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

научну област ПОСЕБНО ВИНОГРАДАРСТВО 
 
 

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 

(Решење бр. 300/4-3/1) од 27.01.2022. године  о именовању Комисије и одређивању 

председавајућег комисије за припрему реферата за избор наставника у звање и на радно 

место РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПОСЕБНО ВИНОГРАДАРСТВО 
образована је Комисија за припрему Извештаја за избор у саставу: 

 
1. Др Драгољуб Жунић, редовни професор у пензији Универзитета у Београду 

Пољопривредног факултета, ужа научна област Посебно виноградарство; 
2. Др Нада Кораћ, редовни професор у пензији Универзитета у Новом Саду 

Пољопривредног факултета, ужа научна област Виноградарство; 
3. Др Братислав Ћирковић, редовни професор, Универзитета у Приштини, 

Пољопривредног факултет у Косовској Митровици-Лешку, ужа научна област 

Воћарство и виноградарство.  
 
За председавајућег Комисије одређен је проф. др Драгољуб Жунић. На основу одлукe 

Декана бр. 68/1 од 28.01.2022. године, расписан је конкурс који је објављен у листу 

«Послови» број 973-974 од 09.02.2022. године. На расписани конкурс за избор у звање и на 

радно место РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПОСЕБНО 

ВИНОГРАДАРСТВО са пуним радним временом, пријавио се само један кандидат, др Саша 

М. Матијашевић, садашњи ванредни професор на истој ужој научној области. Кандидат је 

доставио потпуну документацију у складу са условима конкурса. 
После прегледа конкурсне документације, Комисија подноси следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
  

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Др Саша М. Матијашевић рођен је 6. октобра 1967. године у Тополи, република 

Србија. Основну и средњу школу је завршио у Тополи.  
Пољопривредни факултет у Београду, одсек за Воћарство и виноградарство, уписао је 

1987. године, а 1995. године је дипломирао и стекао звање дипломираног инжењера 

пољопривреде за воћарство и виноградарство. По завршеном факултету радио је у ПИК 

«Опленац» у Тополи. 
Од 01.06.1996. године запослен је на Пољопривредном факултету у Београду у звању 

асистента приправника на предмету Посебно виноградарство. 
Магистарске студије је уписао исте године на групи за Ампелологију, положио је све 

програмом предвиђене испите и одбранио магистарску тезу 2001. године, чиме је стекао 

звање магистра биотехничких наука, област Ампелологија. У  звање асистента на предмету  
Посебно виноградарство, изабран је 17.06.2002. године, а реизабран 04.02.2009. године. 
Докторске студије уписао је 2002. године, на групи за Ампелологију Пољопривредног 



факултета у Земуну, где је докторирао 2010. године. У звање доцента изабран је 06.06.2012 
године, а у звање ванредног професора 13.06. 2017. године. 

Учествовао је на међународним и домаћим научним скуповима на којима је 

самостално или као коаутор презентовао већи број радова. Такође, учествовао је на седам 

пројеката које су финансирали Министарство за просвету, науку и технолошки развој 

Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и Европска 

агенција за реконструкцију и развој. 
Аутор је Практикума из „Посебног виноградарства“, као и уџбеника „Посебно 

виноградарство“и коаутор две монографије „Резидба винове лозе“ и „Подизање винограда“. 

Као аутор или коаутор објавио је 10 научних радова у часописима са SCI листе. 
Као ментор или члан комисије учествовао је у изради и одбрани већег броја 

дипломских и мастер радова као и докторских дисертација. 
 
 

2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 
 
Магистарска теза: „Ампелографске карактеристике стоних сорти различитог периода 

сазревања у условима грочанског виногорја“. Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, 2001. године. 
 

Докторска дисертација: „Ампелографске карактеристике мускатних стоних сорти грожђа 

(Vitis vinifera L.)“. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, 2010. године. 
 
 

3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
3.1. Наставни рад 
 
Др Саша Матијашевић је као асистент приправник и асистент изводио вежбе из 

предмета Посебно виноградарство (на Одсеку за Воћарство и виноградарство), такође 
учествовао је у извођењу Практичне обуке II и јесење радне праксе студената IV године 
Одсека за Воћарство и виноградарство. 

После избора у звање доцента Саша Матијашевић је учествовао у извођењу наставе 

(предавања и вежбе) на основним академским студијама из предмета Биолошке основе 

чувања воћа и грожђа и Посебно виноградарство (студијски програм Биљна производња, 

модул воћарство и виноградарство), Посебно виноградарство (модул Хортикултура), 

Посебно воћарство и виноградарство (модул Фитомедицина), Познавање сировина воће и 

грожђе (Студијски програм Прехрамбена технологија, модул Технологија конзервисања и 

врења). Ангажован је у извођењу наставе на дипломским академским студијама (студијски 

програм Пољопривреда, модул Воћарство и виноградарство и Хортикултура, предмет 

Биолошке основе чувања воћа и грожђа, предмет Ампелографија). Ангажован је на извођењу 

наставе на докторским студијама (Студијски програм Пољопривредне науке, предмети 

Методе истраживања у воћарству и виноградарству и Ампелологија). Ангажован је у 

извођењу наставе на државном Универзитету у Новом Пазару, Департман Хемијско 

технолошке науке (студијски програм Пољопривредна производња, предмет Воћарство и 

виноградартво). 
Од избора у звање ванредни професор (2017 – сада), изводио је наставу на 

предметима: 
Основне академске студије: 1. Посебно виноградарство – предавања (4+2), обавезни 

предмет, студијски програм Биљна производња, модул Воћарство и виноградарство; 2. 

Посебно виноградарство – предавања (2+2), обавезни предмет студијски програм Биљна 

производња, модул Хортикултура. 3. Посебно воћарство и виноградарство – предавања 40% 



(3+2), изборни предмет студијски програм Биљна производња, модул Фитомедицина. 4. 

Производња стоног грожђа – вежбе (2+2), изборни предмет студијски програм Биљна 

производња, модул Воћарство и виноградарство. 5. Познавање сировина воће и грожђе – 
предавања 40% (3+2), изборни предмет студијски програм Прехрамбена технологија, модул 

Технологија конзервисања и врења. 6. Практична обука – (0+6), обавезни предмет студијски 

програм Биљна производња, модул Воћарство и виноградарство. 
Мастер академске студије: 1. Биолошке основе чувања воћа и грожђа – 50% (3+2), изборни 

предмет студијски програм Пољопривреда, модул Воћарство и виноградарство. 2. Биолошке 

основе чувања воћа и грожђа – 50% (3+2), изборни предмет студијски програм 

Пољопривреда, модул Хортикултура. 3. Виноградарство и винарство – предавања (3+2), 

изборни предмет студијски програм Пољопривреда, модул Виноградарство и винарство. 4. 

Пројектовање винограда и винарије – предавања (3+2), изборни предмет студијски програм 

Пољопривреда, модул Виноградарство и винарство. 5. Ампелографија – предавања (3+2), 

изборни предмет Пољопривреда, модул Воћарство и виноградарство. 6. Ампелографија – 
предавања (3+2), изборни предмет Пољопривреда, модул Хортикултура. 
Докторске академске студије: 1. Ампелографија – изборни предмет, студијски програм 

Пољопривредне науке, модул Воћарство и виноградарство. 2. Методе истраживања у 

виноградарству (5+3), студијски програм Пољопривредне науке, модул Воћарство и 

виноградарство. 
 
3.1.1. Оцена педагошког рада у студентским анкетама 
 
Кандидат поседује квалитетне педагошке способности и ради на њиховом 

усавршавању. Значајна је његова активност у осавремењавању наставе. У настави користи 

савремене методе које омогућавају студентима да успешно савладају материју предвиђену 

планом и програмом предмета. На основу извештаја о студентском вредновању педагошког 

рада наставника и сарадника, кандидат др Саша Матијашевић оцењен је просечном оценом 

4,82 (табела 1, Прилог 1).  
Табела 1. Извештај о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника др 

Саше Матијашевића, ванредног професора 

Предмет/Студијски програм/Модул 
Школска година 

Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Резултати вредновања педагошког 

рада наставника 
    

Практична обука 
Воћарство и виноградарство 

4,84 4,78 4,60 4,74 

Посебно виноградарство 
Хортикултура 

4,76 4,74 4,67 4,72 

Посебно виноградарство 
Воћарство и виноградарство 

5,00 4,83 4,74 4,86 

Производња стоног грожђа 
Воћарство и виноградарство 

/ 4,67 4,80 4,73 

Посебно воћарство и виноградарство 
Фитомедицина 

/ 4,95 4,95 4,95 

Познавање сировина - воће и грожђе 
Прехрамбена технологија 
Технологија конзервисања и врења 

4,65 4,82 4,80 4,76 

Резултати вредновања педагошког 

рада сарадника 
    

Познавање сировина - воће и грожђе 
Прехрамбена технологија 
Технологија конзервисања и врења 

4,95 4,80 4,75 4,83 



Производња стоног грожђа 
Воћарство и виноградарство 

/ / 5,00 5,00 

Укупна просечна оцена за посматрани период 4,82 
 

 
3.1.2. Обезбеђење наставно-научног подмлатка 
 
Кандидат је дао велики допринос у погледу обезбеђивања научно-наставног 

подмлатка. После избора у звање ванредног професора, ментор је две докторске дисертације 

чија израда је у току, и 5 мастер радова, члан је Комисије за одбрану 3 докторске дисертације 

и 4 мастер рада (Прилог 6. и 7.).  
 

3.1.3. Уџбеници, практикуми, монографије 
 
 Пре избора у звање ванредног професора као коаутор објавио је две монографије и 

самостално један практикум.  
 
 1. Жунић, Д., Матијашевић, С. (2004). Резидба винове лозе. "Пољопривредни лист"(стр. 1 – 
211),  ISBN: 86-85121-01-9. Београд.        
 
 2. Жунић, Д., Матијашевић, С. (2008) Заснивање засада винове лозе. „Пољопривредни 

лист“ (стр. 1 – 183). Београд. ISBN: 86-85121-07-4 
 
3. Матијашевић, С. (2017). Практикум из Посебног виноградарства. Пољопривредни 

факултет, Универзитет у Београду. стр. 1 - 118. ISBN број: 978-86-7834-269-1,COBISS. SR-ID 
228974092.  

После избора у звање ванредног професора објавио је уџбеник из уже научне области 

Посебно виноградарство (Прилог 5.) 
4. Матијашевић, С. (2021). Посебно виноградарство. Уџбеник, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду. 1 - 536 стр. . ISBN 978-86-7834-388-9. COBISS.SR-ID 54758665. 
 
 3.2. Научно-истраживачки рад 
 
 3.2.1. Објављени и саопштени научно-истраживачки радови 
 

Научно-истраживачки и стручни рад др Саше Матијашевића се може сагледати кроз 

обим и структуру објављених радова. У свом досадашњем раду самостално или у сарадњи са 

другим ауторима, објавио је или саопштио, укупно 94 научна рада из уже научне области за 

коју се бира (Прилог 1а). До избора у звање ванредног професора објавио је 56, а после 

избора у звање ванредног професора објавио је 21 научни рад. 
Др Саша Матијашевић је до сада као аутор и коаутор објавио 35 научних радова који 

су штампани у целини у међународним и националним часописима са рецензијом. Пре 

избора у звање ванредног професора објавио је 5 радова из категорије М20 (SCI листа). Два 

рада су објављена у врхунском међународном часопису (М21), а 3 рада у међународном 

часопису (М23). Након избора у звање ванредног професора објавио је још 5 радова на SCI 

листи, од којих један у врхунском међународном часопису (М21), три рада у истакнутом 

међународном часопису (М22) и један рад у међународном часопису. Поред тога у истом 

периоду објавио је 2 рада у националним часописима међународног значаја (М24). У прилогу 

2. дати су докази о објављеним радовима са SCI листе после избора у звање ванредног 

професора. 
У врхунским часописима националног значаја (М51) штампано је 2 рада, сви до 

избора у звање ванредног професора. У истакнутом националном часопису (М52) објављено 



је пет радова. Три рада пре избора у звање ванредног професора, а два рада после избора. На 

међународним скуповима објављено је укупно 33 рада, од чега је до избора у звање 

ванредног професора 7 радова објављено у целини, а после избора још 8 радова (М33) 

(Прилог 4). Пре избора у звање ванредног професора објављено је 17 радова у изводу, а 

после избора један рад (М34). 
Са националних скупова објављено је укупно 32 рада од чега је 18 објављено у 

целини (М61 и М63) и 14 радова у изводу (М64). Пре избора у звање ванредног професора, 

др Саша Матијашевић објавио је 31 рад саопштен на националним скуповима, а један после 

избора, од којих је једно саопштење по позиву (Прилог 4.). 
Кандидат је коаутор две монографске публикације (М43) које су објављене пре избора 

у звање ванредног професора. 
Др Саша Матијашевић је коаутор четири призната клона сорте винове лозе, сорте 

Прокупац који су стављени на сортну листу Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Р. Србије пре избора у звање ванредног професора. Такође је коаутор две 

признате стоне сорте винове лозе Симона и Валентина после избора у звање ванредног 

професора (Прилог 10.). 
На основу укупног броја објављених библиографских јединица, кандидат је према 

критеријумима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-
истраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017), 

остварио укупни коефицијент научне компетентности М=136,3, од чега пре избора у звање 

ванредног професора М=85,3 а после избора у звање ванредног професора М=51 (Табела 2, 

Прилози 1а, 2, 4 и 10).  
Детаљни преглед објављених и саопштених радова др Саше Матијашевића као и збир 

коефицијената компетентности приказан је у табели 2. 
Табела 2. Врста и квантификација научно-истраживачких резултата др Саше Матијашевића 
Научно-истраживачки резултат До избора у звање 

ванр. професор 
После избора у 

звање ванр. 

професор 

Укупно 

 
М 

 
Категорија 

Број 

радова 
Број 

бодова 
Број 

радова 
Број 

бодова 
Број 

радова 
Број 

бодова 
 
20 

М21=8 Радови у врхунским 

међународним 

часописима 

 
2 

 
16 

 
1 

 
8 

 
3 

 
24 

М22=5 Радови у истакнутим 

међународним 

часописима 

 
- 

 
- 

 
3 

 
15 

 
3 

 
15 

М23=3 Радови у 

међународном 

часопису 

 
3 

 
9 

 
1 

 
3 

 
4 

 
12 

М24=3 Радови у националним 

часописима 

међународног значаја 

 
- 

 
- 

 
2 

 
6 

 
2 

 
6 

30 М33=1 Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у целини 

 
7 

 
7 

 
8 

 
8 

 
15 

 
15 

 М34=0,5 Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у изводу 

 
17 

 
8,5 

 
1 

 
0,5 

 
18 

 
9 

40 М43=3 Монографска 

библиографска 

публикација или 

монографска студија 

 
2 

 
6 

 
- 

 
- 

 
2 

 
6 

50 М51=2 Радови у врхунским 

часописима 

националног значаја 

 
2 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

 
4 

 М52=1,5 Радови у истакнутим 

националним 

часописима 

 
3 

 
4,5 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7,5 



 М53=1 Радови у националним 

часописима 
1 1 - - 1 1 

60 М61=1,5 Предавање по позиву 

са скупа националног 

значаја штампано у 

целини 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1,5 

 
1 

 
1,5 

 М63=0,5 Саопштење са скупа 

националног значаја 

штампано у целини 

 
17 

 
8,5 

 
- 

 
- 

 
17 

 
8,5 

 М64=0,2 Саопштење са скупа 

националног значаја 

штампано у изводу 

 
14 

 
2,8 

 
- 

 
- 

 
14 

 
2,8 

70 М71=6 Докторска 

дисертација 
1 6 - - 1 6 

90 М98=3 Призната сорта, раса 

или сој на 

националном нивоу 

 
4 

 
12 

 
2 

 
6 

 
6 

 
18 

  УКУПНО 56 85,3 21 51 94 136,3 
 
Анализа радова: Свеобухватно посматрано, проблематика коју је изучавао др Саша 

Матијашевић је значајна за науку и виноградарску струку, што указује и на могућност 

примене остварених резултата у производној пракси, чиме се може допринети унапређењу 

виноградарске производње у нашој земљи. 
Целокупни научно-истраживачки рад др Саше Матијашевића може се приказати у 

неколико тематских целина: 
 
Проучавање агробиолошких и производно технолошких особина сорти и 

клонова 
виновелозе(радови:6,7,8,10,11,12,15,22,23,33,35,36,40,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,57,59,6
5,67,68,69,80,88).  
 У наведеним радовима ове тематске целине, углавном су испитивана најважнија 

производна својства различитих сорти винове лозе и њихових клонова која укључују: 

родност окаца и ластара, елементе приноса, почетак и трајање одређених фенофаза, хемијске 

особине шире, анализу саставних и структурних елемената грозда и бобице, отпорност на 

абиотичке чиниоце средине и сл. Проучавање агробиолошких и производно технолошких 

особина винове лозе представљају фундаментална истраживања у виноградарској науци. Ова 

истраживања представљају основу за даља истраживања специфичности физиолошких 

процеса, детаљнија хемијска истраживања грожђаног сока и прерађевина од грожђа, генетска 

истраживања и др. Други аспект ових истраживања огледа се у стицању сазнања важних за 

производну праксу и давању смерница виноградарима у смислу избора за гајење појединих 

сорти винове лозе и њихових клонова као и њиховог просторног распореда, избора лозних 

подлога итд. 
Испитивања сорти винове лозе и њихових клонова спроведена у наведеним радовима 

у агроеколошким условима Србије имала су за циљ упознавање са особинама 

новоинтродукованих клонова, како би се најбољи од њих препоручили производној пракси 

за комерцијално гајење. На основу испитивања најважнијих фенолошких особина, родности, 
као и важнијих физичких и хемијских особина издвојени су клонови појединих сорти и дата 

препорука за њихово гајење у појединим виноградарским локалитетима. 
 С обзиром на то да су биолошки и генеративни потенцијал  пре свега условљени 

генетским особинама сорти, проучавани  елементи родности код већег броја сорти и клонова 

имали су за циљ да укажу на потенцијалне разлике у приносу сорти, а све у циљу њиховог 

правилног избора.  
 
 
 
 



Проучавање утицаја система гајења и примене одређених ампелотехничких и 

агротехничких мера на винову лозу 
(радови: 5,13,16,17,20,26,27,29,34,37,39,47,55,61,62,63,64,75,87,89,92) 
  У истраживањима је праћена примена одређених ампелотехничких мера у одређеном 

систему гајења и њихов утицај на различита својства сорти винове лозе. Један део 

истраживања се односи на примену различитог оптерећења чокота родним окцима, 

посматрано са аспекта броја остављених зимских окаца и дужине родних елемената, на 

родност, принос и квалитет грожђа. Значајна истраживања у овом сегменту представљају 

праћење баланса чокота винове лозе при чему је испитиван однос између вегетативне масе и 

висине приноса након примене неке од ампелотехничких мера као што је резидба на зрело, 

дефолијација или квалитет грожђа након проређивања гроздова, прстеновања и др. 
 Успостављање и одржавање уравнотеженог односа између вегетативне масе 

(асимилациона површина листова, маса ластара и сл.) и висине приноса грожђа представља 

императив савремене виноградарске производње с обзиром на значај оптималног баланса на 

правилно протицање физиолошких процеса и квалитет грожђа и вина. Испитиван је утицај 

времена дефолијације на промене структуре грозда, хемијски састав грожђаног сока и вина, 

посебно на акумулацију полифенолних једињења у шири и вину. 
 Један сегмент ових испитивања односи се на проучавање утицаја ампелотехничких и 

агротехничких мера на статус водног режима винове лозе у зависности од промене односа 

вегетативна маса/принос грожђа који је изазван мерама зелене резидбе (дефолијација), 

различитим оптерећењем чокота окцима, начином одржавања земљишта итд. Поред водног 

режима чокота, праћен је и водни статус земљишта у циљу добијања целисходније слике 

након примене одређених мера у винограду.  
 Значај ових испитивања огледа се у правилном избору одговарајућег система гајења, а 

све у циљу постизања оптималних приноса квалитетног грожђа које је основни предуслов 

квалитетног вина. 
 
 Проучавање хемијског састава грожђа, грожђаног сока и прерађевина од грожђа 
(радови: 1,3,4,9,14,21,32,58,77,81,83,84,86,91,93) 
 У овим радовима посебна пажња је усмерена на квалитет грожђа за потрошњу у 

свежем стању, затим као сировине за прераду, потом вина и дестилата за добијање ракије 

лозоваче. Обзиром да грожђе и прерађевине од грожђа представљају важну намирницу због 

своје хранљиве вредности и позитивног здравствено заштитног деловања у једном броју 

радова је приказан садржај бојених и фенолних једињења у покожици бобице који се 

исхраном, употребом грожђа у свежем стању или конзумирањем вина уносе у организам. 

Испитиван је утицај сорте, значај, начин и интензитет примене одређених мера у винограду 

на повећање садржаја здравствено значајних једињења. Напомиње се и образлаже значај 

одржавања уравнотежености чокота и утицај микроклиме чокота. 
Један број радова односи се на проучавање утицаја сорте и агроеколошких услова на 

садржај ароматских једињења у ракијама лозовачама. Технолошке особине сорти винове 

лозе су веома значајне, обзиром да од њих зависи квалитет производа који се од њих 

добија. Посебна пажња у овом делу истраживања посвећена је мускатним стоним сортама и 

проучавању њиховог ароматског и мирисног комплекса. У овим радовима испитиване су 

мускатне стоне сорте различитог времена зрења. Нарочит допринос ових радова огледа се у 

анализи садржаја испарљивих ароматичних компонената у ракијама лозовачама и њиховом 

утицају на ароматски профил истих. У овим радовима истиче се да сорта има највећи утицај 

на  релативни садржај појединих испарљивих једињења. Естри су представљали бројчано и 

количински најобилнију групу испарљивих једињења, док су најважније ароматичне 

компоненте ракија лозовача из групе терпенских једињења. Када су винске сорте у питању 

пажња је усмерена на проучавање фенолног састава и квантификацију појединих фенолних 

једињења у радовима су испитиване црне винске сорте из различитих виноградарских 

рејона.  



Проучавање ампелографских и генетичких особина сорти и клонова винове лозе 
(радови: 18,19,24,25,28,38,44,51,56,60,66,70,71,72,73,74,76,79,82,90,94,95) 

Кандидат је кроз наведене радове приказао резултате који се односе на ампелографску 

карактеризацију винских и стоних сорти као и клонова сорте Прокупац и њихову 

дивергентност исказану кроз варирање морфолошких особина грозда и бобица и њиховог 
утицаја на хемијски састав грожђаног сока и вина. Приказом механичког састава грозда и 

бобице и удела појединих компоненти у њима стиче се јаснија слика о накупљању и 

концентрацији полифенола, ароматичних материја, шећера и киселина у грозду и бобици, 
важних компонената које су показатељи употребне вредности грожђа. 

Вишедеценијски период оплемењивачког рада на Пољопривредном факултету за 

резултат има значајан број признатих винских и стоних сорти винове лозе као и значајан број 

признатих клонова сорти. У периоду до избора у звање ванредног професора др Саша 

Матијашевић је коаутор 4 призната клона сорте Прокупац, а после избора у звање ванредног 

професора коаутор је две стоне сорте винове лозе Валентина и Симона повећане отпорности 

на проузроковаче најважниј болести винове лозе, које су признате од стране Министарства 

Пољопривреде и заштите животне средине.  
Кроз испитивање ампелографских и генетичких карактеристика у поступку 

признавања нових сорти винове лозе обогаћује се и шири генофонд домаћих сорти отпорних 

на најважније проузроковаче болести. Ово је од великог значаја имајући у виду да је на 
домаћем и светском тржишту стоног грожђа императив производња грожђа уз редуковану 

заштиту или по систему органске производње. 
 
Проучавање утицаја климатских фактора на особине винове лозе (радови: 2,85) 
Имајући у виду актуелност истраживања климатских промена, део истраживања 

кандидата био је усмерен на испитивање климатских чинилаца у виноградарским рејонима 

Србије, њиховог варирања и примену климатских пројекција. Такође, је испитиван и утицај 

различитих климатских показатеља на могућност гајења винове лозе и утицај на квалитет 

произведеног грожђа и вина. 
 
 3.2.2. Цитираност 
 Радови др Саше Матијашевића до сада су без аутоцитата, цитирани 79 пута уз h-
индекс 3. Преглед цитираности урађен је на основу базе података Scopus (83 цитата, 79 

хетероцитата, h-индекс 3) (Прилог 3.). 
 
 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
 

4.1. Стручно – професионални допринос 
 
 После избора у звање ванредног професора учествовао је на 3 међународна и једном 

националном скупу (Прилог 8.). 
 
1. 13th Anniversary Conference „Durable Agriculture-Agriculture of the Future“, 9th – 10th 
November 2017, Craiova, Romania. 
2. The 47th Conference of the European Society for New Methods in Agriculture-ESNA, 27th – 29th 
September 2018. Craiova, Romania. 
3. The 15th annual meeting "Durable agriculture – agriculture of the future: advanced methods for a 
sustainable agriculture, silviculture, cadastre and food science". 7th-8th November 2019, Craiova, 
Romania. 
4.Научни скуп са међународним учешћем “СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДА“, 27 – 28. Септембар 

2019. године. Пољопривредни факултет Бијељина, Република Српса, БиХ. 



 Др Саша Матијашевић има допринос у погледу обезбеђења научно-наставног 

подмлатка. У периоду после избора у звање ванредног професора, кандидат је ментор две 

пријављене докторске дисертације, члан комисија за одбрану 4 докторске дисертације. 

Такође ментор је 5 мастер радова и члан комисије за одбрану једног мастер рада. У 

протеклом периоду ментор је и члан комисија већег броја дипломских радова на основним 

академским студијама, (Прилози 6 и 7.). 
 Кандидат је до сада учествовао у реализацији укупно 7 пројеката, од чега су 5 научно 

истраживачка, које је финансирало Министарство за просвету, науку и технолошки развој 
Републике Србије. Такође је учествовао у два пројекта један стручни и један едукативни које 

је финансирало Министарство пољопривреде Републике Србије.  
 
«Биотехнологија и агроиндустрија» (БТН 4.4.1.0719 Б/2), ), Републичко министарство за 

науку и технолошки развој Републике Србије, период 2002 – 2004. 
 
«Географски заштићени производи од грожђа» (БТН 341003 Б), Републичко министарство за 

науку и технолошки развој Републике Србије, период 2005 – 2008. 
 
«Примена савремених ампелотехничких мера у циљу производње грожђа побољшаног 

квалитета (ТП 2016)». Републичко министарство за науку и технолошки развој Републике 

Србије, период 2008 – 2011. 
 
«Контрола производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и 

контроле производње вина са географским пореклом» број 320-05-894/2010-08. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, период 2010 – 
2015. 
 
«Програм едукације произвођача и потрошача о вредностима вина са географским 

пореклом» број 320-05-06248/2007-08. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Републике Србије, период 2007. 
 
Пројекат «Гудурички виногради», Програм РСЕДП, финансирала ЕАР – Европска агенција 

за реконструкцију и развој. Пројекат едукативног карактера. Период 21.06.2006 до 

21.12.2006. 
  

Тренутно је ангажован на два пројекта које финансира Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја (Прилог 9.): 
2011-2019. «Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну 

средину-праћење утицаја, адаптација и ублажавање». 43007. Министарство за науку и 

технолошки развој Републике Србије. 
2001-2019. «Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења 

воћарске и виноградарске производње» ТР 31063. Министарство за науку и технолошки 

развој Републике Србије. 
Кандидат је коаутор две признате сорте винове лозе (Прилог 10.): 

Новостворена сорта винове лозе, (Vitis vinifera L.), под називом Валентина. Решење Министарства 

Пољопривреде и заштите животне средине, регистрациони број 119-01-5/2/2017-09 од 30.06.2017. 
године. 
Новостворена сорта винове лозе, (Vitis vinifera L.), под називом Симона. Решење Министарства 

Пољопривреде и заштите животне средине, регистрациони број 119-01-5/2/2017-09 од 30.06.2017. 
године. 
 Био је рецензент радова у научном часопису Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, и 

у зборницима радова са међународних и националних скупова (Прилог 10.). 
 



4.2. Допринос академској и широј заједници 
 
Др Саша Матијашевић био је члан Комисије за процену вредности вишегодишњих 

засада у оквиру ОДПФ „Радмиловац“. Такође члан је Панела и Комисије за сензорно 

оцењивање вина у лабораторији „ЈУГОИНСПЕКТ“ Београд и лабораторији „ЕКО-ЛАБ“ доо 

Падинска Скела, Београд. (Прилог 11.). 
 
 4.3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама у 

земљи и иностранству 
  

Др Саша Матијашевић је остварио веома добру сарадњу са другим високошколским и 

научно-истраживачким установама у земљи и иностранству. Резултати те сарадње огледају 

се у значајном броју објављених научних радова реализованих кроз заједничка истраживања, 

као и преко држања наставе на другим високошколским установама у земљи и иностранству. 
У периоду после избора у звање ванредног професора др Саша Матијашевић држао је 

наставу и испит из предмета „Воћарство и виноградарство“, део виноградарство на Департману за 

хемијско-технолошке науке, студијског програма Пољопривредна производња на државном 

Универзитету у Новом Пазару, и студијском програму Агрономија на департману за биотехничке 

науке у Сјеници.  
Такође био је ангажован на извођењу наставе и испита из предмета „Методе научно-истраживачког 

рада у виноградарству“ на докторским студијама Пољопривредно-прехрамбеног факултета 

Универзитета у Сарајеву. 
 Трећи сегмент сарадње са другим високошколским установама кандидата огледао се у 

учешћу у комисијама за изборе у звања и заснивање радног односа. (Прилог 12). 
 
 
 5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ 
 

Увидом у поднету документацију констатовано је да се на расписани Конкурс за 

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

виноградарство пријавио један кандидат – др Саша М. Матијашевић. На основу анализе 

досадашњег рада и сагледавања обавезних и изборних услова предвиђених Правилником о 

минималним условима за стицање звања редовног професора на Универзитету у Београду, а 

који су релевантни за избор кандидата у звање и на радно место редовног професора, 

Комисија сматра да је др Саша М. Матијашевић досадашњи ванредни професор, показао 

запажену наставну, научну и стручну активност. 
Кандидат поседује вишегодишње педагошко искуство у извођењу наставе и вежби на 

обавезним и изборним предметима из уже научне области Посебно виноградарство, на свим 

нивоима академских студија. У свом досадашњем раду др Саша Матијашевић је показао 

коректан и професионалан однос према студентима, што потврђује и просечна оцена 

педагошког рада у студентским анкетама, која износи 4,82. 
Др Саша Матијашевић је ментор две докторске дисертације и пет мастер радова. Члан 

је комисије за одбрану три докторске дисертације и једног мастер рада и ментор је или члан 

комисије већег броја дипломских радова. Аутор је једног уџбеника из уже научне области за 

коју се бира, који је објављен после избора у звање ванредног професора. 
Као истраживач учествовао је у реализацији 7 пројеката. Тренутно је ангажован на 

два истраживачка пројекта које финансира Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Р Србије. Кандидат је допринео развоју уже научне области Посебно виноградарство 

објављивањем и саопштавањем 94 библиографске јединице са укупним коефицијентом 

научне компетентности М=136,3. Од укупног броја радова 56 је објављено пре избора у 

звање ванредног професора (М=85,3), а 21 рад после избора у то звање (М=51). Коаутор је 

две признате сорте винове лозе. У међународним часописима са SCI листе има објављено 10 

радова, од којих је пет објављено после избора у звање ванредног професора. Тематика 



радова је уско повезана са ужом научном облашћу у оквиру које се кандидат бира. Област 

научног истраживања којом се кандидат до сада бавио веома је актуелна, при чему посебно 

треба истаћи значај континуираног испитивања ампелографских и производно-технолошких 

особина сорти винове лозе и њихових клонова у циљу унапређења производње и квалитета 

грожђа као и прерађевина од грожђа. Радови кандидата су цитирани у међународним и 

националним научним часописима укупно 83 пута (према извору Scopus h-index 3, број 

хетеро цитата је 79). 
Др Саша Матијашевић је кроз залагање и различите видове ангажовања дао стручно 

професионални допринос академској и широј заједници, остварио је веома добру сарадњу са 

другим високошколским, научноистраживачким установама како у земљи тако и у 

иностранству. 
Ценећи целокупни досадашњи рад кандидата др Саше Матијашевића, постигнуте 

резултате у научноистраживачком и педагошком раду, Комисија сматра да кандидат 

испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 

Београду и Статутом Пољопривредног факултета и предлаже Изборном већу 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да прихвати овај Извештај и донесе 

одлуку да се др Саша М. Матијашевић изабере у звање и на радно место РЕДОВНОГ 
ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПОСЕБНО ВИНОГРАДАРСТВО. 

 
Београд, 02.03.2022. год. 

Чланови Комисије: 
 

___________________________________________ 

Др Драгољуб Жунић, редовни професор у пензији,  
Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, 
ужа научна област Посебно виноградарство; 

 
 

____________________________________________ 

Др Нада Кораћ, редовни професор у пензији,  
Пољопривредни факултет Универзитет у Новом  Саду, 
ужа научна област Виноградарство; 

 
____________________________________________ 

Др Братислав Ћирковић, редовни професор, 
Пољопривредни факултет Косовска Митровица-Лешак, 

Универзитет у Приштини, ужа научна област  Воћарство 
и виноградарство. 
 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЗИ 
 

Прилог 1а. Списак радова др Саше Матијашевића. 
 

I) Списак објављених радова др Саше Матијашевића до избора у 

звање ванредног професора 
 
Радови објављени у научним часописима међународног значаја  

Рад у врхунском међународном часопису (M21=8) 
1. Milica Pantelić, Dragana Dabić, Saša Matijašević, Sonja Davidović, Biljana Dojĉinović, 

Dušanka Milojković-Opsenica, Ţivoslav Tešić, Maja Natić (2014).Chemical Characterization of 
Fruit Wine Made from Oblaĉinska Sour Cherry. Hindawi Publishing Corporation, The Scientific 

World Journal. Volume 2014, ID 454797, 1-9 pages. DOI : 10.1155/2014/454797 
IF (2013)=1,219 
https://www.hindawi.com/search/all/  
 
2. Mirjana Ruml, Ana Vuković, Mirjam Vujadinović, ĐurĊević, V., Zorica Ranković-Vasić, 
Atanacković, Z., Branislava Sivĉev, Marković, N., Matijašević, S., Nevena Petrović (2012) : On 
the use of regional climate models:Implications of climate change for viticulture in Serbia. 
Agricultural and Forest Meteorology, 158-159, 53-62.  
ISSN 0168-1923, IF (2012)=3,421 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S016819231200055X? 

Рад у међународном часопису (M23=3) 

3. Vera Đ. Vukosavljević, Radmila M. Pajović-Šćepanović, Saša M. Matijašević, Radojka O. 
Maletić 2016. Fermentation activity of yeast in Pinot noir must. Romanian Biotechnological 

Letters, Vol. 21, No. 2 : 11337 – 11344. 
ISSN 2248 – 3942, IF (2016)=0,396 
https://e-repository.org/rbl/vol.21/iss.2/10.pdf 
 
4. Matijasevic, S., S. Todic, Z. Beslic, Z. Rankovic Vasic, D. Zunic , Z. Atanackovic, V. 
Vukosavljevic and B. Cirkovic, 2013. Volatile components of grape brandies produced from 
Muscat table grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars. Bulg. J. Agric. Sci.,Vol.  19 N0 4: 783-791 
ISSN 1310-0351, IF (2013)=0,136 
http://www.agrojournal.org/19/04-26.html 
 
5. Beslic, Z., S. Todic and S. Matijasevic, 2013. Effect of timing of basal leaf removal on yield 
components and grape quality of grapevine cvs Cabernet Sauvignon and Prokupac (Vitis vinifera l.). 
Bulg. J. Agric. Sci., Vol. 19 N0 1: 96-102 
ISSN 1310-0351, IF (2013)=0,136 
http://www.agrojournal.org/19/04-26.html 
 
Радови објављени у зборницима међународних научних скупова (M30) 
 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33=1) 
 

https://www.hindawi.com/search/all/
https://e-repository.org/rbl/vol.21/iss.2/10.pdf
http://www.agrojournal.org/19/04-26.html
http://www.agrojournal.org/19/04-26.html


6. Ćirković, B., Ţunić, D., Deletić, N., Ćirković Dušica, Matijašević, S., Janković, D., Jovanović, 

Z. (2015) : Comparative analisys of parameters fertility of the forms of grapevine cultivar Traminer 
in the subregion of Niš (Serbia). VI International Symposium „Agrosym 2015“ Jahorina. Book of 

proceedings, pp. 169 – 174. ISBN 978-99955-751-9-9. 
 
7. Ćirković, B., Deletić, N., Ćirković Dušica, Matijašević, S., Janković, D., Jovanović, Z.(2015): 
Ampelographic characteristics of grape variety red traminer in vinegrowing subregion of Niš. 

Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences. Proceedings of the Fifth 
International Conference. Lozenec, Bulgaria, 24 – 28 June, p.p. 14-19. 
 
8. Bratislav Ćirković, Dragoljub Ţunić, Nebojša Deletić, Zoran Jovanović, Saša Matijašević, 
Dušica Ćirković (2014): Biological and productive characteristics of grape variety „Red Traminer“ 

in vinegrowing subregion of Niš. 25
thInternational Scientific-Experts Congress on Agriculture and 

Food Industry.Izmir – Turkey, p.p. 257 - 260. 
 
9. Mersija Delić, Agan Kojić, Fikreta Behmen, Violeta Dimovska, Saša Matijašević, Zorica 
Ranković-Vasić (2014): Effect of Bud Loads on Mechanical Composition of Cluster and Chemical 
Content of Must in Victoria Table Grape Variety (Vitis vinifera L.). 25thInternational Scientific-
Experts Congress on Agriculture and Food Industry. Izmir. 
 
10. Ćirković, B., Ţunić, D., Deletić, N., Jovanović, Z., Matijašević, S., Ćirković, D. (2014) : 

Ampelographic characteristics of two forms of grapevine cultivar Traminer in vinegrowing 
subregion of Niš. V International Symposium „Agrosym 2014“ Jahorina. Book of Proceedings, pp. 

169 – 175. ISBN 978-99955-751-9-9 
 
11. B. Ćirković, N. Deletić, S. Matijašević, Dušica Ćirković, Z. Jovanović (2013): Biological and 
productive characteristics of grape variety Gewürztraminer in vinegrowing subregion of Niš. Fourth 

Conference „Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences“. Bulgarian National 

Multidisciplinary Scientific network of the Professional Society for Research Work. Volume 1., 
pages 46 – 50. Lozenec, Bulgaria, 12 – 16 June, ISSN 1313-7735 
  
12. Ćirković, B., Ţunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z., Deletić, N. (2013) : 

Usporedna analiza parametara rodnosti Traminca crvenog i Traminca varijeteta 11 GM u uvjetima 
niške podregije. 48

th International Symposium on Agriculture, 17 th-22th February, Dubrovnik, 
Croatia, 870-874. ISBN 978-953-7871-08-6 
        
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34=0,5) 
 
13. Beslic Zoran, Matijasevic Sasa, Todic Slavica (2014). Effect of vineyard floor management on 
soil and plant water status. International Conference. EU Project Collaborations: Challenges for 
Research Improvements in Agriculture. 2-4 June 2014, Belgrade, Serbia 
ISBN: 978-86-7834-197-7,CPBISS.SR-ID 207535372 
 
14. S. Matijašević, D. Ţunić, S. Todić, Z. Bešlić, B. Ćirković, V. Vukosavljević, D. Ćirković, M. 
Delić (2013). Testing the efect of varietal characteristics of muscat table vine varieties (Vitis 
vinifera L.) on the composition and quality of lozovaca. Book of Abstracts 24th International 
Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, pp (178). Sarajevo, 2013., Bosnia 
and Herzegovina. 
 
15. Matijašević, S., Ţunić, D., Slavica Todić, Bešlić, Z., Zorica Ranković-Vasić, Ćirković, B., Vera 

Vukosavljević, (2012) : Resistance of table grape varieties with different ripening times to low 



winter temperatures. Proceedings 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. 
Opatija, 13-17 february, Croatia. 
 
16. Bešlić, Z., Slavica Todić, Matijašević, S., Zorica Ranković-Vasić (2012) : Changes of stem 

water potential of grapevine cv. Frankovka (Vitis vinifera L.) in different crop load models. 
Proceedings 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. Opatija, 13-17 february, 
Croatia. 
 

17. Slavica Todić, Bešlić, Z., Matijašević, S., Zorica Ranković-Vasić, Kuljanĉić, I.,  (2012) : 
Hormonal regulation of growth, fruit set and yield of grapevine cultivar Cabernet Sauvignon (Vitis 
vinifera L.). Proceedings 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. Opatija, 13-
17 february,  Croatia . 
 
18. Nikolić, D., Branislava Sivĉev, Zorica Ranković-Vasić, Vesna Pajić, Ivana Radojević, 

Matijašević, S., Bešlić, Z. (2012) : Discriminative analysis of prductive properties of promising 

grapevine hybrids (Vitis vinifera L.). Book of abstracts I International symposium and XVII 
scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, p.p 178, 19 – 22 march, Trebinje, 
Bosnia and Herzegovina. 
 
19. Ćirković, B., Ţunić, D., Garić, M., Matijašević, S., Jovanović, Z. (2011) : Ampelographic and 

productivity characteristics of two forms of the traminer cultivar in Niš vine subregion. Proceedings 

46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. Opatija, 14-18 february,  Croatia (p. 
p. 927-931). 
 

20. Bešlić, Z., Todić, Slavica, Matijašević, S., Novaković, M., Kuljanĉić, I. (2011) : Effect of early 
basal leaf removal on grape structure and quality of Prokupac (Vitis vinifera L.). Proceedings 46th 
Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. Opatija, 14-18 february,  Croatia (p. p. 
919-923). 
 

21. Matijašević, S., Ţunić, D., Slavica Todić, Bešlić, Z., Nikićević, N., Ćirković, B., Vera 

Vukosavljević (2011) : Influence of cultivar characteristics of muscat table grapevine cultivar (Vitis 
vinifera L.) on grape brandy composition and quality. Proceedings 46th Croatian and 6th 
International Symposium on Agriculture. Opatija, 14-18 february,  Croatia (p. p. 955-958). 
 

22. Sivĉev, B., Ranković-Vasić, Z., Matijašević, S., Ţunić, D., Pajić, V. (2011) : Elements of 

grapes quality of Godominka variety. Book of Abstracts 22nd International Scientific-Expert 
Conference of Agriculture and Food Industry, p.p. 82. Sarajevo. 
 

23. Delić, M., Kojić, A., Sefo, S., Matijašević, S., Behmen, F. (2011) : Effect of bud load on yield 
of the table variety grape Victoria. Book of Abstracts 22nd International Scientific-Expert 
Conference of Agriculture and Food Industry, p.p. 55. Sarajevo. 
 
24. Циндрић, П., Кораћ Нада, Жунић, Д., Пејовић, Љ., Мараш Весна, Матијашевић, С 
(2008): Grapevine genetic resources in Serbia and Montenegro. Report of a Working Group on 
Vitis. Bioversity International, p.p. 97 – 101. Rome. 
 
25. Жунић, Д., Матијашевић, С. (2004): Интерспециес хибриди винове лозе повећане 

отпорности на болести и штеточине. Тематски зборник радова III Међународна еко – 
конференција «Здравствено безбедна храна», стр. 81 – 84. Нови Сад. 
 



26. Жунић, Д., Матијашевић, С. (1999): Влирнието на каптовото напојаване вјерху наи 

важните карактеристики накои десертни сортове лози. Лозарство и винарство. Н
0 6, (37-40). 

Софиа.  
 
27. Ţunić, D., Matijašević, S., Vukosavljević Vera, Kojović, R., Doriĉić, I. (2009) : Influence of 

the distance of plantation in row on the characteristics of the variety Cabernet sauvignon. 32nd 
World congress of vine and wine, 7th General assembly of the O.I.V. Presentation summaries. P. I. 
39, Zagreb, Croatia. 
 

28. Жунић, Д., Матијашевић, С. (1998) : Interspecies Crossing for the creation of the grapevine 
resistant to low temperaturs. 7th International Symposium on Grapevine Genetics and Breeding. 
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Прилог1.Оцена педагошког рада у студентским анкетама. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 2. Објављено 5 радова са SCI листе од избора у звање ванредног професора. 
 

 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



Прилог 2а. Објављено 2 рада у националном часопису међународног значаја од избора у 

звање ванредног професора. 









 
 
 
 



Прилог 3. Цитираност радова. 

 
 





 
 
 
 
 
 



Прилог 4. Саопштено минимум 5 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. 
 







 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 





 
 
 





 



 



 



 
 
 
 



 
 



 



 
 



 
 
 



 
 
 





 



Прилог 5. Уџбеник за ужу област за коју се бира. 

 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 6. Ментор за одбрану дипломских или завршних радова на академским мастер, 

специјалистичким и докторским студијама. Испуњеност услова за ментора докторских 

дисертација. 

 





 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mentor master radova: 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 7. Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, мастер или докторским студијама. 









 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komisije master radovi:  

 
 



 
 



 



 
 
 
 
Прилог 8. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 







 
 
 



 





 
 
 
 
 
 



Прилог 9. Потврде о учешћу на пројектима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 10. Коаутор прихваћеног патента и рецензент радова. 













 
 
 



 
 



 
 



 









 
 
Прилог 11. Члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или 

комисија Пољопривредног факултета, Универзитета у београду. Члан стручног, 

законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници. 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 12. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству. 





 
 



 
 



 









 


