September 2020, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.  

50. Sretenović, M., Miletić, N., Tamaš, N. (2022): Efficacy of different insecticides in the 

control of the green peach aphid on nectarine. Plant Health in Sustainable Agriculture: Hot 

Spots and Solutions Perspective. Final Conference - HarISA, Book of Abstracts, 6
th

 - 8
th

 

September 2022, Novi Sad, Serbia. https://harisa.site123.me/ 

 

Монографије националног значаја (М40) 

Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске 

публикације националног значаја (М49 = 1) 

51. Алексић, Г., Бркић, Д., Гашић, С., Јовановић – Радованов, К., Кљајић, П., Марчић, 

Д., Милетић, Н., Павловић, Д., Радивојевић, Љ., Рекановић, Е., Стевић, М., Тамаш, Н., 

Вучинић, С., Вуковић, С. (2018): Пестициди у пољопривреди и шумарству у Србији. 

Деветнаесто, измењено и допуњено издање. Друштво за заштиту биља Србије, 

Београд, (ISBN 978-86-83017-33-1). 
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Радови у часописима националног значаја (М50) 

Рад у истакнутом националном часопису (M52 = 1,5) 

52. Сретеновић, М., Милетић, Н., Тамаш, Н. (2018): Могућност примене инсектицида 

различитих механизама деловања за сузбијање зелене бресквине ваши (Myzus persicae 

Sulzer) на нектарини. Биљни лекар, 46 (3), 359 - 367. 

53. Тамаш, Н., Милетић, Н., Сретеновић, М. (2018): Сузбијање значајнијих штеточина 

винове лозе у Србији. Биљни лекар, 46 (6), 771 - 778. 

54. Тамаш, Н., Сретеновић, М., Милетић, Н. (2021): Ефекти различитих инсектицида 

на лисну бубу амброзије, Ophraella communa (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta 

Herbologica, 30 (2), 121 - 128. 

Рад у националном часопису (M53 = 1) 

55. Сретеновић, М., Тамаш, Н., Милетић, Н. (2021): Могућност примене бифеназата и 

пиридабена у сузбијању шљивине рђасте гриње (Aculus fockeui) на вишњи. Биљни 

лекар, 49 (5), 647 - 656. 

 

Предавања по позиву на скуповима националног значаја М(60) 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 = 0,5) 

56. Милетић, Н., Тамаш, Н., Сретеновић, М. (2019): Заштита боровнице од 

проузроковача биљних болести и штеточина. Зборник радова VII нaучно - стручног 

Сaветовaња сa међунaродним учешћем „Иновaције у воћaрству: Сaвремене 

aгротехничке и помотехничке мере у воћaрству“, 157-168, Београд, 12. фебруар, 2019.  

57. Вукша, П., Стевић, М., Кљајић, П., Рекановић, Е., Бркић, Б., Тамаш, Н., Јовановић-

Радованов, К., Вуковић, С., Алексић, Г. (2020): Развој и значај фитофармације у 

очувању здравља биља у Србији. Зборник радова научно-стручног скупа „Заштита 

здравља биљака“, Српска академија наука и уметности (САНУ) - Академијски одбор за 

село, 77 – 89, Београд, 22. октобар, 2020.  
 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (M64 = 0,2) 

58. Сретеновић, М., Милетић, Н., Тамаш, Н. (2018): Ефикасност различитих 

инсектицида у сузбијању зелене бресквине ваши (Myzus persicae Sulzer) у засаду 

нектарине на локалитету Радмиловац. Петнаесто саветовање о заштити биља, Зборник 

резимеа радова, 62, Златибор, 26. новембар – 30. новембар, 2018. 

59. Милетић, Н., Сретеновић, М., Тамаш, Н. (2021): Ефикасност различитих 

инсектицида у сузбијању Cydia pomonella на јабуци. Шеснаесто саветовање о заштити 

биља, Зборник резимеа радова, 38, Златибор, 22. фебруар – 25. фебруар, 2021. 

60. Милетић, Н., Тамаш, Н., Сретеновић, М. (2021): Могућност примене инсектицида 

за сузбијање крваве ваши (Eriosoma lanigerum) на јабуци. Шеснаести симпозијум о 

заштити биља, Зборник резимеа, 73-74, Златибор, 22. новембар – 25. новембар, 2021. 
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Прилог уз списак објављених радова – 1A 

Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира   (за поновни избор ванр. проф) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Прилог уз списак објављених радова – 1Б 

Саопштена три рада на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) у периоду од последњег 

избора из научне области за коју се бира (за поновни избор ванр. проф) 

M34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

M63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

M64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Прилог 2 

Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода 

 
 

 

 

 

 



 6 

Прилог 3 

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка;  

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, мастер или докторским студијама 

 



 7 

 

 
 

 

 



 8 
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Прилог 4 

Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту 
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Прилог 5 

Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката 

Рецензије научних радова 

 



Прилог 6 

Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија 

радова или пројеката 

Рецензија уџбеника 

 
 



Прилог 7 

Поседовање лиценце 

 



Прилог 8 

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

факултету или универзитету у земљи 

Заменик члана Института за фитомедицину у Комисији за обезбеђење, праћење и унапређење 

квалитета на Факултету 



Прилог 9 

Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или комисија на факултету или универзитету 

у земљи 

Члан Комисије за избор истраживача сарадника, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

 
 

 

 



 2 

Прилог 10 

Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници 

 



Прилог 11 

Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи 

Учешће у извођењу наставе на Државном Универзитету у Новом Пазару 



Прилог 12 

Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи 

Члан Комисије за извештај о оцени теме докторске дисертације: Универзитет у Новом Саду – 

Пољопривредни факултет 

 
 



 2 

Прилог 13 

Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или организацијама 

националног или међународног нивоа 

 


