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                Образац 4В  

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Ентомологија и пољопривредна зоологија 

Број кандидата који се бирају:  1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Никола С. Грујић 

 

 
II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Никола, Сава, Грујић 

- Датум и место рођења: 20.05.1981. године, Зрењанин 

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

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Биотехничке науке 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет,  

- Место и година завршетка: Београд, 2008. год. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка:  

- Ужа научна, односно уметничка област:   

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2017. год. 

- Наслов дисертације: „Популациона динамика и одрживи модалитети сузбијања Globodera 

rostochiensis (Woll.) i G. pallida (Stone) (Nematoda: Heteroderinae) у условима западне Србије”.  

- Ужа научна, односно уметничка област: Ентомологија и пољопривредна зоологија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент, 2012. год. 

-Доцент, 2018. год. 
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3) Испуњени услови за избор у звање ДОЦЕНТА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 

искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

5 (пет) 

(Прилог 2) 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

Просечна оцена 4,76 

(по годинама и предметима у 

интервалу од 4,51 до 4,95)  

(Прилог 3) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

-Асистент 2012 – 2018. 

-Доцент 2018 - 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка Mенторство:  

6 мастер радова                  (Прилог 6) 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, мастер  или докторским студијама 

Учешће у комисији: 

6 мастер радова                  (Прилог 6) 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 

Укупно 5 

радова 

М21 – 1 

М22 – 1 

M23 – 3  

(Прилог 1) 

 

 

1. Nježić, B., Širca, S., Geric Stare B., 

Grujić, N. (2014): First report of the 

Pale Potato Cyst Nematode 

Globodera pallida from Bosnia and 

Herzegovina. Plant Disease, 98 (4): 

575 http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-

07-13-0739-PDN. (IF=3,020) М21. 

2 Grujić, N., Radivojević, M. (2017): 

Population decline of Globodera 

rostochiensis in Western Serbia. 

Nematology, 19 (2): 185-195 DOI: 

10.1163/15685411-00003039. 
(IF=1,442)  М22.  

3. Grujić N., Nježić B., Anifantis S.A., 

Tarasco E. (2020). Biocontrol 

potential of entomopathogenic 

nematodes against Stelidota 

geminata (Say). REDIA-Journal of 

Zoology 103, 35-39 

http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-

103.20.07 (IF=0,577)  М23 

4.Anifantis, A.S., Marziale, R., 

Pascuzzi, S., Ravlic, J., Grujić, N., 

http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-07-13-0739-PDN
http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-07-13-0739-PDN
http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-103.20.07
http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-103.20.07
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Tarasco, E. (2020) Effect of 

hydrostatic pressure on the viability 

of EPN native Italian strains 

Steinernema feltiae and 

Heterorhabditis bacteriophora. 

REDIA-Journal of Zoology 103, 

115-120 

http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-

103.20.18 (IF=0,577)  М23.  

5.Grujić, N., Graora, D., Nježić, B., 

Bosančić, B., Tarasco E. (2021). 

Virulence of entomopathogenic 

nematodes to three soft scale insect 

species. REDIA-Journal of Zoology 

104,193-197 

http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-

104.21.22 (IF=0,250)  М23. 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

Укупно 40 

радова 

M34 – 28 

M64 – 12 

(прилог 1) 

 

1. Grujić, N., Nježić, B., Radivojević, 

M. (2019). Monitoring of potato cyst 

nematodes in Serbia. 8th International 

Symposium On Agricultural Sciences-

AGRORES 2019. Book of Abstracts, 

p. 65. M34 

https://agrores.net/wp-

content/uploads/2019/11/Book-of-

Abstracts-AgroReS-2019.pdf 

2. Grujić, N., Nježić, B. and 

Radivojević, M. (2022). Population 

decline of Globodera rostochiensis 

population in Serbia in the absence of 

the host. XI international symposium 

on agricultural sciences AGRORES 

2022. Book of Abstracts, 179. 

https://agrores.net/wp-

content/uploads/2022/10/Book-of-

Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

  

9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од
 
избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

  

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

  

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф) 

  

http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-103.20.18
http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-103.20.18
http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-104.21.22
http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-104.21.22
https://agrores.net/wp-content/uploads/2019/11/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2019/11/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2019/11/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf


4 

 

13 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) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата   

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник за 

ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

  

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

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

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 

или иностранству.  

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

друштвеној заједници. 

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

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
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удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалним 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

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

иностранству. 

 
1. Стручно-професионални допринос 

1.1. Члан редакционог одбора часописа Биљни лекар (Прилог 4) 

1.2. Учесник: International Symposium On Agricultural Sciences-AGRORES 2019, 2022; International Scientific 

Agricultural Symposium „Agrosym“ 2018, 2020; Научни скупови у организацији Друштва за заштиту 

биља 2017, 2019, 2021. (Прилог 5). 

1.3  Ментор и члан комисије шест одбрањених мастер радова (Прилог 6). 

2. Допринос академској и широј заједници 

2.1. Заменик члана Комисије за обезбеђење, праћење и унапређење квалитета  Пољопривредног факултета 

(2018-2021) Заменик члана Комисије за стамбена питања Пољопривредног факултета (2021- ). Члан 

Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња (2022- ) (Прилог 7). 

3 Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству.  

3.3. Члан: Европско нематолошко друштво и Друштво за заштиту биља Србије (Прилог 8). 

3.4. Учесник у размени наставника. Универзитет у Барију, Бари, Италија, 2021. У оквиру пројекта 

Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture - HarISA, 

Erasmus+ (Прилог 9). 

 

 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу поднете документације, увида у биографске и библиографске податке, анализом 

научне компетентности, Комисија констатује да је др Никола Грујић у свом досадашњем раду 

испољио особине вредног, савесног и инвентивног истраживача у области за коју је конкурисао. У 

оквиру спроведених анкета од стране студената оцењен је са високим оценама (просечна оцена 

4,76). Успешно је припремио и одржао приступно предавање, које је оцењено позитивно (просечна 

оцена 5). У досадашњем раду др Никола Грујић је био ментор 6 мастер радова, члан комисије 6 

мастер радова и ментор или члан комисије 23 дипломска рада. 
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Др Никола Грујић је до сада објавио 47 научних радова, са укупним коефицијентом научне 

компетентности М=39,4. После избора у звање доцента, објавио је 18 научних радова са 

коефицијентом научне компетентности М=15,8. Објавио је пет радова у међународним 

часописима са SCI листе, од чега три од последњег избора.  

 

На основу изнетих података о наставним, научним и стручним квалификацијама Комисија 

сматра да др Никола Грујић испуњава све критеријуме и услове прописане Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Београду, Статутом Пољопривредног факултета и 

Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 

и предлаже Изборном већу да прихвати овај Извештај и донесе одлики да се др Никола Грујић 

изабере у звање и на радно место ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕНТОМОЛОГИЈА И 

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗООЛОГИЈА. 

 

. 

 

 

Београд, 29.10.2022. год.  

                                                                                       ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

______________________________________ 

др Милан Радивојевић, редовни професор у пензији, председавајући  

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет  

(ужа научна област Ентомологија и пољопривредна зоологија) 

 

 

_____________________________________ 

др Биљана Видовић, ванредни професор, члан   

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет  

(ужа научна област Ентомологија и пољопривредна зоологија) 

 

 

______________________________________ 

др Бранимир Њежић, доцент, члан  

Универзитет у Бањој Луци - Пољопривредни факултет  

(ужа научна област Заштита здравља биљака и агроекологија) 

 

 


