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Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета:  Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Ратарство, повртарство, цвећарство, крмно и 

лековито биље 

Број кандидата који се бирају:  1 

Број пријављених кандидата:  1 

Имена пријављених кандидата:  1. Ђорђе Ж. Моравчевић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме:  Ђорђе (Живко) Моравчевић 

- Датум и место рођења:  19. 02. 1973. година, Шабац 

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

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Повртарство 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе:  Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет 

- Место и година завршетка: Земун, 1998. године 

Мастер:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе:  Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет 

- Место и година завршетка:  Земун, 2008. године 

- Ужа научна, односно уметничка област:  Повртарство 

Докторат: 

- Назив установе:  Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет 

- Место и година одбране:  Земун, 2012. године 

- Наслов дисертације: Морфолошке, производне и хемијске карактеристике домаћих 

популација белог лука пролетњака (Allium sativum L.). 

- Ужа научна, односно уметничка област: Повртарство 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- стручни сарадник, 1999;  

- асистент приправник, 2004;  

- асистент, 2008;  

- доцент, 2012; 

- ванредни професор, 2017. 
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3) Испуњени услови за избор у звање   РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које 

се бира) 
oценa / број година радног искуства 

1 

Приступно предавање из области за коју се 

бира, позитивно оцењено од стране 

високошколске установе 

Није применљиво јер има педагошко 

искуство.  

2 Позитивна оцена педагошког рада у 

студентским анкетама током целокупног  

претходног изборног периода 

 

Просечна оцена– 4,86 

 

3 

Искуство у педагошком раду са студентима 2004-2008  (асистент приправник) 

2008-2012  (асистент) 

2012-2017  (доцент) 

2017 -  до сада  (ванредни професор) 

 

 

 

 

(заокружити 

испуњен услов за 

звање у које се 

бира) 

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

 

4 

Резултати у 

развоју научно-

наставног 

подмлатка 

 

Др Ђорђе Моравчевић има значајан допринос у обезбеђењу наставно-

научног подмлатка. До сада је био ментор укупно 44 пута (13 мастер 

радова и 31 дипломски рад) и 71 пут члан комисије (8 докторских 

дисертација, 19 мастер радова и 44 дипломска рада). После избора у звање 

ванредног професора др Ђорђе Моравчевић је био ментор укупно 28 пута 

и то на 12 мастер и 16 дипломских радова. Тренутно је ментор за 2 

докторске дисертације које су у изради и привремени ментор за још 5 

докторских кандидата. После избора у звање ванредног професора био је 

члан Комисије за одбрану 6 докторских дисертација, 14 мастер радова и 29 

дипломских или завршних радова. Био је и члан Комисије за оцену пријаве 

2 докторске дисертације. Поред тога активно учествује и у Комисијама за 

избор кандидата у универзитетска и научна звања (Прилог 7).   
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Учешће у 

комисији за 

одбрану три 

завршна рада на 

академским 

специјалистички

м, мастер  или 

докторским 

студијама 

Одабрани завршни радови из свих категорија, Прилог 7 

 

Члан Комисије за оцену и одбрану урађене докторске дисертације 

1. Невена Златковић - одбрана 21.06.2018. године. Тема: „Детекција и 

идентификација бактерија паразита биљака фамилије Cucurbitaceae 

класичним и молекуларним методама”. 

2. Ивана Петровић - одбрана 24.09.2019. године. Тема: „Ефекат суше на 

физиолошке и биохемијске показатеље квалитета плодова парадајза 

(Lycopersicon esculentum L.)”. 

3. Душан Николић - одбрана 28.06.2018. године. Тема: „Диверзитет и 

карактеризација вируса парадајза у Србији”. 

4. Иван Вучуровић - одбрана 09.12.2019. године. Тема: „Диверзитет врста 

и молекуларна карактеризација превалентних вируса инфективних за 

врсте рода Allium у Србији”. 

5. Радомир Бодирога - одбрана 26.10.2020. године, Тема: „Изазови 

инвестирања у производњу поврћа на породичним газдинствима 
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североисточног дела Републике Српске”. 

6. Изудин Клокић – одбрана 19.03.2021.године. Тема: „Утицај примјене 

биостимулатора на компоненте приноса и квалитет плода парадајза 

(Lycopersicon esculentum Mill.) произведеног у заштићеном простору“. 

Члан Комисија за одбрану мастер рада: 

1. Смиљана Симеуновић - одбрањена 28.09.2021. године. Тема: „Утицај 

органоминералног ђубрива на квалитет расада цвећа (Gaillardiа 

aristata pursh.)”. 

2. Александар Ивановић - одбрањена 30.09.2020. године. Тема: „Утицај 

сорте, оплемењивача земљишта и NPK ђубрива на принос зрна 

пасуља”. 

Иван Тупајић - одбрањена 11.07.2018. године. Тема: „Могућност 

примене агроугља као компоненте у супстрату за производњу цвећа”. 

 

 

 

(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 

 

Није применљиво  

7 

Саопштена два рада на 

научном или стручном скупу 

(категорије М31-М34 и М61-

М64). 

 

Није применљиво  

8 

Објављена два рада из 

категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у 

звање доцента из научне 

области за коју се бира 

  

Није применљиво 

9 

Саопштена три рада на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима (категорије 

М31-М34 и М61-М64) од 

избора у претходно звање 

из научне области за коју 

се бира. 

 

 

 

Није применљиво 

 

 

 

 

 

 

10 
Оригинално стручно 

остварење или 

руковођење или 

учешће у пројекту 

4 

Четири изабрана пројекта  

Учесник на пројекту (2011-2022). Националини 

пројекат, Учесник Пројекта ТР 31030: Стварање 

сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном 

пољу и у заштићеном простору. Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. Истраживачки циклус 2011-2022.  

Учесник на пројекту (2018): Конструктивно 

усаглашавање и унапређење исхода и метода наставе 

и учења на предметима мастер академских студија. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

РС (Програмске активности 0014 „Развој високог 

образовања“). 

Учесник на пројекту (2020): Контролисање 

квалитета свјетлости и њен утицај на раст и развој 

поврћа примјеном фотоселективних мрежа. 
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Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет 

(уговор број: 19.032/961-72/19 од 31.12.2020. године). 

Руководилац пројекта (2018) под називом: 

Утврђивање оптималних доза и испитивање утицаја 

новог еколошког микробиолошког ђубрива на бази 

гљиве Trichoderma sp. на клијавост и животну 

способност семена повртарских и ратарских биљака. 

Фонд за иновациону делатност и Green Grow Group 

doo Beograd (10.04.2018). 

11 

Одобрен и објављен 

уџбеник за ужу област за 

коју се бира, 

монографија, практикум 

или збирка задатака (са 

ISBN бројем) 

 

 

Није применљиво 

12 

Објављен један рад из категорије 

М21, М22 или М23 у периоду од 

последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

Није применљиво  

13 

Саопштена три рада на 

међународним или домаћим 

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) 

 

Није применљиво  
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Објављена два рада из 

категорије М21, М22 

или М23 од првог 

избора у звање 

ванредног професора 

из научне области за 

коју се бира. 

Објављено 

8 радова од 

избора у 

претходно 

звање 

(M21а-1; 

M22-1; 

M23-2 и 

M24-5) 

 

 

Прилог 3 

 

1. Pavlović N., Z. Girek, M. Zdravković, J. Gvozdanović 

Varga, Đ. Moravčević, J. Zdravković (2017): Mode of 

inheritance and AMMI analysis of onion (Allium cepa 

L.) bulb traits. Genetika, vol 49, no.2, 729 - 742. (UDC 

575.630);  (https://doi.org/10.2298/GENSR1702729P) 

2. Arsenijević, J., Drobac,  M., Šoštarić, I., Jevđović, R., 

Živković, J., Ražić, S.,  Moravčević, Đ.,  Maksimović, Z. 

(2018): Comparison of essential oils and hydromethanol 

extracts of cultivated and wild growing Thymus 

pannonicus All. Industrial Crops and Products, Volume 

130, April 2019, Pages 162-169. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.055  

3. Pavlović, N. V. Mladenović, J. D. Zdravković, N. M. 

Moravčević Đ. Z., Poštić, D. Ž. Zdravković, J. M. 

(2019): Effect of tomato juice storage on vitamin C and 

phenolic compounds and their stability over one-year 

period. Bulgarian Chemical Communications, 51(3): 

400-405. ISSN 0324-1130. (M23)  IF2017=0.242; 2019 

DOI: 10.34049/bcc.51.3.5088. http://rivec.institut-

palanka.rs/bitstream/handle/123456789/307/BCC-51-3-

2019-400-405-Pavlovic-

5088.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

4. Stojanović, M., Petrović, I., Žuža, M., Jovanović, 

Z., Moravčević, Đ., Cvijanović, G., Savić, S. (2020): 

The productivity and quality of Lactuca sativa as 

influenced by microbiological fertilisers and seasonal 

conditions. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 107, No. 4 

(2020), p. 345–352. ISSN 1392-3196 / e-ISSN 2335-

https://doi.org/10.2298/GENSR1702729P
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.055
http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/307/BCC-51-3-2019-400-405-Pavlovic-5088.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/307/BCC-51-3-2019-400-405-Pavlovic-5088.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/307/BCC-51-3-2019-400-405-Pavlovic-5088.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/307/BCC-51-3-2019-400-405-Pavlovic-5088.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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8947; DOI 10.13080/z-a.2020.107.044. 

http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-

content/uploads/2020/10/107_4_str44.pdf  

 

15 Цитираност од 10 

хетеро цитата 

Прилог 2 Према базама: Scopus, 62 хетеро цитатa, h-index 5 

Google scholar: укупно 212 цитата (147 од 2017.), h 

index 7 (6 од 2017) 
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Саопштено пет радова 

на међународним или 

домаћим скуповима 

(категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих 

један мора да буде 

пленарно предавање 

или предавање по 

позиву на 

међународном или 

домаћем научном 

скупу од избора у 

претходно звање из 

научне области за коју 

се бира  

 

 

Укупно: 

M33 – 11 

радова 

(Саопштење 

са 

међународн

ог скупа 

штампано у 

целини); 

М34 – 23 

рада 

(Саопштење 

са 

међународн

ог скупа 

штампано у 

изводу); 

М61 – 2 

радова 

(Предавање 

по позиву 

са скупа 

национално

г значаја 

штампано у 

целини); 

М62 – 2 

рада 

(Предавање 

по позиву 

са скупа 

национално

г значаја 

штампано у 

изводу); 

М63 – 8 

радова 

(Саопштење 

Саопштење са међународног скупа штампано у 

целини (М33) 

1. Moravčević, Djordje, Aleksandar Simić, Vesna Rakić, 

Nenad Pavlović, Marija Ćosić, Aleksa Lipovac, Lazar 

Kaludjerović (2019): The effect of Serbian zeolite tuff on 

the cucumber seedlings quality. Proceedings of 8th 

Serbian-Croatian-Slovenian symposium on zeolites, 3-5 

October 2019, Belgrade, 66-69. ISBN 978-86-916637-2-

8, http://www.zds.org.rs/doc/Proc_66-69_2019.pdf  

2. Djordje Moravčević, Željko Dolijanović, Ana 

Vujošević, Sandra Vuković, Ilinka Pećinar, Vida 

Todorović, Svjetlana Zeljković (2020): Fertilizer effects 

on the container production of tomato seedlings. IX 

International Symposium on Agricultural Sciences 

AgroReS 2020, Proceedings, 24th September 2020, 

Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 86-93. (ISBN 978-

99938-93-65-3 COBISS.RS-ID 129502465), 

https://agrores.net/wp-

content/uploads/2020/09/Proceedings-AgroReS-2020.pdf  

3. Stojanović, M., Moravčević, Đ., Savić, S., Dragišić 

Maksimović, J., Maksimović, V. (2019):  Variation In 

Morphological And Chemical Traits In Red And Yellow 

Mini Watermelon. Book of Proceedings of the X 

International Scientific Agricultural Symposium 

„Agrosym 2019”, October 03 - 06, 2019, Jahorina, 

Bosnia and Hercegovina, 385-389. (ISBN 978-99976-

787-2-0 COBISS.RS-ID 8490776), 

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

OCEEDINGS_2019_FINAL.pdf  

Саопштење са међународног скупа штампано у 

изводу (М34) 

1. Moravčević, Đ., Pavlović, N., Ćosić, M., Vujošević, 

A., Dolijanović, Ž., Gvozdanović Varga, J. (2018): 

Effects of crop density on the quality and yield of 

cauliflower. IX International Scientific Agriculture 

Symposium "Agrosym 2018", Jahorina, October 04 - 07, 

2018, Book of Abstracts, 337. (ISBN 978-99976-718-5-

1; COBISS.RS-ID 7679512), 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/234932/1/Agrosym2

018-BookofAbstracts.pdf  

2. Moravčević, Djordje, Nenad Pavlović, Jasmina 

Zdravković, Željko Dolijanović, Marija Ćosić (2019): 

Effect of sowing time on the yield and quality of the 

sweet maize kernels.  8th International Symposium on 

Agricultural Sciences "AgroReS 2019". Book of 

Abstracts, 16-18. May, 2019, Trebinje, Bosnia and 

Herzegovina, 102.  (ISBN ISBN 978-99938-93-54-7;   

COBISS.RS-ID 8128024), http://agro.unibl.org/wp-

http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2020/10/107_4_str44.pdf
http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2020/10/107_4_str44.pdf
http://www.zds.org.rs/doc/Proc_66-69_2019.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-AgroReS-2020.pdf
https://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-AgroReS-2020.pdf
http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf
http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/234932/1/Agrosym2018-BookofAbstracts.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/234932/1/Agrosym2018-BookofAbstracts.pdf
http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf
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са скупа 

национално

г значаја 

штампано у 

целини); 

М64 – 9 

радова 

(Саопштење 

са скупа 

национално

г значаја 

штампано у 

изводу) 

Прилог 3 

 

content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-

2019.pdf  

3. Moravčević, Đ., Ćosić, M., Lipovac, A., Vuković, S., 

Vujošević, A., Pavlović, N., Stojanović, M. (2021): The 

importance of cucumber seedling irrigation by means of 

nutrient solution. XII International Scientific Agriculture 

Symposium "Agrosym 2021", Jahorina, October 07 - 10, 

2021, Book of Abstracts, 193. (ISBN 978-99976-787-8-2 

COBISS.RS-ID 134426625), 

http://fiver.ifvcns.rs/bitstream/id/6359/bitstream_6359.pd

f  

Предавање по позиву са скупа националног 

значаја штампано у целини (М61) 

1. Moravčević, Đ., Ćosić, M., Zarić, V. (2019): 

Mogućnosti unapređenja povrtarske proizvodnje u 

seoskim područjima kroz održivo korišćenje prirodnih 

resursa. Zbornik radova III Skup odeljenja hemijskih i 

bioloških nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 

Beograd, 20. april 2018. godine, „Obnovljivo korišćenje 

prirodnih resursa u seoskim područjima Srbije“, 

CLXXIX(14):275-291. (ISBN 978-86-7025-814-3; 

COBISS.SR-ID 275890956) 

2. Моравчевић, Ђ., Зарић, В., Ћосић, М., Павловић, 

Н., Савић, С., Угриновић, М.,  Марјановић, М. (2021): 

Повртарство Србије – изазови и могућности. 

Биотехнологија и савремени приступ у гајењу и 

оплемењивању биља, Национални научно-стручни 

скуп са међународним учешћем, Зборник радова, 

Смедеревска Паланка, 15. децембар 2021. године, 31-

48. (ISBN 978-86-89177-03-9) 

Предавање по позиву са скупа националног 

значаја штампано у изводу (М62) 

1. Моравчевић, Ђ., Гвоздановић Варга, J., Јелачић, 

С., Ћосић, М.  (2017): Стање и могућности 

унапређења производње белог лука у Србији. VIII 

Симпозијум са међународним учешћем „Иновације у 

ратарској и повртарској производњи“, 

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 

18-19. 10. 2017. године, Београд, 24-25. (ISBN 978-86-

7834-286-8), 

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/336/zbornik

%20apstrakata%202017%20.pdf  

2. Moravčević, Đ. (2021): Značaj svežeg povrća u 

ishrani i novi pravci u njegovoj proizvodnji. Zbornik 

sažetaka Jubilarnih Xl Timočkih medicinskih dana 

(TMD), 29.09.-03.10. 2021, Zaječar, online, 38. (ISSN 

0350-2899; COBISS.SR-ID 5508610), 

http://www.tmg.org.rs/TMG_2021_46_Suppl_1.pdf  

Саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (М63) 

1. Branka Lazić, Moravčević, Đ., Kostić, S. (2019): 

Uticaj klimatskih promena i novih tehnologija na 

povrtarsku proizvodnju u Srbiji i njene adaptacije i 

održivost. Zbornik radova sa naučnog skupa “Budućnost 

poljopriivrede i šumarstva Srbije”, Akademija 

http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf
http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf
http://fiver.ifvcns.rs/bitstream/id/6359/bitstream_6359.pdf
http://fiver.ifvcns.rs/bitstream/id/6359/bitstream_6359.pdf
http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/336/zbornik%20apstrakata%202017%20.pdf
http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/336/zbornik%20apstrakata%202017%20.pdf
http://www.tmg.org.rs/TMG_2021_46_Suppl_1.pdf
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inženjerskih nauka Srbije (AINS), Beograd, 29. maj 

2019. godine, 71-89. (ISBN 978-86-7466-775-0)  
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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 

 

 

Укупно:  

2 уџбеника 

за ужу 

област за 

коју се бира 

 

Прилог 6  

 

1. Моравчевић Ђорђе, Тодоровић Вида (2022): 

Производња расада поврћа (УЏБЕНИК). 

Пољопривредни факултет Универзитета у 

Београду, 329. (ИСБН 978-86-7834-391-9, 

COBISS.SR-ID 59679497). 

2. Тодоровић Вида, Зељоковић Свјетлана, 

Моравчевић Ђорђе (2019): Производња расада 

поврћа и цвијећа (УЏБЕНИК). Пољопривредни 

факултет Универзитета у Бањој Луци, Графомарк, 

Лакташи, 397. (ИСБН 978-99938-93-52-3). 
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Број радова као услов за 

менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 

9 Правилника о 

стандардима...) 

Укупно  11 

радова на 

SCI листи Прилог 3  

 

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 
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организацији професионалних 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 

професионалнм удружењима или организацијама 

националног или међународног нивоа. 

4.   Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5.   Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских 

програма. 

6.   Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у 

земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1. Заменик директора Института за ратарство и повртарство, 2021- до сада. 

2. Заменик Шефа Катедре за Ратарство и повртарство, 2020-2021. године. 

3. Члан Одбора за Издавачку делатност у два мандата, последњи од 27.10.2021. године, број 32/1-

9.4, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду (Прилог 9). 

4. Члан радне групе за промоцију Пољопривредног факултета, од 12.12.2017. године, број 426/1, 

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду (Прилог 9). 

5. Члан радне групе за израду стратегије развоја и обезбеђења квалитета за период 2018-2025. 

година, од 16.1.2018. године, број 59/1, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 

(Прилог 9). 

6. Председник комисије за годишњи попис биљака у стакленику у периоду 2017-2018., одлуке број 

428/18 и 545/19 (Прилог 9). 

7. Члан Одбора за праћење спровођења програма предприступне помоћи за рурални развој 

Републике Србије 2014-2020, од 25.9.2019. године, број 119-01-251/2015-03, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (Прилог 9). 

8. Члан Комисије за оцену бодовања и усвајања ранг листе у оквиру Пројекта конкурентна 

пољопривреда Србије (Serbia Competitive Agriculture Project – SCAP), od 6.10.2021. godine, broj 

119-01-337/2021-09, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 

(Прилог 9). 

9. Члан жирија на Републичком такмичењу средњих школа подручја рада пољопривреда, 

производња и прерада хране, област пољопривредна производња. Удружење средњих школа 

подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране и пољопривредно-ветеринасрка 

школа са домом ученика Свилајнац. 20-21- април 2018. године (Прилог 9). 

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

Повртарство за предмете Заштићени простор и Повртарство на основним академским студијама, 

Универзитет у Крагујевцу, Пољопривредни факултет у Чачку, од 1.10.2018. године, број одлуке 

1998/1 (Прилог 10). 
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11. Ангажовање на радном месту наставника у звању ванредног професора на другом циклусу 

академских студија на предмету Њивска производња поврћа, од 14.3.2018. године, број одлуке 

10/1.745/18, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Република Српска, БиХ. 

12. Члан Комисије за писање Извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање 

радног односа сарадника у звање асистента од 14.2.2018. године број одлуке 04/177-16, 

Универзитет у Нишу, Пољопривредни факултет Крушевац (Прилог 7). 

13. Члан Комисије за избор сарадника у звање и на радно место асистента од 24.6.2021. године, број 

одлуке 400/9-3/9. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду (Прилог 7). 

14. Члан Комисије за избор сарадника у звање и на радно место асистента од 28.11.2019. године, 

број одлуке 300/2-3/5. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду (Прилог 7). 

15. Члан Комисије за избор сарадника у звање и на радно место асистента од 05.11.2020. године, 

број одлуке 1998/3-XIII. Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку (Прилог 7). 

16. Члан Комисије за оцену стручног и научног рада кандидата и оцену испуњености услова 

кандидата за избор у звање виши научни сарадник. Институт за ратарство и повртарство, Нови 

Сад. Одлука број 05-76/621-1 од 22.05.2020. године (Прилог 7). 

17. Председник Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у 

звање доцента од 5.3.2020. године, број одлуке 457/5-V, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски 

факултет у Чачку (Прилог 7). 

18. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање 

сарадник у настави од 24.9.2019. године број одлуке 452037/3-XV. Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет у Чачку (Прилог 7). 

19. Члан Комисије за писање Извештаја по Конкурсу за избор наставника за ужу научну област 

Хортикултура. Број одлуке 10/3.258-4-42/21 од 9.2.2021. године. Универзитет у Бањој Луци, 

Пољопривредни факултет, Република Српска, БиХ (Прилог 7). 

20. Организациони одбор (секретар): VII Симпозијум са међународним учешћем „Иновације у 

ратарској и повртарској производњи“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 

11.12.2015. године, Београд, 1-112. (ISBN 978-86-7834-237-0)  

21. Организациони одбор (секретар): VIII Симпозијум са међународним учешћем „Иновације у 

ратарској и повртарској производњи“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 18-

19. 10. 2017. године, Београд, 1-112. (ISBN ISBN 978-86-7834-286-8) Линк: 

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/336/zbornik%20apstrakata%202017%20.pdf  

22. Организациони одбор (секретар): IX Симпозијум са међународним учешћем „Иновације у 

ратарској и повртарској производњи“, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 17-

18. 10. 2019. године, Београд, 1-83 (ISBN 978-86-7834-340-7) Линк: 

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/Zbornik%20Izvoda%20IX%20INOVACIJE%20u%20ratars

koj%20i%20povrtarskoj%20proizvodnji_2019.pdf  

23. Scientific Committee: VIIIth International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"., 16-

18. May, 2019, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 102.  (ISBN ISBN 978-99938-93-54-7;   

COBISS.RS-ID 8128024)  

24. Scientific Committee: The 4th International Symposium on Agricultural Engineering (ISAE 

2019) on 31. October – 2. November 2019, at the Faculty of Agriculture, University of Belgrade. 

25. Scientific Committee: IX International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2020". 24 

September, 2020, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 229. (ISBN 978-99938-93-65-3; COBISS.RS-

ID 129502465)  

26. Scientific Committee: X International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2021". 27-29, 

May, 2021, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 240.  (ISBN 978-99938-93-70-7; COBISS.RS-ID 

132694017)  

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/336/zbornik%20apstrakata%202017%20.pdf
http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/Zbornik%20Izvoda%20IX%20INOVACIJE%20u%20ratarskoj%20i%20povrtarskoj%20proizvodnji_2019.pdf
http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/Zbornik%20Izvoda%20IX%20INOVACIJE%20u%20ratarskoj%20i%20povrtarskoj%20proizvodnji_2019.pdf
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27. Програмски одбор / Programme Board (генерални секретар): X Симпозијум са међународним 

учешћем „Иновације у ратарској и повртарској производњи“, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Београду, 21-22. 10. 2021. године, Београд, 1-90. (CIP 633/635(048)(0.034.2); 

ISBN 978-86-7834-383-4; COBISS.SR-ID 48427785) Линк: 

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/Zbornik%20Izvoda%20AGROINOVACIJE%202021.pdf  

28. Програмски одбор (члан). Биотехнологија и савремени приступ у гајењу и оплемењивању биља, 

Национални научно-стручни скуп са међународним учешћем, Зборник радова, Смедеревска 

Паланка, 15. децембар 2021. године, 31-48. (ISBN 978-86-89177-03-9) Линк: http://rivec.institut-

palanka.rs/bitstream/handle/123456789/416/bitstream_1117.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

29. До сада је био ментор укупно 44 пута (13 мастер радова и 31 дипломски рад) и 71 пут члан 

комисије (8 докторских дисертација, 19 мастер радова и 44 дипломска рада). После избора у 

звање ванредног професора др Ђорђе Моравчевић је био ментор укупно 28 пута и то на 12 

мастер и 16 дипломских радова. Тренутно је ментор за 2 докторске дисертације које су у изради 

и привремени ментор за још 5 докторских кандидата. После избора у звање ванредног професора 

био је члан Комисије за одбрану 6 докторских дисертација, 14 мастер радова и 29 дипломских 

или завршних радова. Био је и члан Комисије за оцену пријаве 2 докторске дисертације. Поред 

тога активно учествује и у Комисијама за избор кандидата у универзитетска и научна звања 

(Прилог 7). 

30. Учествовао на великом броју пројеката који су финасирани од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије (6 пројеката), Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије (9 пројеката), Министарства за заштиту животне 

средине Републике Србије (5 пројекта), Организације за пољопривреду и храну – FAO (6 

пројеката), Агенције САД за међународни развој – USAID (5 пројеката), Програма Уједињених 

нација за развој -UNDP (2 пројекта), итд. 

31. Члан је Агрономског друштва Србије (АДС) и Удружења пољопривредника - КЛУБ 100 П плус 

(100 287), (Прилог 10). 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

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

активностима кандидата, може се закључити да је др Ђорђе Моравчевић, ванредни професор 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, испунио све услове прописане 

Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом 

Пољопривредног факултета за избор у звање и на радно место на које конкурише. 

Др Ђорђе Моравчевић је остварио висок ниво педагошког рада на предметима где изводи 

наставу (5 на ОА, 4 на МА и 3 на ДА студијама), а који припадају ужој научној области 

повртарство, на свим нивоима студија. Кандидат се исказао као одличан наставник и педагог 

који добро влада наставном материјом и успешно је преноси на студенте.  

Рад са студентима др Ђорђа Моравчевића, посматран кроз његову оцену преко анонимних 

студентских анкета (просечна оцена 4,86) и сагледаван преко броја реализованих завршних 

радова на свим нивоима студија, може се оценити највишом оценом. После избора у звање 

ванредног професора био је ментор за 12 мастер теза и 16 дипломских радова. Тренутно је 

ментор за две докторске дисертације које су у изради и привремени ментор за 5 докторских 

кандидата.  

Кандидат остварује конкретну сарадњу са студентима и има веома развијен колегијални 

однос са другим члановима научне и академске заједнице. Такође, активно учествује у 

реформама студија и осталим професионалним активностима на Пољопривредном 

факултету, али и ван њега.  

Успешну активност и допринос развоју повртарства, кандидат је обележио објављивањем и 

саопштавањем 200 библиографских јединица са укупним индикатором научне 

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/publications/Zbornik%20Izvoda%20AGROINOVACIJE%202021.pdf
http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/416/bitstream_1117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rivec.institut-palanka.rs/bitstream/handle/123456789/416/bitstream_1117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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компетентности М=210,1. Од укупног броја радова 128 је објављено пре избора у звање 

ванредног професора (М=130,3), а 72 после избора у то звање (М=79,8). Самостално и у 

сарадњи са другим ауторима др Ђорђе Моравчевић је објавио укупно 17 радова са SCI 

листе, од чега 8 радова пре избора у звање ванредног професора, а 9 након избора у то 

звање. Аутор је два уџбеника из уже научне области. До сада је укупно учествовао у 28 

националних и 5 међународних пројеката. 

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

и научно-истраживачком раду, Комисија сматра да је др Ђорђе Моравчевић испунио све 

обавезне и изборне услове прописане Законом о високом образовању и Правилником о 

минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и предлаже 

Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да прихвати овај 

Извештај и донесе одлуку да се др Ђорђе Моравчевић изабере у звање и на радно место 

РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област РАТАРСТВО, ПОВРТАРСТВО, 

ЦВЕЋАРСТВО, КРМНО И ЛЕКОВИТО БИЉЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

У Земуну, 31.3.2022. године                    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

            

Др Славица Јелачић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет  

(Научна област: Лековито, ароматично и зачинско биље) 

 

________________________________________________ 

 

Др Јелица Гвоздановић Варга, научни саветник 

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

(Научна област: Генетика и оплемењивање биљака) 

 

________________________________________________ 

 

Др Вида Тодоровић, редовни професор 

Универзитет у Бања Луци, Пољопривредни факултет 

(Научна област: Хортикултура - Повртарство) 

 

________________________________________________ 

 


