
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БА Њ О Ј ЛУЦИ  

Сенат Универзитета

Број: 05-2390-ХХХУ-8.2.2/10 
Дана, 10.05.2010. године

На основу члана 74. и 88. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 34. став (1) алинеја 5) Статута 
Универзитета у Бањој ЈТуци, Сенат Универзитета на 35. сједници од 10.05.2010. године, 
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Др Гордана Ђурић бира се у звање редовног професора за ужу научну област 
Воћарство, на неодређено вријеме.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Бањој Луци на приједлог Научно-наставног вијећа Пољопривредног 

факултета расписао је  дана 20.01.2010. године Конкурс за избор наставника за ужу научну 
област Воћарство.

На расписан Конкурс пријавио се један кандидат и то: др Гордана Ђурић.
Сенат Универзитета у Бањој Луци на 31. сједници одржаној 25.02.2010. године, на 

приједлог Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета, образовао је  Комисију за 
писање извјештаја за избор наставника у одређено звање. Комисија је  припремила 
писмени извјештај, предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове Одлуке и исти 
доставила Научно-наставном вијећу Пољопривредног факултета на разматрање и 
одлучивање.

Научно-наставно вијеће Пољопривредног факултета у Бањој Луци на сједници 
одржаној 31.03.2010. године констатовало је  да др Гордана Ђурић испуњава у цјелости 
услове и утврдило приједлог да се др Гордана Ђурић изабере у звање редовног професора 
за ужу научну област Воћарство, на неодређено вријеме и исти доставило Универзитету у 
Бањој Луци ради даљег поступка.

Сенат Универзитета је  на 35. сједници одржаној 10.05.2010. године утврдио да је 
утврђени приједлог из претходног става у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Универзитета.

Сагласно члану 74. Закона о високом образовању и члану 131. Статута 
Универзитета, одлучено је  као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети приговор Универзитету у 
Бањој Луци у року од 15 дана од дана пријема исте.

Достављено:
1. Пољопривредном факултету 2х,
2. Архиви,
3. Документацији.
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Број: 0101-1050-24-5а/10 
Бањалука, 31. 03. 2010.

На основу члана 61. став 2. тачка ђ) Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број: 85/06 и 
30/07) и члана 138. став 7. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Пољопривредног 
факултета, на 24. сједници одржаној 31. 03. 2010. године, донијело је

О Д Л У К У

1. Предлаже се Сенату Универзитета у Бањој Луци да др Гордану Ђурић изабере у звање редовног 
нрофесора на ужу научну област Воћарство, на неодређено вријеме.

V
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З  Л О Ж Е Њ Е

Универзитет у Бањој Луци расписао је дана 20. јануара 2010. године Конкурс за избор наставника 
на ужу научну област Воћарство.

На расписани Конкурс пријавио се само један кандидата и то: др Гордана Ђурић.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 25. 02. 2010. године, образовао је 
Комисију за писање извјештаја за избор наставника у одређено звање. Комисија је припремила писмени 
извјештај, предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове Одлуке и исти доставила на разматрање 
и одлучивање.

Научно-наставно вијеће Пољопривредног факултета у Бањалуци на 24. сједници одржаној 31. 03. 
2010. године утврдило је да кандидат др Гордана Ђурић испуњава у цјелости услове за избор и 
предложило Сенату Универзитетада да се др Гордана Ђурић изабере у звање редовног професора на ужу 
научну област Воћарство, на неодређено вријеме.

Ова Одлука доставља се Сенату Универзитета у Бањој Луци ради избора др Гордане Ђурић у 
звање наставника.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије за писање извјештаја.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Сенату Универзитета,
2. а/а - 2х
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Проф. др Милован Величковић, редовни професор, Пољопривредни факултет 
Универзитета у Београду, председник 

Проф. др Бранислава Голошин, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, члан 

Проф. др Зоран Кесеровић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, члан

Београд -  Нови Сад, 5. март 2010. године

НАУЧНО-НАСТАВНО ВЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци, број 05-894-ХХХ1-14.4.1/10 од 25. 02. 
2010. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање 
извештаја за избор наставника у академска звања по расписаном Конкурсу објављеном у 
дневном листу "Глас Српске" од 20.01.2010. године, за ужу научну област Воћарство, о 
чему подносимо следећи

И З В Е Ш Т А Ј

На Конкурс за избор наставника за ужу научну област Воћарство -1 извршилац, 
објављен у дневном листу ”Глас Српске” од 20.01.2010. године пријавио се један 
кандидат, и то др Гордана Ђурић, запослена на Универзитету у Бањој Луци, у звању 
ванредног професора за ужу научну област Воћарство. Проф. др Гордана Ђурић 
доставила је у року сву, законом прописану, документацију, а у извештају иста је 
обрађена у складу са одредбама Закона о високом образовању и Правилника о поступку 
и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци.



Прилогбр. 1.

И З В Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕИИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 2 0 .0 1 .2 0 1 0 . године
Ужа научна област: Воћарство
Назив факултета: Пољопривредни факултет
Број кандидата који се бирају: један ( 1 )
Број пријављених кандидата: један ( 1 )

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први Кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: 

Датум и место рођења: 

Установе у којима је био
запослен:

Звања/радна места:

Научна/уметничка област:

Чланство у научним и стручним 
организацијама и удружењима:

Гордана (Дејан) Ђурић 

03.07.1962. Мостар

Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву;

Институт за пољопривредна истраживања “Србија”, 
Центар за воћарство и виноградарство у Чачку;

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Универзитет у Бањој Луци

асистент; виши асистент; истраживач сарадник; доцент; 
ванредни професор

пољопривредне науке

Међународно хортикултурно друштво (1п1;ета1:шпа1 
8 ос1 е1:у &г Ног1 1 си1 1 ига1 баепсе- 18Н8);

Европска асоцијација за истраживање у области 
оплемењивања биљака (Еигореап Абзос1а1:тп &г 
Кезеагсћ оп Р1ап1 ВгеесПп§ - ЕИСАКР1А);

Хортикултурно научно друштво Босне и Херцеговине;

Научно воћарско друштво Републике Српске;

Републички савет за науку Владе Републике Српске;

Државна комисија за сарадњу Босне и Херцеговине са 
Организацијом Уједињених нација за образовање, 
науку и културу -1ЖЕ8СО;

Национални координатор БиХ за Европски програм 
сарадње у области биљних генешчких ресурса (ЕСР (Ж)



2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:
Назив институције:
Место и година завршетка:

Последипломске студије: 
Назив институције:
Место и година завршетка: 
Назив магистарског рада:

Ужа научна/уметничка област:

Докторат:
Назив институције:
Место и година завршетка: 
Назив дисертације:

Ужа научна/уметничка област:

Претходни избори у наставна и 
научна звања (институција, звање и 
период):

Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву, 
Сарајево, 1985.

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 1990.
"Утицај комбинације подлоге и интерподлоге на неке 
карактеристике шљиве (Ргипш ЉотезИса I,.) с у . 

§1ап1еу и Пожегача"

Воћарство (пољопривредне науке)

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 1999.
“Карактеристике раста, морфолошких промена и 
родности јабуке на псеудоглеју”

Воћарство (пољопривредне науке)

Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву; 
асистент; 1986- 1990;
Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву, 
виши асистент;1990 -  1992;
Институт за пољопривредна истраживања “Србија”, 
Центар за воћарство и виноградарство у Чачку; 
истраживач -  сарадник; 1992 -  1998; 
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој 
Луци; виши асистент; 1994-1999;
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој 
Луци; доцент; 1999-2004;
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој 
Луци; ванредни професор; 2004-_________________

___________________ 3. Научна делатност кандидата____________________
Радови пре последњ ег избора (избор у звањ е ванредни проф есор)

(Радови сврстани по категоријама из члана 33. Правилника)

Научна монографија националног значаја (10 бодова)....................  3x10 = 30 бодова
1. Лучић П., Ђурић Гордана, Мићић Н. 1996. Воћарство I, Институт за истраживања у 

пољопривреди Србија, Нолит и Партенон, 529 стр. (ГО=44069132).
2. Мићић, Н., Ђурић Гордана, Радош, Љ. 1998. Системи гајења јабуке и крушке. Институт 

за истраживања у пољопривреди “Србија”, Пољопривредни факултет Бања Лука и 
Пољопривредни институт Бања Лука. 196. стр. (18ВТЧ: 86-7384-001-5)._________________



3. Мићић, Н., Ђурић Гордана, Радош, Љ. 2000. Системи гајења јабуке и крушке, II издање. 
Научно воћарско друштво Републике Српске и Пољопривредни факултет Универзитета 
у Бањалуци 196. стр. (18В№ 86-7262-007-0).

Прегледни чланак у часопису међународног значаја или поглавље у монографији 
истог ранга (10 бодова).............................................................................1 х 10 = 10 бодова

4. Рипс ОогсЈапа, МагкоУ1 С М., 01јаса К., М1с1с 14., Рге(Ис Т. 2002. Ргођ1етз оГ арр1е §голу1:ћ 
апд пи!гШоп оп рбеис!о§1еу зоИ. 1п “Р1ап1 Рћузш1о§у т  Ље № \у МШепп1ит”. РићНбћес! ћу 
Уи§оз1ау 8ос1е1у оГР1ап! Рћубш1о§у апс1 А§псићига11 пз1:1 1:и1:е “бгћуа”. ЕсШогз: Вг. 8 1 ерћеп 
С)иате, РгоГ Бг. Вопуој КгзНс апс! РгоГ. Вг. Уазкгзуа Јапј1с (18ВК 86-7384-011-2; 
СОВ138-ГО 9721575), рр. 49 -  58.

Прегледни чланак у часопису националног значаја пли поглавље у монографији истог 
ранга (8 бодова)................................................................................................5 х 8 = 40 бодова

5. Мићић Н., Ђурић Гордана. 1994. Дискусија статистичких показатеља у факторијалним 
огледима у воћарству: I- Анализа и дискусија интеракцијских ефеката. Југосл. воћарство 
бр. 105 -106. стр. 79 - 8 8 .

6 . Мићић Н., Ђурић Гордана, Јовановић М. 1994. Дискусија статистичких показатеља у 
факторијалним огледима у воћарству: II - Анализа дискусије интеракцијских ефеката у 
актуелним радовима из области воћарства. Југосл. воћар. бр. 105- 106.сгр:89-102.

7. Мићић Н. и Ђурић Гордана. 1995. Алгоритамска основа циклуса органогенезе воћака. 
Југосл. воћар. 28, 107-108, стр: 67-81.

8 . Мићић Н., Ђурић Гордана. 1994. Биолошке основе резидбе воћака у роду. Савремена 
пољопривреда, Нови Сад. Вол. 42, бр 1-2. стр: 121-128.

9. М 1 С1 С К., Випс Оогс1апа, Јеућс 8 ., 1 л1 С1 С Р. 1995. Тће Ваз15 1ог ОеГтт§ а Мос1е1 оГ 
Есо1 о§1 са1 ГипсНопз оГ 1 ће Ог§апо§епеб1 б 1 1 1  Ргш! Сгорб. Ј. 8с1. А§пс. Кеб. 57, 203. р: 89-99.

Орнгннални научни радови у часопису међународног значаја (8 бодова)....14x8=112 бодова
10. Гис1с Р., ВигЈс ОогсЈапа апс! М 1 6 1 С N. 1994. №\у с1опа1 гооМоскб 1ог р1итб оп Ше ћаб1 б оГ 

Р. Љотезпса I,., Р. сегазг/ега Ећгћ. апс! Р. шИШа I.. Ас1:а НогНсићигае №  359. рр: 212-216.
11. Випс ОогсЈапа, М1с1с 1М., СегоУ1 с К., М1 1 гоу1 с М. 1997. Сћагас1:епб1:1сб о!" \у1п1ег ћисЈб апс! 

ћеапп§ \уоос1 т  ћахеШи!. Ас1 а Ног11сићигае №  445. рр: 205-210.
12. МПеНс, К., МШоу1 с, М., Рипс Оогс1апа, М1 6 1 С, N. 1997. Вш1о§ша1 Ро1 еп1:1 а1 о^ Еигореап 

ПЉег! (СогуШб ауеПапа Е.) § г о \ у 1п §  \ у Н с1 Ш Еаб1 егп 8егћ1а. Ас1 а Ног11сићигае №  445. рр: 
223-228.

13. Випс ОогсЈапа, М1 6 1 С N . 5  Кас1об, Ц., РгеШс, Т., Гик1с, К. 1997. Апа1огшса1-тогрћо1о§1са1 
ргорег!1 еб апс! т1пега1 соШет оЈР арр1е гоо1 б!оскб оп рбеис!о§1еу. Ас1 а НогНсићигае №  450. 
рр: 151-157.

14. М1 С1 С, N . 5  ВигЈс Оогс1апа. Сегоу1с, К., МНеНс, К. 1997. Ог§апо§епеб1 б сус1е 1 п ћагеШи!. Ас1 а 
Но^сићигае №  445. рр: 151-156.

15. Је\Шс 8 ., М1с1с N .5 Випс Оогс1апа апс! Сегоу1с К. 1997. Ог§апо§епеб1б А1§оп1:ћт Ш РоМо. 
Ас1а НоЛшићигае 462: 1015-1018.

16. ЈеуНс 8 ., М1С1С ВигЈс Оогс1апа апд СегоУ1с К. 1997. Мос1е1 оГ Есо1о§1са1 РипсНопб о^ 
Ого\у1ћ апс! Веуе1ортеп! 1П Ро1а1о. Ас1а НогНсићигае 462: 1019-1024.

17. Випс Оогс1апа, Мјсјс К , №коНс М., Се§апјас МштЈгка. 1998. СгоррШ§ ро1еп1:Ја1 ој
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сЖегеп! 1 уреб оГ 1зеаг1 п§ ђгапсћеб 1 п б^/ее! сћеггу ипс!ег 1 ће сопсћћопб о^ Сасак. Ас1 а 
НогИсићиге 468: 471-476.

18. Сегоу1с К., М1с1с, К ,  РигЈс Оог<Јапа, Је\Х{6 8 . 1998. Мос1е1Пп§ ро11еп 1 иће §го\у*ћ апс! оуи1е 
У1 1аН1 у 1 П зоиг сћеггу. Ас1 а НогИсићиге 468: 621-628.

19. Сегоуш К.., М1 6 1 6 , К ,  Рипс Согс1апа, МкоНс, М. 1998. Ое1 егттаНоп о^ роИеп У1 аћШ1 у т  
б\уее! сћеггу. Ас1 а Но^сићиге 468: 559-566.

20. МкоНс, М., ВигЈс Оогс1апа, СегоУ1 с, К. 1998. 3\уее1 сћеп'у гебеагсћ апс! ргос1исНоп т  
Уи§об1ау1а. Ас1 а Ног1 1 си1Шге 468: 757-761.

21. ВигЈс Оогс1апа, Гис1 с Р., М1 6 1 С N. 1998. Ого\у1 ћ апс! ћеапп§ ро!епНа1 о^р1ит сиШуагз '81;ап1еу' 
апс! 'Роге^аса' оп 1луо  б1 оскЛп1 егб1 оск сотћ1паНопб апс1 оп тугоћо1ап. Ас1 а НоЛЈсићиге 478: 
225-228.

22. Реб1 с, М., 8 1 атепкоУ 1 с, 8 ., Рар1с, V., РигЈс Оогдапа. 1998. Тће е#ес1; оГ епорћу1(1 тк е  
(Уазза1 ез Госкеш Иак е1  Тг1 .) оп Ше §го\у!ћ 1 псгетеп1; о^ р1ит с у . Сасапзка гос1па пигзегу 1 геез. 
Ас1 а Ног1 1 си1Шге 478: 287-292.

23. Гис1 с Р., РаипоУ1 с О., РигЈс Оогс1апа, Киис В. 2000. КооНп§ т  1 ће тоШег р1ап1;аНоп апс! т  
У11;го сићиге о^ р1ит гооШоскз зе1ес1;ес1 &от рори1аНопз о1" аи1 осћ1 ћопоиз Ргипиз дотезпса 
1̂ . апс! Ргипш сега$1/ега Ећгћ. §епо1;урез . Ас1 а Ног1 1 си1 1 1 1 ге 517:183-188.

Оригинални научни радови у часопису националног значаја (5 бодова)...........19x5=95 бодова
24. Мићић Н., Ђурић Гордана, Тузовић Ј. 1987. Утицај старости родног дрвета на степен 

диференцираности мјешовитих пупољака јабуке и крушке. Радови Пољопривредног 
факултета Универзитета у Сарајеву, Год XXXV, број 39. Стр: 65-75.

25. Ђурић Гордана, Мићић Н. 1988. Карактеристике органа развијених из мјешовитих пупољака 
јабуке на родном дрвету различите старости. Радови Пољопривредног факултета 
Универзитета у Сарајеву, Год. XXXVI, број 40. Стр: 127-137.

26. Мићић Н., Јаребица X., Чмелик 3., Ђурић Гордана. 1987. Проучавање морфологије 
полена трешње. Пољопривредни преглед, број 4,5,6. Стр: 49-59.

27. Мићић Н., Блесић М., Ђурић Гордана, Малишевић Е. 1987. Анатомско-морфолошке 
карактеристике зимских пупољака и типови родних гранчица ораха. Пољопривредни 
преглед, бр. 1,2,3. Стр: 19-28.

28. Мићић Н., Куртовић М., Ђурић Гордана, Чмелик 3. (1988): Облик и трајање клијавости 
полена шљиве пожегаче и стенлеја при различитим условима чувања. Радови 
Пољопривредног факултета Универзитета у Сарајеву, Год XXXVI, број 40. Стр: 147-155.

29. Мићић Н., Чмелик 3., Ђурић Гордана, Јаребица X. 1989. Орнаментика егзине полена 
аутохтоних шљива Босне. Радови Пољопривредног факултета Универзитета у Сарајеву, 
Год. XXXVII, број 41. Стр: 59-70.

30. Мићић Н., Ђурић Гордана (1989): Зимски пупољци јагоде и њихов раст и развитак. 
Савремена пољопривреда, Вол. 37, Бр. 11-12, стр: 581-600.

31. Мићић Н., Ђурић Гордана, Стајић Надежда. 1990. Појава морфолошки стерилних 
цвјетова у шљиве. Радови Пољопривредног факултета Универзитета у Сарајеву. Год. 
XXXVIII, број 42, стр: 137-145.

32. Мићић Н., Ђурић Гордана, Дабић Гордана. 1992. Одбацивање цвијетних пупољака 
коштичавих воћака као посљедица прекида диференцијације зачетака цвјетова. Радови 
Пољопривредног факултета Универзитета у Сарајеву. Год. ХЦ број 44, стр: 87-97.

33. Ђулбић Мирсада, Дабић Гордана, Мићић Н., Ђурић Гордана. 1990. Култура антера 
коштичавих воћака (Р. сегапјега 1и., Р. решса Е  и Р. сегазш Е). Југосл. Воћ. 93, стр: 21-27.



34. Ђурић Гордана, Мићић Н., Дабић Гордана. 1992. Карактеристике зимских пупољака 
смокве (Мсш сапса Г.) и њихов раст и развитак. Југосл. воћар. 26, Бр. 97/98 стр: 15-21.

35. Мићић Н., Ђурић Гордана. 1995. Зависност тока диференцијације од положаја 
вегетационих купа на нодусу младара у врста воћака из рода Ргипиз. Југосл. воћар. 29. 
111- 112:67 - 75.

36. Мићић Н., Ђурић Гордана. 1995. Циклус органогенезе у шљиве (Ргипш Лотезпса К). 
Југосл. воћар. 29, 111-112: 45-65.

37. М1 С1 С N . 5  Рипс ОогсЈапа, ВиЉ1с М1гбас1а, ВаМс Оогдапа. 1996. Нар1оЈс11 пс1 ис1 1 0 п Ггот ап1 ег 
сићиге о^ б!опе Ггикб (Ргипш зрр) Ас1 а А§псићигае бегћ1 са Уо1. 1, 2. р: 21-30.

38. Николић, М., Ђурић Гордана, Милутиновић, М. 1996. Помолошка проучавања сорти 
трешње шареног плода. Југосл. воћар. Вол. 30, бр. 115-116 (3/4):319-328.

39. Випс ОогсЈапа, М1 6 1 С N . 5  Јеупс 8 ., 01јаса К., Су1 к 1 с 1. 1997. Тће еШс! оГ 1 ће ргипегб’ 
^иаПНсаНопб оп Ше ћ1 о1 о§1 са1 ргос1ис1;1 У1 1;у т  арр1е ргосћлсНоп. Ј. 8с1. А§пс. Кебеагсћ (Агћ. 
хароЏор. паике) 58, 206 (1-2): 85-91.

40. Лучић П., Ђурић Гордана, Мићић Н., Марић М. 1997. Могућност интензивирања 
производње јабуке на слабопродуктивним земљиштима типа псеудоглеј. Агрознање - 
научни часопис за пољопривреду. Бања Лука, Бр. 1. стр: 347-353.

41. Мићић, Н., Ђурић Гордана, Станојевић, В., Радош, Љ. 1997. Системи гајења као фактор 
интензивирања производње коштичавих воћака. ИНИ -  Агроекономик -  Зборник научних 
радова Вол. 3, бр. 1:211-219.

42. Којић М., Ђурић Гордана, Митрић С., Јањић В. 2002. Еколошке, фитогеографске и 
фитоценолошке карактеристике коровске флоре воћњака сјеверозападне Босне. 
Агрознање, бр. 2: 114 -  129.

Уводно предавање по познву на скупу међународног значаја штампано у целини (10 бодова 
................................................................................................................ .1x10= 10 бодова

43. ЈеуНс 8 ., М1с1с >!., Випс ОогсЈапа, СегоУ1С К. 1997. Веуе1орт§ а тос1е1 оГс1гои§ћ1; оссигепсе 
ћу т 1 гос!ист§ а пе!\уогк о!' аи1 отаћс \уеа!ћег бШћопз. РгосеесНп§б 1 п1 егпа1 1 0 па1 8утроб1ит 
ВКОШ НТ А Ш  РЕАИТ РК0ВиСТ10И, Ве1§гас1е, 89-95.

Научни радови на скупу међународног значаја штампани у целини (6 бодова)..... 1х6 = 6бодова
44. Мклс М., Випс Оогс1апа, ЈеуНс 8 ., Сегоу1с 8 . 1997. Е^Тес! оГВгои§ћ1  оп 1 ће Вгеак оГ 

ВПТегепШтп апс! Аћогћоп оГ ОепегаНуе Р1ит Видб. РгосеесПп§б 1п1егпа1;1опа1 8утроб1ит 
ВКОШ НТ А Ш  РГАОТ РК0В1ЈСТ10К, Ве1§гаае, 409-415.

Научни радови на научном скупу националног значаја штампани у целини (3 бода).... 1x3=3 
бода

45. Мићић, Н., Ранковић, М., Ђурић Гордана, Лучић, П., Митровић, М. 1998. Нове 
технологије производње воћа на малим поседима у функцији унапређења села. Зборник 
"Ревитализација села '95": 643-650.

Радови саопштени на научном скупу међународног значаја штампани у изводу
46. Мш1 С N. ВигЈс ОогсЈапа, Р1 а2 1 т с  Касћтка. 1993. Мог&1 о§1 са1 -ћ1 б1;о1 о§1 са1 абрес!б о!* ар1са1 

аћогћоп 1 П арпсо! (Ргипт агтетаса Г. ). ХЉ 1п1егпаћопа1 бутроб1 и т  оп арпсо! сићиге апс! 
сЈесПпе Гшпг, Тигкеу.___________________________________________________
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47. Випс ОогсЈапа, М 1 6 1 С, И., СегоУ1 С, К., Јеу1:1 с б. 1997. ОКОАЖ)ОЕНЕ813 СУСЕЕ ГМ 
АРКЈСОТ: 1 ће а1§оп1ћгшс ђа8 1 б. ХИћ 1п1;ета1;1опа1 бутроб1и т  оп Арпсо1; Си11иге, Уепа - 
Огеесе, 25-30 Мау,1997, р. 93.

48. Випс ОогсЈапа, М1 6 1 С, 14., СегоУ1 С, К., Р1 а2 1 П1 С Кас1ипка. 1997. Ое§гее оГ с1 1 1 Гегеп1;1 а1 1 0 п о!' 
§епега1;1уе ђисЈб аз а Гас1;ог оГ ћеапп§ 1 п арг1со1. ХКћ 1 п1:егпа1;1 0 па1 бутробш т оп Арпсо1  

Сикиге, Уепа - Огеесе, 25-30 Мау,1997, р. 94.
49. М1 С1 С, К , РигЈс ОогсЈапа, СегоУ1 с, К.., Р1а21тс Кадипка. 1997. 01б1;иг1запсеб т  јо т т §  оГ 

арпсо! сагрек ХИћ 1п1;егпа1;1опа1 8утроб1ит оп Арпсо! Сикиге, Уепа - Огеесе, 25-30 
Мау,1997, р. 97.

50. М1 6 1 С, К , ВигЈс ОогсЈапа, Сегоу1с, К., Кас1об, Еј. 1997. В 1 јКегеп1;1 а1;1 0 п оГ §епега1 1 уе ћи<1б аб 
а1Гес1ес1 ћу Ше роб1 1;1 оп оГ тепб 1 ет а 1;1 С с1отеб оп Ше бћоо! по(1еб т  р1ит. VI 1 п1;егпа1 1 0 па1 

бутроб1ит оп Р1ит апс! Ргипе Оепе1 1 Сб, Вгеесћп§ апс! Рото1о§у. \\^агб2 а\уа, бк1егп1е\у1се, 
Ро1апс1 18-22 Аи§иб1  1997. Рго§гат апс1 Аћб1 гас1 б р. 45

51. Мклс N . 5  ВигЈс Оогдапа, Сегоу1с К. 1997. Тће рго§гат б!а§е т  1 ће сћ!Тегеп1;1 а1 т п  оГ 
§епега1;1 Уе ћис1б 1 П р1ит (.Ргипш с1оте$Иса Е.) VI 1п1егпаћопа1 бутроб 1 и т  оп Р1ит ап<1 
Ргипе Оепе1;1 Сб, ВгеесНп§ апс! Рото1о§у. \\^агбга\уа - бк 1 егше\У1 се, Ро1ап(1 18-22 Аи§иб1  

1997. Рго§гат ап(1 Ађб1;гас1 б р. 45-46
52. М1 6 1 С И., Випс Оог<Јапа, Јеу^с б., Сегоу1с К. 1997. Тће а1§оп1ћт ћаб1 б оГ ог§апо§епеб1 б 

сус1е 1 п р1ит. VI 1 п1 егпа1;1 0 па1 бутробш т оп Р1ит апс! Ргипе Оепе{1 Сб, Вгеесћп^ ап(1 
Рото1о§у. ^/агб2 а\уа- бк1егше\\асе, Ро1а-пс1 18-22 Аи§иб1  1997. Рго§гат ап(1 Ађб1гас1:б р. 46.

Радови саопштени иа научном скупу националног значаја штампани у изводу
53. Ђурић Гордана, Мићић Н., Лучић П., Чмелик 3. 1988. Утицај одводњавања земљишта, 

подлоге и климатских услова на карактеристике листа јабуке. IX Конгрес воћара 
Југославије, Нови Сад. Зборник сажетака радова.

54. Ђурић Гордана, Лучић П., Мићић Н. 1988. Методе за одређивање степена зрелости 
плодова јабуке и крушке. XI Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Неум. 
Зборник сажетака радова.

55. Мићић Н., Ђурић Гордана, Штрбац Н., Чмелик 3. 1988. Тип органогенезе мјешовитих 
пупољака као основа за узгој јабуке у систему Пилар. XI Научни скуп пољопривредних 
стручњака БиХ, Неум. Зборник сажетака радова.

56. Чмелик, 3., Ђурић Гордана. 1988. Савремене тенденције у минералној исхрани јабуке. XI 
Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Неум, Зборник зажетака радова.

57. Мићић Н., Ђурић Гордана, Ђулкић Амила. 1989. Диференцијација пупољака јагоде, 
њихов раст и развитак. XII Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Неум. 
Зборник сажетака радова.

58. Ђурић Гордана, Мићић Н. 1989. Карактеристике пупољака малине, њихов раст и 
развитак у зависности од система гајења. XII Научни скуп пољопривредних стручњака 
БиХ, Неум. Зборник сажетака радова.

59. Радош Љ., Мићић Н., Ђурић Гордана. 1989. Анатомско-морфолошке карактеристике 
зимских пупољака и типови родних гранчица црне рибизле. XII Научни скуп 
пољопривредних стручњака БиХ, Неум. Зборник сажетака радова.

60. Мићић Н., Лучић П., Стојнић М., Ђурић Гордана. 1989. Отклањање недостатака у 
структури опрашивача у родним засадима јабуке. XII Научни скуп пољопривредних 
стручњака БиХ, Неум. Зборник сажетака радова.

61. Ђурић Гордана, Лучић, П. 1990. Детерминација генотипа (сорте) и маркирање гена



методом електрофорезе. XIII Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Неум. 
Зборник сажетака радова.

62. Мићић Н., Радош Љ., Ђурић Гордана, Ђулбић Мирсада. 1991. Утицај нагртања бокора 
хумусом на родност јагоде. XIV Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Неум. 
Зборник сажетака радова.

63. Мићић Н, Ђурић Гордана, Дабић Гордана, Галић С. 1991. Пупољци смокве и њихов раст и 
развитак. XIV Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Неум. Зборник сажетака 
радова.

64. Ђурић Гордана. 1991. Утицај комбинације подлоге и интерподлоге на морфометријске 
карактеристике шљиве (Ргипиз ЛотезИса I,.) с у . §1ап1еу и Пожегача. XIV Научни скуп 
пољопривредних стручњака БиХ, Неум. Зборник сажетака радова

65. Дркенда Пакеза, Мићић Н., Ђурић Гордана, Мујкић Р. 1991. Утицај суше на абортирање 
генеративних пупољака шљиве. XIV Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, 
Неум. Зборник сажетака радова.

6 6 . Дабић Гордана, Мићић Н., Ђулбић Мирсада, Ђурић Гордана. 1992. Структура кариотипа 
биљака регенерисаних из незрелих ембриона триплоидних сорти јабуке. XV Научни 
скуп пољопривредних стручњака БиХ, Теслић. Зборник сажетака радова.

67. Ђурић Гордана, Радош С). Мићић Н., Марић М. 1992. Степен диференцијације пупољака 
брескве. XV Научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Теслић. Зборник сажетака 
радова.

6 8 . Лучић П., Ђурић Гордана, Мићић Н. 1992. Селекција нових вегетативних подлога за 
шљиву из домаћих популација Р. ЛотезИса Е , Р сегазГ/ега Ећгћ. и Р. хтппа Е. XIV 
научни скуп пољопривредних стручњака БиХ, Теслић. Зборник сажетака радова.

69. Ђурић Гордана, Мићић Н. 1989. Нуклеоплазматични однос у материнским ћелијама 
полена шљиве. V Смотра младих научних радника из области биотехничких наука 
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Радови после последњег избора 
(Радови, кратак приказ и број бодова, сврстани по категоријама из члана 33. Правилника)

Научна монографија националног значаја (10 бодова)............................ 5x10 = 50 бодова
91. Којић М., Ђурић Гордана, Јањић В., Митрић С., 2004. Корови воћњака Босне и 

Херцеговине. Научно воћарско друштво Републике Српске, Бања Лука. 261 стр. (1бВ№ 
99938-808-0-9).

У овој монографској студији даје се преглед трогодишњих истраживања корова у воћњацима 
Босне и Херцеговине. Флористички део ових проучавања пружа нове, до сада непознате, 
представе о великом богатству и разноврсности коровске флоре воћњака. Утврђено је да у овим 
засадима на територији Босне и Херцеговине егзистира 226 коровских врста. Овако велики 
биодиверзитет коровске флоре последица је деловања више чинилаца, међу којима се посебно 
истичу: а) велика територијална разуђеност (континентални и субмедитерански део, брдски и 
равничарски предели и сл., б) климатске и едафске специфичности и ц) начини гајења: 1. 
интензивни- плантажни воћњаци, са специфичностима у појави корова у редовима воћака и у 
међуредном простору и 2. екстензивни, запуштени, више-мање рудерализовани воћњаци. Посебно 
су детаљније описане најважније и најфреквентније коровске врсте воћњака Босне и Херцеговине, 
при чему су посебно обрађени: морфолошки опис, станиште (укључујући и еколошке индексе) и 
распрострањење. Коровска вегетација у воћњацима Босне и Херцеговине, која је приказана у овој 
студији, представља најзначајнији допринос, али је од великог интереса и за праксу. Утврђено је 
да се на територији Босне и Херцеговине у коровској вегетацији воћњака разликује 6 коровских 
асоцијација. За свих шест коровских асоцијација дате су фитоценолошке табеле у којима се налазе 
следећи параметри: флористички састав, бројност, покровност и здруженост за сваку врсту, 
животна форма, степен присутности, покровна вредност и припадност флорном елементу. 
Посебно поглавље односи се на контролу корова, при чему се, поред основних- општих принципа, 
излажу и специфичности механичког сузбијања корова, а посебно детаљно је обрађено сузбијање 
корова у воћњацима хербицидима (при свему овоме узете су у обзир флористичко-фитоценолошке 
карактеристике корова воћњака Босне и Херцеговине). Значајна пажњау овој студији посвећенаје 
одржавању земљишта у воћњацима, што је важно за контролу корова. У књизи је изнесен преглед 
хербицида који имају дозволу за коришћење у воћњацима. Обрађена је и употреба хербицида и 
интегралној воћарској производњи, а дата је и анализа специјалних случајева сузбијања корова 
(сузбијање корова у расадницима, сузбијање корова при припреми парцеле за садњу, сузбијање 
корова у млађим воћњацима, старим 1 до 3 године). Најзад, на крају поглавља о контроли корова 
хербицидима описани су организација и техника примене хербицида.

92. Мићић Н., Ђурић Гордана, Цветковић М. 2005. Системи гајења и резидба јабуке. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (Графика 
Јуреш Чачак), 56 стр. 1бВИ 978-86-83575-33-0. СОВ13б.8К-ГО 127560972.

У овој публикацији, садржани су оригинапни резултати вишегодишњих истраживања аутора у 
вези система гајења и резидбе јабуке; на оригиналан начин приказани су системи гајења и 
помотехнички захвати у резидби јабуке, кроз оригиналне цртеже и фотографије аутора 
публикације. Дат је и кратак историјски преглед развоја система гајења код јабуке, са посебним 
освртом на економичност сваког појединог система гајења, те његове предности и недостаци. 
Указано је не неопходност познавања биолошких законитости у формирању генеративних и 
вегетативних тачака раста, као и законитости у њиховом развићу. Посебно је обрађена повезаност 
законитости растења и развића појединих тачака раста за појединим помотехничким мерама, 
односно реакције сорте на примењене помотехничке мере у специфичним системима гајења. 
Публикација може да користи као помоћна литература за студенте дипломских и 
последипломских студија из воћарства, као и за обучене и специјализоване узгајиваче јабуке, који

_______желе да унапреде производњу.______________________________________________________________
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93. Мићић Н., Ђурић Гордана, Цветковић М. 2006. Системи гајења и резидба шљиве. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (Графика 
Јуреш Чачак), 60 стр. 18ВМ 978-86-83575-34-9. СОВ1бб.ЗИ-ГО 128691980.

У овој публикацији, садржани су оригинални резултати вишегодишњих истраживања аутора у 
вези система гајења и резидбе шљиве; приказани су системи гајења и помотехнички захвати у 
резидби шљиве, кроз оригиналне цртеже и фотографије аутора публикације. Дат је и кратак 
историјски преглед развоја система гајења шљиве, са посебним освртом на стање производње 
шљиве у Србији и БиХ и постојање неадекватног односа узгајивача према овој култури. Наиме, 
указано је да је неопходно да се шљива посматра као високо-интензивно радна врста која тражи 
такође специфичне помотехничке мере како би економичност производње била добра. Указано је 
на неопходност познавања биолошких законитости у формирању генеративних и вегетативних 
тачака раста, као и законитости у њиховом развићу. Посебно је обрађена повезаност законитости 
растења и развића појединих тачака раста за појединим помотехничким мерама, односно реакције 
врсте на примењене помотехничке мере у специфичним системима гајења. Публикација може да 
користи као помоћна литература за студенте дипломских и последипломских студија из воћарства, 
као и за обучене и специјализоване узгајиваче шљиве, који желе да унапреде производњу.

94. Мићић Н., Ђурић Гордана, Толић Д., Цветковић М. 2007. Системи гајења јагоде. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (Графика 
Јуреш Чачак), 52 стр. 18В^ 978-86-83575-41-1. СОВ188.8К-ГО 145829132.

У овој публикацији, садржани су оригинални резултати вишегодишњих истраживања аутора у 
вези система гајења јагоде. Јагода је врста из групе вишегодишњих биљака са привременим и 
зељастим надземним делом, односно врста из групе трајница или перена. Стога је посебно 
интересантна обрада морфологије стабла и тачака раста јагоде, кроз оригиналне цртеже и 
фотографије аутора публикације. Указано је не неопходност познавања биолошких законитости у 
формирању генеративних и вегетативних тачака раста, као и законитости у њиховом развићу. 
Посебно је обрађена повезаност законитости растења и развића појединих тачака раста за 
појединим системима гајења. Публикација може да користи као помоћна литература за студенте 
дипломских и последипломских студија из воћарства, као и за обучене и специјализоване 
узгајиваче јагоде, који желе даунапреде производњу.

95. Мићић Н., Ђурић Гордана, Цветковић М. 2007. Системи гајења и резидба брескве. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (Графика 
Јуреш Чачак), 60 стр. 13ВИ 978-86-83575-43-5; СОВ188.8К-ГО 146198284.

У овој публикацији, садржан је преглед оригиналних резултата вишегодишњих истраживања 
аутора, као и преглед осталих доступних извора у овој области. На оригиналан начин приказани су 
системи гајења и помотехнички захвати у резидби брескве, кроз оригиналне цртеже и фотографије 
аутора публикације. Дат је и кратак историјски преглед развоја система гајења код брескве, а 
посебно су обрађени препоручени системи гајења за наше подручје. Указано је не неопходност 
познавања биолошких законитости у формирању генеративних и вегетативних тачака раста, као и 
законитости у њиховом развићу. Посебно је обрађена повезаност законитости растења и развића 
појединих тачака раста за појединим помотехничким мјерама, односно реакције врсте на 
примењене помотехничке мере у специфичним системима гајења. Публикација може да користи 
као помоћна литература за студенте дипломских и последипломских студија из воћарства, као и за 
обучене и специјализоване узгајиваче брескве, који желе да унапреде производњу.

Прегледни чланак у часопису националног значаја или поглавље у монографији истог 
ранга (8 бодова)..............................................................................................4 х 8 = 32 бодова

96. Митрић С., Јањић В., Ђурић Гордана, Којић М. 2004. Контрола корова и одржавање 
земљишта у воћњацима. Ас1 а ћш1о§1са ш§оз1 аУ1 са - серија Г: Ас1 а Негћо1о§1са (133Н 
0354-4311), Вол. 13. бр. 2: 407-416.

У раду је дат преглед властитих и других истрживања у вези контроле корова у воћњацима. 
Савремена воћарска производња утемељенаје на принципима интегралне воћарске производње и 
у погледу одржавања земљишта, а тиме и контроле корова, заснива се на примени трава-малч

_______система одржавања земљишта. То подразумева сталну сетву трава у међуредни простор као и



одржавање простора реда комбинацијом механичке обраде и хемијског сузбијања корова. При 
томе је избор хербицида сведен на неколико активних материја, дозвољених у интегралној 
производњи, од којих највећу примену имају: глифосат, глуфосинат-амонијум и оксифлуорфен.

97. Мићић Н , Ђурић Гордана, Цветковић М , Маринковић Д. 2008. Савремени системи 
гајења трешње. Зборник научних радова Института ПКБ Агроекономик (188М 0354- 
1320), Вол. 14. бр. 5:33-47.

У овом раду дати су преглед оригиналних резултата вишегодишњих истраживања аутора, као и 
преглед осталих доступних извора у овој области. Дат је и кратак историјски преглед развоја 
система гајења трешње, а посебно су обрађени препоручени системи гајења за наше подручје. 
Указано је на неопходност познавања биолошких законитости у формирању генеративних и 
вегетативних тачака раста, као и законитости у њиховом развићу. Посебно је обрађена повезаност 
законитости растења и развића појединих тачака раста за појединим помотехничким мерама, 
односно реакције врсте на примењене помотехничке мере у специфичним системима гајења.

98. Ђурић Гордана. Мићић Н , Цветковић М , Радош Љ , Маринковић Д. 2009. Актуелни 
концепт интензивирања система гајења јабуке. Зборник научних радова Института ПКБ 
Агроекономик ЦббИ 0354-1320), Вол. 15, бр.5: 13-23.

У овом раду дат је аналитички приказ свих агро- и помотехничких аспеката чија је резултанта 
квалитет и висина приноса, код актуелних концепата гајења јабуке. Актуелни концепти узгоја 
јабуке, засновани на генетичким специфичностима, узгојним формама и типу резидбе, 
помотехнички се могу систематизовати у следеће групе: 1) кратка резидба носача родног дрвета са 
системима гајења витко вретено и његове модификације према димензијама, положају и броју 
осовина, као и техници формирања: севернохоландско вретено, супервретено, и На14ек, "V" садња 
вретена -  "У-СиШп§еп"; 2)дуга резидба носача родног дрвета са системима гајења солен, савијено 
вретено, савијена осовина -  солаксе и њихове модификације, "V" садња савијеног вретена и 
перспективни систем гајења - усмерени солаксе; 3) комбинована резидба носача родног дрвета у 
систему узгоја "бибаум" или двострука осовина. Оцена актуелних система гајења снажно 
сугерише као перспективне системе: усмерени солаксе и двоструку осовину (бибаум). Ови 
системи дају пуни плодоносни зид високе продуктивности без ограничења у осветљености свих 
делова крошње, оптималну густину склопа за примену воћарске механизације, приносе на нивоу 
70 - 90 т/ха, са задовољавајућом физиолошком конституцијом плодова за чување у УЛО 
хладњачама.

99. Н. Мићић, Гордана Ђурић, Б. Важић. 2009. Биометрика и експериментална статистика. 
Агрознање (188М 1512-6412) вол. 10, бр. 3: 5-16.

У раду је указано да биометрика, као научна дисциплина, подразумева интеграпан приступ у 
примени математско-статистичких метода, експерименталних и свих других метода и техника, као 
и њихову интеракцију са сваким појединачним фактором у реализацији истраживања, а све са 
циљем омогућавања истинског разумевања експерименталног рада у биолошким, односно 
пољопривредним наукама. Указано је да биометрика и експериментална статистика, као њен 
интегрални део, своју пуну фукцију могу реализовати искључиво кроз образовање стручњака за 
биометрику који ће имати неопходно знање из математичко-статистичких метода као и из 
биолошких законитости, експерименталних и инструменталних метода и техника и који ће имати 
довољно знања да промисле и математизују интеракцијске ефекте свих општих и појединачних 
фактора, чија је резултанта проучавана појава.

Оригинални научни радови у часопису међународног значаја (8 бодова).. 3x8=24 бодова
ШО.МаНс 8 ,  АГКдуаћшћ, М , Рјипс, О., Муг1 а, А , (2005). В1б1:п1ш1:шп о^ Р1ит рох ушдз т  

Возтаапс! Нег2 е§оута. Рћу1;ора1;ћо1о§1а Ро1отса (183К 1230-0462), 36: 9-15.
У раду су приказани резултати обимног прегледа присуства вируса шарке на подручју БиХ 
методом ЕЛИСА теста. Вирус је нађен у свим коштичавим врстама на подручју Бањалуке, 
Градачца, Сарајева и Мостара. Од 43 посећена воћњака, у 32 су нађена стабла заражена вирусом. 
Највећа инфекција пронађена је у централном делу земље, гдје је 41% стабапа заражено, а највећа 
инфекција била је на стаблима шљиве (21%). Вирус је утврђен како у комерцијалним засадима, 
тако и на стаблима на међама и у расадницима, као и на стаблима на окућницама, посебно на

_______старим стаблима шљиве. Рад је указао на потребу увођења система санитарне контроле у
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производњи воћа, а посебно у организацији производње садног материјала воћака.
101.0и§ка ОеНс, МагИш Маг1 а, Егшасога Рао1о, Саггаго Ги1 §1 , МуЛа Агђеп, Рипс ОогсЈапа. 

2007. бигуеуз 1ог §гареу1пе уе11о\Уб рћу1ор1абша8 1 п Возша апс! Нег2 е§0 У1 па. ВиПеНп о1Г 
1пзес1о1о§у (188^ 1721-8861), 60 (2), р. 369-370.

У прегледу су дати резултати испитивања спроведених током периода 2004. до 2007. године у 
подручјима у којима се традиционално гаји винова лоза. Циљ је био да се утврди присуство и 
распрострањеност фитоплазми жутила винове лозе, као и прусуство и распрострањеност 
бсаркоШеш Шапиз, вектора фитоплазме СапсНЉш рку1ор1азта уШз . Идентификација је вршена 
преко визуелних опажања у виноградима, након чега су узимани узорци и рађена лабораторијска 
анализа применом ланчане реакције полимеразе и анализом полиморфизама рестрикционих 
фрагмената. Први резултати су показали да је присутна фитплазма која припада 168гХП групи, 
подгрупа А. Присуство бсарћоШеиз Шапиз потврђено је у јужним деловима земље.

102.Ма11С 31аУ1са, А1 Кдуаћшћ, М1г1а Агћеп, Оогс1апа Випс. 2008. Ућибеб оГ б!опе Ггићб 1 П 
Вобша апс! Негге^оута. Ас1а Ног1. (188И 0567-7572) N 0 . 781: 71-74.

У раду су приказани резултати истраживања спроведених током 2004. године, а која се односе на 
присуство вируса коштичавих воћака у воћњацима БиХ. Поред комерцијалних воћњака, анализе 
су рађене и на стаблима на окућницама и на међама. Укупно је анализирано 1080 стабала; 592 
шљиве, 244 брескве, 149 трешања и вишања, 68 кајсија и 27 других врста из рода Ргипиз (џанарика 
и махапеб). На свим узорцима извршене су анализе на присутво РРУ (шарка шљиве), РИКбУ 
(вирус прстенасте пегаве некротичности), РОУ (вирус кржљавости шљиве), АС1,бУ (вирус 
хлоротичне лисне пегавости јабуке) 1 АрМУ (вирус мозаика јабуке). Утврђенаје укупна инфекција 
у износу од 36%. Највише је заражена бресква (63%), а најмање кајсија (16%). Најчешћи вирус је 
РРУ (47%), затим Р1\[КбУ (37%), РОУ (26%) и АС1.бУ (34%). Није утврђено присуство АрМУ.

Оригинални научни радови у часопису националног значаја (5 бодова)...10х5=50 бодова
103.Којић Момчило, Митрић Синиша, Јањић Васкрсија, Ђурић Гордана. 2004. Коровска 

флора воћњака Босне и Херцеговине. Ас!а ћ т 1 о§1 са ш§об1 аУ1 са - серија Г: Ас1 а 
ћегћо1о§1са ЦЗЗИ 0354-4311), Вол. 13, бр. 2, стр. 569-578.

У раду су приказани резултати испитивања коровске флоре у воћњацима БиХ. Испитивања су 
извршена током 2001 -  2003. године, на подручју целе БиХ. Испитивања су обухватила различите 
типове воћњака. Идентификација корова изведена је применом стандардних дела релевантних за 
Балкан. Еколошка карактеризација изведена је применом еколошких индекса, а животни облици 
дати су према КаипкЈег-у, док су флорни елементи приказани према Гајићу. Укупно је утврђено 
226 коровских врста из 45 фамилија, а стим да су 162 врсте распоређене у 10 фамилија, од чега 50 
врста само у фамилији АзЊгасеае. Еколошки индекси за најважније еколошке факторе варирају у 
широким границама. Утврђено је 5 животних облика са израженом доминацијом терофита и 
хемикриптофита. Констатовано је 16 флорних елемената.

104.Ј1олић Биљана, Мурта Арбен, Ђурић Гордана, Крстић Бранка. 2007. Вируси јабучастих 
воћака у Босни и Херцеговини. Пестициди и фитомедицина (1ббИ 1820-3949), Вол. 22, 
бр. 2, стр. 165-172.

Преглед воћњака и лабораторијска тестирања вршена су у циљу утврђивања санитарног статуса 
јабучастих воћака у Босни и Херцеговини. Прегледано је 10 воћњака, два расадника и један 
колекциони засад током 2005. године. Укупно 65 сорти јабуке и 50 крушке тестирано је на 
присуство четири најзначајнија вируса јабучастих воћака: вирус хлоротичне лисне пегавости 
јабуке (Арр1е сМогоИс 1еа/ зро( уггиз, АСГ8У), вирус јамичавости стабла јабуке (.Арр1е 81ет 
рШт^УГгш, АбРУ), вирус браздавости стабла јабуке (.Арр1е 8(ет %гооугп§ уггиз, АбОУ) и вирус 
мозаика јабуке (Арр1е тозагс у г г ш , АрМУ). На испитиваним сортама јабуке, најзаступљенији су 
били АСГбУ (72%) и АбРУ (69%), док је најзначајније присуство, на одређеним сортама крушке, 
утврђено за АбОУ (69%) и АСЕбУ (64%). Биолошко индексирање се показало као поузданија 
техника за детекцију вируса јабучастих воћака од ЕПбА. Код 20 случајно одабраних сорти јабуке, 
резултати добијени биолошким индексирањем су потврђени тиШр1ех К.Т-РСК. Овај рад 
представља прво саопштење о присуству вируса АСЕбУ, АбРУ, АбОУ и АрМУ на јабучастим

_______воћкама у Босни и Херцеговини.____________________________________________________________



105.Делић Душка, Јовановић-Цветковић Тања, Ђурић Гордана. 2007. Присуство и 
распрострањеност Огареу1пе 1еа&о11-аббос1а1;ес1 вирус 1 и 3 у Босни и Херцеговини. 
Пестициди и фитомедицина (1881М 1820-3949), Уо1. 22, бр. 1, стр. 45-50.

Винову лозу заражава око 50 вируса и вирусима сличних патогена. Вируси из родова Атре1оуГгиз 
и С1о81его\>1гт су проузроковачи најраширенијег вирусног оболења (Сгареуте ЈивајгоИ Уггш, 
01ЛУ) винове лозе, званог увијеност лишћа. До сада је нађено девет вируса који су повезани са 
оболењем увијености лишћа, али најзаступљенији су вируси 1 и 3 (Сгареуте ^еајгоИ-аззосГаШ 
Уггиз 1 апс! 3, ОП1аУ-1, 3). Најпознатије и најпризнатије аутохтоне сорте винове лозе на подручју 
Босне и Херцеговине (БиХ) су изабране као објекат овог истраживања. У оквиру низа 
истраживања покренутим од стране Института за воћарство, виноградарство и хортикултуру у 
Бањалуци, а све у циљу утврђивања фитосанитарног статуса винове лозе у БиХ, ово истраживање 
имало је за циљ да утврди присуство и заступљеност ОГКаУ-1 и 01ЛаУ-3 на најпознатијим 
херцеговачким сортама винове лозе. Октобра 2006. године извршен је преглед младих и старих 
засада винове лозе на више локалитета у западној и источној Херцеговини. Узорковање је вршено, 
са симптоматичних и асимптоматичних чокота. Анализе су обављене у лабораторији Института, 
Е1ЛЗА тестом. Резултати анализа су дали увид о присуству и распрострањености 01ЛаУ-1 и 
ОШаУ-З на најзначајнијим аутохтоним сортама винове лозе у БиХ.

106.Рипс ОогсЈапа, Топнс ПсНја, М1с1с К , СуеЉоУ1 с М., Кас1о8 Ц., РазаНс В. 2009. РгиН 
§епеНс гезоигсез т  КерићНка Згрзка. Ас1 а А§псиНигае 8егН1са (18 8 ^  0354-9542), Уо1. XV, 
28:31-40.

Подручје РС је због различите климе и земљишта веома богато гермплазмом воћака и може се 
сматрати ген центром већег броја дивљих врста воћака и њихових сродника. Гајење воћака је дуго 
присутно на овом подручју и створен је већи број примитивних сорти. Током различитих 
историјских епоха дошло је до уношења већег броја страних сорти, са истока и са запада, и као 
последица тога до спонтане или планске хибридизације и стварања нових генотипова, односно 
сорти. Овакво богатство флоре није било предмет већих систематских истраживања и стварања 
колекција за различите еколошке и производне услове. Мали број проведених истраживања 
потврђује неопходност планског системског приступа истраживању гермплазме воћака и њеном 
очувању, јер се ради о вишегодишњим врстама које је још увијек економично одржавати само у 
пољским ех зИи колекцијама и за које је нопходно прије подизања колекција урадити проверу 
здравственог статуса (пре свега вирусног) и елиминацију дупликата. Истраживања проведена 
током периода 2005 -  2008. године потврдила су изнесену претпоставку, јер је на веома малом 
подручју нађено доста различитих принова. У Банци гена Републике Српске се на крају 2008. 
године налазе следећи подаци о: 47 реинвентарисаних принова (инвентарисане током периода 
1989-1991), 254 принове инвентарисане током периода 2005-2008. година и 51 принови сачуваној 
у ех зИи пољској колекцији.

107. Ђурић Гордана, Цветковић М., Радош Љ., Бабић Јована. 2009. Анализа нивоа 
интензивносш воћарске производње на породичним газдинствима бањалучке регије. Зборник 
научних радова Инстигута ПКБ Агроекономик (188И 0354-1320), Вол. 15, бр. 5: 137-144.

У раду је приказана анализа нивоа интензивности воћарске производње и ниво примењене 
технологије и знања код произвођача воћа на подручју бањалучке регије. Интензивност воћарске 
производње анализирана је на основу следећих параметара: величине земљишног поседа, начина 
коришћења земљишта, броја радно способних чланова домаћинства, опремљености механизацијом 
и објектима за складиштење воћа, начина пласмана и процене бруто доходка оствареног кроз 
воћарску производњу. Ниво примењене технологије и знања анализирани су кроз: структуру 
врста, сорти и подлога; узгојну форму и интензитет помотехнике. Величина засада код 
испитиваних произвођача креће се у распону од 0,7 до 7,8 ха. Доминантна воћна врста је јабука. 
Доминантну узгојну форму представља витко вретено са системом кратке резидбе, али је утврђено 
и значајно подизање нових засада у узгојној форми солаксе са системом дуге резидбе. 
Анализирани произвођачи од воћарске производње остварују од 30 до 100% доходка домаћинства. 
Резултати анализе указују на задовољавајући ниво достигнуте интензивности воћарске 
производње у региону, посебно у производњи јабуке.

108.Ђурић Гордана. 2009. Анатомско-морфолошке карактеристике листајабуке гајене на 
псеудоглеју. Агрознање (1881М 1512-6412), вол. 10, бр. 1:5-19.

У раду су дати резултати морфометријских и хистометријских анализа листа двије сорте јабуке

_____________________________________________________________________________________________ И -



(ајдаред и златни делишес клон Б) калемљених на три подлоге (М 9, М 26 и ММ 106). Стабла су 
била у периоду пуног плодононошња, гајена у облику витког вретена, у воћњаку подигнутом на 
равничарском псеудоглеју. У воћњаку су, у ранијим истраживањима, утврђена два типа 
микролокација: нормални -  типични псеудоглејни земљишни услови и услови микродепресија. 
Такође, у условима микродепресија утврђена је повећана и продужена влажност и испољени 
услови повремене забарености током године. Анализирани су слиједећи параметри: просјечна 
површина листа, укупна лисна површина стабла, лисни индекс, дебљина листа, дебљина 
палисадног слоја и величина ћелија палисадног ткива. Код свих анализираних параметара 
испољен је значајан утицај подлоге и земљишних микродепресија, са одређеним разликама између 
појединих комбинација сорта/подлога. Сви морфометријски и хистометријски показатељи листа 
имају општу тенденцију смањења вриједности испитиваних параметара у условима 
микродепресија.

109.Мићић Н , Ђурић Гордана, Цветковић М. 2009. Диференцијација женског гаметофита 
кроз микрофенофазе развоја појединачних цветова у цвасти јабуке. Агрознање (13814 
1512-6412), вол. 10, бр. 1:33-49.

Динамика цветања цветова и цвасти, цветање цвасти на различитим позицијама на стаблу и 
динамика цветања различитих сорти у датим сортним композицијма и климатским условима, 
важни су фактори у стратегији успостављања пројектованог броја плодова на родним 
носачима или на стаблу. У интензивним системима гајења овај циљ се постиже третманима за 
веће заметање плодова или третманима за селективно проређивање цветова, односно 
заметнутих плодова. Основно питање које отвара могућност за разумевање овог процеса, 
јесте довођење у функционалну везу микрофенофаза у цветању појединачних цветова у 
цвасти са конституцијом и степеном диференцираности ембрионових кесица и њиховим 
плодницима. Појава апоспорних ембрионових кесица може се јавити као посебно отворено 
питање у овим ситуацијама. У овом раду детерминисано је  12 микрофенофаза у цветању 
појединачних цветова у цвасти јабуке и у складу са њиховом динамиком извршене су 
хистолошке анализе семених заметака са циљем утврђивања степена диференцираности 
женског гаметофита у свакој појединој микрофенофази. Динамика развоја женског 
гааметофита представљена је на алгоритамској основи, где се као кораци алгоритма 
посматрају микрофенофазе цветања појединачних цветова у цвасти.

110.Пашалић Б , Ђурић Гордана. 2009. Основне помолошке карактеристике нових сорти 
јабуке (Ма1ш х дотезпса Вогкк) у условима бањалучке регије. Агрознање (133М 1512- 
6412), вол. 10, бр. 1:21-31.

Значајна карактеристика савременог воћарства је динамична измена сортимента. У складу са тим, 
неопходно је посветити посебну пажњу питању увођења у производњу нових сорти у одређене 
еколошке и производне услове. Анализом најзначајнијих својстава нових сорти оне се могу онда 
препоручити за даље ширење или се искључују из производње. У овом раду извршене су анализе 
помолошких својстава 18 нових сорти и клонова јабуке, који су интродуковани на подручје Српца 
2000. године. Плодови су анализирани током 2003. и 2004. године.

111. Лолић Биљана, Булајић Александра, Ђекић Ивана, Вучуровић Ана, Ђурић Гордана, 
Крстић Бранка. 2009. присуство врста рода Рку1орћ(ога у малињацима на територији 
Републике Српске. Агрознање (133К 1512-6412), вол. 10, бр. 1: 159-163.

Трулеж корена или фитофтора малине је најзначајнија болест корена ове биљне врсте у свету. 
Псеудогљиве из рода Рку1орћ(ога на различитим биљкама домаћинама изазивају велике штете, а 
до сада је идентификовано око 50 врста из рода Рку(орћ(ога. Током 2008. године извршени су 
прегледи засада малине и сакупљање узорака на осам локалитета у Републици Српској. Из корена 
прикупљених изорака извршена је изолација патогена на селективне храњиве подлоге. Изолација 
гљива обављена је методом "мамака" из земље прикупљене око оболелих коренова. Изолати 
добијени из корена са симптомима који су упућивали на заразу овим патогеном, тестирани су 
применом два комерцијално доступна ЕЈ1ИСА кита. Тестом је потврђена зараза са врстом рода 
Рку(орк1ога у једном узорку корена и 36 узорака земље. Присуство Рку1орк1ога је потврђено и 
молекуларним методама.

112.Н. Мићић, Гордана Ђурић, М. Цветковић, Дајана Лукић. 2009. Анатомско-хистолошка и 
хемијска својства органа и ткива младог родног дрвета јабуке. Агрознање (188^ 1512-



6412), вол. 10, бр. 4:5-20.
Проучавање анатомских, хистолошких и хемијских својстава органа и ткива младог родног дрвета 
јабуке, изведено је са циљем дефинисања методолошког приступа овим истраживањима. Изведено 
истраживање јасно показује да постоје међусобно изражене разлике у анатомским и хемијским 
својствима органа и ткива у склопу сваког појединог типа родне гранчице, чиме се доказује да 
методолошки приступ у овим истраживањима нужно подразумева да се сваки грађевни елемент 
родних гранчица мора анализирати посебно. Сем чињенице да се анализе хемијског садржаја 
родног дрвета, које имају за циљ дефинисање питања физиологије минералне исхране, не смеју 
вршити без раздвајања основних органа и ткива, резултати истраживања су показали да су 
изражене и сортне специфичности и интеракција ефеката сорта/тип родне гранчице/органи и 
ткива, које се такође морају уважити уколико се желе добити егзактне чињенице, релевантне за 
оцену родног потенцијала и потреба за елементима минералне исхране.

Научни радови на научном скупу националног значаја штампани у целини (3 бода) 
............................................................................................................................  2 x 3  = 6 бодова

ПЗ.Мићић Никола, Ђурић Гордана. 2007. Воћарство у БиХ - стање и питања даљег развоја. 
Зборник - I саветовање "Иновације у воћарству и виноградарству", уводни реферати и 
изводи радова, Београд, 8-9. фебруар 2007. године: 22-32.

У раду је дат преглед стања воћарске производње у БиХ, са поређењем у односу на ЕУ и регион. 
Воћарска производња у БиХ, посматрана у целини, има карактеристике екстензивне производње 
са ниском акумулацијом и као таква мора се подврћи потпуној трансформацији са свих аспеката 
производње, организације и досадашњих стручних начина размишљања о будућности воћарске 
производње. Добар показатељ за будући развој воћарства у БиХ представља шири регион 
Бањалуке, који ову производњу пројектује и шири на принципима интензивне и високоинтензивне 
производње. Сем значајног искорака у примењеним системима гајења у овом региону присутна су 
и већа инвестициона улагања приватног капитала у велике воћарске објекте. Воћарска производња 
у БиХ, свој пут ка развијеној високоинтензивној производњи, започела је у ширем региону 
Бањалуке и имајући у виду достигнути степен развоја воћарства у суседним државама, високо 
производне потенцијале на релативно малим површинама, као и релативно ограничен капацитет 
тржишта које је отворено, даје се препорука да овај пут мора бити пројектован ка извозној 
стратегији високог квалитета по стандардима пробирљвог тржишта.

114.Ђурић Гордана, Томић ЈТидија, Радун Марина, Пећанац Драгана. 2009. Очување и 
одрживо коришћење биљних генетичких ресурса у Републици Српској. Зборник радова 
научно-стручног скупа са међународним учешћем "Заштита и здравље на раду и заштита 
животне средине", Бања Лука, 24-26. јуни 2009. године: 81-93.

Активности на сакупљању, очувању и одрживој употреби биљних генетичких ресурса 
пољопривредних и хортикултурних биљака у Републици Српској су обновљене током 2004. 
године кроз пројекат «5еес1пе1: - Развојна мрежа Југоисточне Европе за биљне генетичке ресурсе 
2004 - 2014». Инвентаризација, колекционисање и евалуација принова се спроводе кроз 6 радних 
група формираних према врсти усјева. Конзервација се одвија кроз т зИи и ех 8Ии методе. На 
Универзитету у Бањој Луци основана је организациона јединица Институт за генетичке ресурсе са 
банком гена и ботаничком баштом. Банка гена је одговорна за сјеменске и пољске колекције. 
Подаци о активностима на очувању генетичких ресурса се региструју преко дескриптора (МСРОб) 
и колекционих форми. У банци гена се чувају семенске колекције које се састоје од седећих 
принова: 7,еа тауз Г  (18), 8еса1е сегеа1е Г  (8), Ауепа заНма Г  (10), Ногс1еит уи1§аге Г  (48), ТгШсит 
ае&пуит Г  (185), х ТгШсо$еса1е \\% таск ех А. Сатиз (27), Нурепсит регјогаШт Г  (3), Ткутиз уи1§ат 
Г  (2), 5аШа оЈЈгстаНз Г  (2), Јитрегш соттшт Г  (1), СепИапа 1и1еа Г  (1), НеНсктит ИаНсит Г  (1), 
УИех а§пез сазШз Г  (2), ЕоетсиШт уи1§аге Г  (1), Есктасеа ригригеа Г  (1), Остит казШсит Г  (1), 
Уакпапа ојЈгстаИз Г  & МаШе&г (1), РОгозеИпит стрит МШ (1), Аг(етша с1гасипси1ж Г  (1), 
Са1епс1и1а ојЈГстаИз Г  (1), Супага сагс1ипси1ш Г  (1), Ра§оругит езсикпШт Моепсћ. (1), Рк1еит рга1ете 
Г  (3), Оас1уИз §1отегаШ Г  (3), Тп/оИит рга1ете Г  (10), То(т согтси1аШ8 Г  (4), РезШса рга(ете Г  
(12),А§го81Г8 аЊа Г  (2), ТоИит регепе Г  (3), ТпзеШт/ауезсет Г  (3), У г с ш  сгасса Г  (1), У1с1а заИуа Г  
(1), ТаШугиз зИуезКГз Г  (1), Тп/оИит герепз Г  (3), РезШса сжпа Г  (1), МсоИапа (абасит Г  (3), Ппит 
изИапззттт Г  (1), СаппаЈж заНуа 1̂ . (1), НеИаШкиз аппиз Г  (1), Вгаззгса о1егасеа 1̂ . уаг. асеркаШ О.С.

______ (9), боШпит 1усорег8Јсит Г  (1). СарзЈсит ашиит Г  (19), РказеоШз уи1%агЈ8 Г  (25), СисигМш реро Г
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(12), СисигМа тахта Е  (12), Сиситгз запуиз Е  (4), Вгашса окгасеа Е  уаг. сарИаШ Е  (5), Вгашса 
гара Е  бзр. гарг/ега Ме12§. (1), 1усорег&1сит езсикпШт Е  (7), 1ас1иса заИча Г. (9), АШит роггит Е  (2), 
НЊгзсш е$си1еп(ш (2), Сисипт те1о Е  (6), Р!зит заИчит (1), АпеШит §гауео1епз Е  (1), Д р тт  
%гауео1ет Е  (1), Еа§тапа уи1§апз (2), С0ги1ш ш1%ат Е  (1) и Оаисш сагоШ Е  (2). Вишегодишње 
биљке се чувају у пољским колекцијама и у ботаничкој башти. У пољској колекцији налазе се сљедеће 
принове: Ма1ш х ЉтезИса Вогкћ. (30), Ругш соттитз Е  (15) и Ргипш аушт Е  (6).

Научни радови иа скупу међународног значаја штампани у целини (6 бодова)....1*6 = 6бодова
115.Нас1а Рагасћкоуш, 8ује11апа 2е1јкоу1с, ОогсЈапа РигЈс, Тош1б1ау У1 пкоУ1 с, Јас1гапка

Миб1ар1с-КагНс, ОаНпе1а Кап1 2 а1 , Оаг1о ПјИс. 2009. Каб1 1 гагуој касНГе (Та§е(ез егесШ I,.) 
ро(1 иНсајеш Уо1ишепа бирбМа 1 1 ге1 шапа Н1 0 бНти1 а1;огот. 44. СгоаНап апс! 4Љ 
1п1;егпаНопа1 бутробш т оп А^псићиге. 2ђогп1к гаНоуа, б!г. 786-790.

У раду су приказани резултати испитивања утицаја биостимулатора и волумена супстрата на раст 
и развој пресадница кадифе. У огледу је коришћена једна сорта кадифе, која је пикирана у лончиће 
два различита волумена, а биљке су третиране биостимулатором у концентрацији 0,25% или нису 
третиране (контрола). Анализирана је свежа и суха маса корена и надземног дела биљке. Третман 
биостимулатором и већи волумен супстрата су резултирали већом масом корена и надземног дела 
пресаднице. Истраживања указују да примена биостимулатора у производњи пресадница кадифе 
побољшава раст и развој корена и надземног дела што јепрдуслов за брже адаптације биљака на 
стрес услед пресађивања.

Радови саопштени на међународном скупу штампани у изводу
Пб.Рипс, О.; Тогшс, I Р а б а Нс ,  В.; Кас1об, Ц.; М1 6 1 С, N. 2007: Ргик §егтр1абт т  КериђНка 

бгрбка: 1пуеп1;огу, соНесНоп апН сопбегуаНоп. Р1ап( Сепепс Кезоигсез апЉ (ке(г ехр1оа(а(шп 
(п (ће Р1ап( Вгеес1т§ Јог Роод апс! А%пси1(иге. 18Љ Е1ЈСАКЈР1А ОепеНс Кебоигсеб бесНоп 
МееНп§, Мау 23 - 26, Р1еб1апу 81оуак КериђИс, р 41.

117.Е)ипс ОогНапа, М. Киг1шас, М. Ееко, В. РабаНс, М. Суе1;коу1с. 2008. Ног1 1 си1 1 иге 1 п Вобша 
апд Нег2 е§0 У1 па. Игб! бутроб 1 и т  оп Но1 1 1 си11;иге 1 п Еигоре, 1 7 - 2 0  Ређгиагу, У1еппа, 
Аиб1 па, Воок оГ АђбЈгасЈб, р. 288.(1ббИ 1996-9449).

118.Рипс Оогс1апа, ОсИја Т о т т , Суе1;коУ1 с, М., В. Оа1 апс, В. МапШс, В. Магкоу1с, Вашје1а 
КопсНс. 2008. Р1ап1; §епеНс гебоигсеб 1 п КериђНка бгрбка (ВШ). РГгб1: бутроб 1 и т  оп 
Ног1 1 си11;иге т  Еигоре, 1 7 - 2 0  Ређгиагу, У1еппа, Аиб1 па, Воок оГ Ађб1 гас1;б, р. 288.(1ббИ 
1996-9449).

119.Випс ОогсЈапа. 2009. Рго§гатте оп р1ап! §епеНс гебоигсеб сопбеп/аНоп 1п КериђНка бгрбка 
(В1Н) - Нжпе Гог биб!а1пађ1е ибе. 19Љ Е1ЈСАКР1А СопГегепсе ОепеНс Кебоигсеб бесНоп, 
Ејиђ1јапа, б1оуеша, 26-29 Мау 2009. А§пси1Шга11пбНШ1е оГ б1оуеп1а (Воок оГ Ађб1 гас1 б: 44).

120.Суе1коу1с М., ВигЈс ОогНапа, Тот1с ОсИја. 2009. Ассеббтпб ибе Гог ргерапп§ оГ 1га<ИНопа1 
теа1б ^ Ш п  Вапја1ика ге§тп. 19Ш Е1ЈСАКР1А Соп1егепсе ОепеНс Кебоигсеб бесНоп, 
Ејиђ1јапа, б1оуеша, 26-29 Мау 2009. А§псиКига11пбН1и1е о!" б1оуепЈа (Воок оГ Ађб1 гас1 б: 96).

Радови саопштени на националном скупу штампани у изводу
121.Ђурић Г.; Томић Л.; Гатарић, Ђ.; Комљеновић, И.; Тодоровић В.; Кондић Д.: Цветковић, 

М.; Марковић, Д. 2008: Биљни генетски ресурси у Републици Српској. XIII Стручно- 
научно савјетовање агронома Републике Српске: Правци развоја пољопривреде 
Републике Српске. Теслић, 11 - 13.март. стр. 19.

122.Гордана Ђурић, Мићић Н., Цветковић М., Дардић М., Митрић С., Вида Тодоровић, 
Зорица Ђурић, Свјетлана Зељковић, Мијатовић Д., Татјана Јовановић Цветковић, Радош 
Љ., Пашалић Б., Стојчић Ј., Зарић Д. 2008. Интегрална производња - концепт савремене 
пољопривредне производње. XIII Стручно-научно савјетовање агронома Републике



Српске: Правци развоја пољопривреде Републике Српске. Теслић, 11 - 13.март, стр. 21.
123.Нада Парађиковић, Башић Д , Винковић Т , Гордана Ђурић, Свјетлана Зељковић. 2008. 

Узгој ЕиркогВГа ри1скегпта - ротзеШа. XIII Стручно-научно савјетовање агронома 
Републике Српске: Правци развоја пољопривреде Републике Српске. Теслић, 11 -
13.март. стр. 42.

124.Делић, Д , Мехле, X , Равникар, М , Ђурић, Г. 2008. Детекција фитоплазме Европско 
жутило коштичавих воћака на џанарици и јапанској шљиви. XIII Стручно-научно 
савјетовање агронома Републике Српске: Правци развоја пољопривреде Републике 
Српске. Теслић, 11 - 13.март, стр. 50.

125.Биљана Лолић, Арбен Мурта, Душка Делић, Гордана Ђурић, Бранка Крстић. 2008. 
Вируси јабучастих воћака у Босни и Херцеговини. XIII Стручно-научно савјетовање 
агронома Републике Српске: Правци развоја пољопривреде Републике Српске. Теслић, 
1 1  - 13.март, стр. 1 0 0 .

126.Ђурић Гордана. 2009. Анатомско-морфолошке карактеристике листа јабуке гајене у 
различитим условима псеудоглеја. XIV Међународно научно-стручно савјетовање 
агронома Републике Српске, Требиње, 23 - 26 март 2009, Зборник резимеа: 169.

127.Цветковић М , Ђурић Гордана, Томић Лидија. 2009. Помолошке карактеристике 
аутохтоних сорти јабуке. XIV Међународно научно-стручно савјетовање агронома 
Републике Српске, Требиње, 23 - 26 март 2009, Зборник резимеа: 170.

128.Радош Љ , Мићић Н , Ђурић Гордана. 2009. Сортне специфичности реализације родног 
потенцијала крушке. XIV Међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике 
Српске, Требиње, 23 - 26 март 2009, Зборник резимеа: 174.

129.Мићић, Н , Гордана Ђурић, Животић, А. 2009. Усмјеравање вегетационих купа у 
генеративну фазу диференцијације код шљиве. XIV Међународно научно-стручно 
савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, 23 - 26 март 2009, Зборник резимеа: 177.

130.Лолић, Б , Булајић, А , Ђекић. И , Вучуровић, А , Ђурић, Г„ Крстић, Б. 2009: Увођење 
нових метода идентификације за врсте рода РкуШркШога и етиологија пропадања малине 
у Републици Српској. XIV Међународно научно-стручно савјетовање агронома 
Републике Српске, Требиње, 23 - 26 март 2009, Зборник резимеа: 200.

131.Драгана Пећанац, Марина Радун, Гордана Ђурић. 2009. Одржива употреба генетичких 
ресурса љековитог и ароматичног биља у циљу очувања традиционалних знања у БиХ. 
Рад саопштен на IV сомпозијуму са међународним учешћем "Иновације у ратарској и 
повртарској производњи", Београд 23.-24. октобар 2009.

У купан број бодова: 306 + 168 = 474_________________________________________________

__________________ 4. Образовна делатност кандидата__________________
Образовна делатност пре последњег избора 

(Активности - сврстане по категоријама из члана 35. Правилника)

Уннверзнтетски уцбеник који се користи у иностранству (10 бодова)........1x10=10 бодова
132.Лучић, П , Ђурић Гордана, Мићић, Н. 1997. Опште воћарство. Агрономски факултет 

Универзитета у Чачку, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци и Институт 
за истраживања у пољопривреди “Србија”. 479 стр. (18ВК 86-82107-14-7).
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Студијски приручиици (1 бод)..................................................................... 6x1=6 бодова
Ш.Мићић Н , Ђурић Гордана, Радош Љ , Јусовић X. 2000. Јагода -  упутство за гајење. 

БЕ2А-ОТ2, пројекат, Градачац. стр. 21.
134.Мићић Н , Ђурић Гордана, Јусовић X , Радош Љ. 2000. Малина -  упутство за гајење. 

ОЕ2А-ОТ2, пројекат, Градачац. стр. 25.
135.Ивана Дулић Марковић, Мићић Н , Ђурић Гордана, Радош Љ. 2000. Ервинија. Научно 

воћарско друштво Републике Српске. стр. 12.
136.Мићић Н , Ђурић Гордана.2000. Јабука 2001 -  динамика производње и сортимент у ЕУ, 

СРЈ и РС. Научно воћарско друштво Републике Српске, стр. 2.
137.Мићић Н , Ђурић Гордана. 2003. Гајење јагоде и малине. Пројекат САКЈЗб 2002. Мегсу 

Согрз. Тузла. стр. 54.
138.Мићић Н , Ђурић Гордана. 2003. Гајење јабучастих и коштичавих воћака. Пројекат 

САКЈЗб 2002. Мегсу Согрз. Тузла. стр. 60.

Образовна делатност после последњег избора 
(Активности - сврстане по категоријама из члана 35. Правилника)

Студијски приручници (1 бод)........................................................................ 3x1=3 бода
139.Ђурић Гордана и сар. Упутство за интегралну производњу неких врста воћа, поврћа и 

грожђа. 2005. С1НЕАМ 1АМ Бари и Институт за воћарство, виногарадтсво и 
хортикултуруПољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци (Министарство 
иностраних послова Републике Италије и Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске).

Упутства за интегралну производњу воћа, поврћа и грожђа настала су као резултат пројекта 
"Унапређење одрживе производње воћа, поврћа и грожђа на подручју западног Балкана". Пројекат 
је финансиран од стране италијанске владе, преко Министарства иностраних послова Италије (Ј1а\у 
84), а проведен од стране Института за медитеранску пољопривреду из Барија (1АМВ) као једном од 
чланица С1НЕАМ групације института током 2004. и 2005. године. Земље учесници били су: БиХ, 
Албанија, Хрватска, Македонија, Србија и Црна Гора. Упутства су написана на српском и 
енглеском језику, а намењена су пре свега саветодавцима јавних и приватних саветодавних служби 
у пољопривреди, а користе их и студенти студијског програма Биљна производња (сва усмерења).

140.Ђурић Гордана. 2006. Производња цвијећа и украсног дрвећа. Студијски приручник за 
студенте воћарско-виноградарског смјера на Пољопривредном факултету Универзитета 
у Бањалуци.

Овај студијски приручним намењен је студентима воћарско-виноградарског смера и смера хортикултура 
на студијском програму Биљна производња На Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци. 
Садржи два дела: 1) размножавање и производња расада и садног материјала украсних биљака са 
основним подацима о типовима и врстама заштићених површина, и 2) специфичности производње 
појединих група украсних биљака: сезонско цвијеће, трајнице, луковичасте и гомољасте врсте, дрвенасте 
врсте. Има укупно 117 страница текста формата А4.

141.Ђурић Гордана, Мићић, Н , Мијатовић, Д , Пашалић, Б. Цветковић, М , Јовановић 
Цветковић Татјана. 2007. Воћарство и виноградарство. Студијски приручник за студенте 
заштите биљака и Аграрне економије и руралног развоја на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Бањалуци.

Овај студијски приручник намењен је студентима студијског програма Аграрна економија и 
рурални развој и студентима смера заштита биљака на студијском програму Биљна производња на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци. Има укупно 120 страница текста формата А4. 
Садржи четири дела: 1) биологија и екологија воћака; 2) сорте и подлоге воћака, 3) биологија и

_____ екологија винове лозе и 4) резидба и узгојни облици винове лозе.________________________________



Менторство кандидата за одбрану докторске дисертације (5 бодова)......1x5=5 бодова
Ментор кандидату Љубомир Радошу за одбрану докторске дисертације. Дисертација одбрањена на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци 2009. године.
Ментор мр Марини Радун за израду докторске дисертације. Позитивна оцена пријаве дисертације 

усвојена на Сенату Универзитета у Бањалуци 28.01.2010. године.

Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације др Александра Остојића. Дисертација 
одбрањена на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци 2007. године.

Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације др Љиљане Дошеновић. 2009. 
Дисертација одбрањена на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци 2009. 
године.

Члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дејана 
Маринковића. Позитивна оцена пријаве дисертације усвојена на Сенату Универзитета у 
Бањалуци 11.05.2008. године.

Члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр 
Мирјане Копривица. Позитивна оцена пријаве дисертације усвојена на Сенату Универзитета у 
Бањалуци 29.05.2009. године.

Члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Биљане 
Лолић. Позитивна оцена пријаве дисертације усвојена на Сенату Универзитета у Бањалуци
01.07.2009. године

Менторство кандидата за одбрану магистарске тезе (2 бода).......................... 2x2=4 бода
Ментор кандидату Борису Пашалићу за израду магистарског рада. Рад одбрањен на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци 2005. године.
Ментор кандидату Александру Животићу за израду магистарског рада. Рад одбрањен на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци 2009. године.

Члан Комисије за оцену и одбрану магистарског рада мр Синише Митрића. Рад одбрањен на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци 2004. године

Члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду магистарског рада Драгана 
Вучковића. Позитивна оцена пријаве рада усвојена на Научно-наставном вијећу 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци 24.12.2009. године.

Укупан број бодова: 16+12=28

5. Стручна делатност кандндата

Стручна делатност пре последњег избора 
(Активности сврстане по категоријама из члана 36. Правилника)

Реализован пројекат, патент, сорта, раса, сој или оригинални метод у производњи (4 
бода).......................................................................................................................... 17x4=68 бода

142.Коришћење псеудоглеја Северне Босне за воћарску производњу различитог степена 
интензивности (1986-1988, III фаза) Завршни извештај СИЗ-а науке и технологије БиХ 
(Уговор Бр. 0406-743-1/86).

НЗ.Стварање и интродукција нових вегетативних подлога за интензивну воћарску
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производњу. НП: 4.В.2 -  ОС X -  Пољопривреда. СИЗ науке и технологије БиХ.
144.Развијање метода и услова за добијање чистих линија и нових генотипова воћака путем 

културе микроспора и протопласта. НП:3.0.3. -  БС VI -  Генетско инжењерство и 
биотехнологија. СИЗ науке и технологије БиХ.

145.0рганогенеза генеративних органа шљиве. Завршни извештај 1987-1990 (Уговор СИЗ-а 
СИЗ-а науке и технологије БиХ Бр. 0406-997-1/86).

146.“Формирање генофонда воћака за потребе ББГЈ”, пројекат Савезног Министарства за 
науку Југославије, 1988 -  1992.

147.“Екофизиолошки аспекти органогенезе пољопривредних биљака” - подпројекат на 
пројекту основних истраживања 12Е05 код Министарства за науку и технологију 
Републике Србије (1996-2000).

148.“Органогенеза родног дрвета коштичавих воћака као основа за дефинисање 
помотехничких захвата у високоинтензивном узгоју"” - тема у оквиру пројекта 
технолошког развоја С.348 Министарства за науку и технологију Републике Србије 
(1997-2000).

149.“Модификације вретенасте узгојне форме за високоинтензивну производњу јабуке на 
средње бујним подлогама”. Иновациони пројекат Министарства за науку и технологију 
Републике Србије: 1.4.1480 (1998-1999).

150.Идентификација сојева вируса шарке (ППВ) у региону Бањалуке. 2003 - 2004. Институт 
за воћарство, виноградарство и хортикултуру Пољопривредног факултета у Бањалуци; 
одговорни истраживач проф. др Никола Мићић. Пројекат финансиран из средстава за 
научноистраживачки рад Града Бањалука.

151.Унапређење дијагностичких метода у откривању вироза воћака. 2002 -  2004. Институт за 
воћарство, виноградарство и хортикултуру Пољопривредног факултета у Бањалуци; 
одговорни истраживач доц. др Гордана Ћурић. Пројекат у сарадњи са Институтом за 
медитеранске културе у Барију (Италија), суфинансиран од стране Министарства за 
науку и технологију РС.

152.Пројекат мале комерцијалне пољопривреде, Савјет министара БиХ и Свјетска банка, 
2 0 0 2  -  консултантске услуге.

153.Програм едукације пољопривредних произвођача "Буди бољи", Савезни завод за 
генетичке биљне и животињске ресурсе и УСАИД ; 2001.

154.Пројекат унапређења воћарства и повртларства у БиХ, регија Тузла-Бањалука. ДЕЗА- 
ГТЦ (I фаза 2000 -2002 и II фаза 2003 -  2004.); сарадник за едукацију на програмима: 
интегрална производња воћа и расадничка производња.

155."Воћарска школа". Научно воћарско друштво Републике Српске и Град Бањалука, Фонд 
за развој и унапређење села, 2002-2005.

156. “Реоријентација академског образовања у пољопривреди у БиХ", ТЕМПУС пројекат, 
2 0 0 0 - 2 0 0 2 .

157. “Мобилност студената пољопривреде у БиХ”, ТЕМПУС пројекат, 2002- 2004,
158. Рћаге МиШ-Соип1 гу програм високог образовања “Изградња капацитета и мјере за 

развој људских ресурса за високо образовање у БиХ - 1999 -  2000”, Рад у групама: 
Осигурање квалитета и Додатак дипломе.

Стручни рад у часопису националног значаја са рецензијом (3 бода.........2x3=6 бодова
159.Малишевић Е., Куртовић М., Ђурић Гордана, Мићић Н. 1987. Прилог проучавању 

цвјетања јабуке у еколошким условима Сарајева. Пољопривредни преглед, број 1,2,3.



Стр: 29-37.
160.Мићић Н., Куртовић М., Ћурић Гордана, Штрбац Н. 1987. Оцјена успјешности гајења 

џонаголда, златног делишеса и ајдареда у заједничкој сортној композицији. 
Пољопривредни преглед, број 4,5,6. Стр: 59-68

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа штампан у целиии (1 бод 
..................................................................................................6x1=6 бодова

161.Ј1учић, П., Мићић, Н., Ђурић Гордана. 1996. Савремене тенденције и достигнућа у 
воћарској производњи. Зимска школа за агрономе, Чачак. Зборник, стр: 12-14.

162.Мићић, Н., Ђурић Гордана, Лучић, П. 1996. Сортне специфичности јабуке гајене у 
вретанастим узгојним облицима. Зимска школа за агрономе Чачак. Зборник, стр: 15-17.

163.Ђурић Гордана, Мићић, Н., Лучић, П. 1996. Нови узгојни облици за интензивну и 
високоинтензивну воћарску производњу. Зимска школа за агрономе, Чачак. Зборник, 
стр: 18-20

164.Лучић П., Ђурић Гордана, Мићић Н. 1997. Могућности побољшања родног потенцијала 
јабуке узгајане у форми витког вретена применом одговарајућих помотехничких захвата у 
зимској резидби. Зимска школа за агрономе - Зборник радова Вол. 1 Бр. 1. стр: 103 - 108.

165.Мићић, Н., Ђурић Гордана. 1998. Концепт савремених система за интензивно гајење 
воћака. Зимска школа за агрономе, Чачак. Зборник, стр:85-94.

166.Ђурић Гордана. Мићић Н. 1998. Интензивно гајење трешње. Зимска школа за агрономе, 
Чачак, Зборник радова стр: 95-100.

Стручна делатност после посљедњег избора 
(Активности сврстане по категоријама из члана 36. Правилника)

Реализован пројекат, патент, сорта, раса, сој или оригинални метод у производњи (4 
бода)............................................................................................................................ 8x4=32 бода

167.Пројекат унапређења воћарства и повртларства примјеном одрживих система 
производње. Регионални пројекат (1,а\у 84), финансиран од стране италијанског 
Министарства иностраних послова. Координатор испред Републике Српске.

168.СЕЕДНет -  Регионални пројекат "Развојна мрежа југоисточне Европе за очување 
биљних генетичких ресурса; 2004 -  2014; Координатор испред Републике Српске

169.А(1па11с Сгозз Вогс1ег ШТЕКЛЕО ША- б1 геп§1:ћетп§ оГ зетсеб  1 о Гагтб ап<1 тзШи1:тпа1 
зиррог! Гог 1 ће с1еуе1ортеп1 оГ Ог§ашс А§пси11:иге- 51АВ. Руководилац испред 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци.

170.1п1:епе§/Сагс1з -  Рћаге Ргојес! - Оеуе1орш§ ап т1е§га1:ес1 тос1е1 Гог топкогт^, р1апшп§ апд 
зиз1 атаМе тапа^етеп! Гог епћапсетеп! оГ рго1ес1ес1 агеаз -  ШТЕОКА. Руководилац 
испред Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци.

171.1п1егге§ ШВ Сас1зез Ргојес1  -  1ппоуа1:1уе гига1 с1еуе1ортеп1: з1 га!е§у ђазес! оп 1оса1 апс! 1 гапз- 
па1шпа1 есопот1са1 пе1 \уогкз “1КЕНЕ”. Руководилац испред Пољопривредног факултета 
Универзитета у Бањалуци.

172.1ОТЕККЕО/САКТ)б-РНАКЕ. II В1зђ*еШ) гига1е соте тос1е11о есопот1со сИ т 1 е§га2 1 опе <1е1 
3 1 8 1 :ет 1 ргос1 иМ1 У1 1:е т 1:опаН. М1зига 2.2 . Соорегагтпе 1 гапзГгоп1:аПега е 1Љего зсатђ1о пе1 
зеЦоп рптапо, резса 1 пс1 иза е зесопдапо. Т11о1о: II В1з1ге11:о гига1е соте тос!е11о есопот1со 
(јј Јп1:е§га2 Јопе с!еј зјз1:етј ргоскШлуј 1 егп1 опаП . АсгопЈто: Р1.К. Руководилац испред
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Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци.
173.Увођење нових метода идентификације за врсте рода Рћу(орћ1ћога и етиологија 

пропадања малине у Републици Српској. Министарство науке и технологије Републике 
Српске, рјешење број 06/6-020/961-115/08, координатор пројекта.

174."Очување биљних генетичких ресурса". Министарство науке и технологије Републике 
Српске, рјешење број 06/6-020/961-121/08, координатор пројекта.

Укупан број бодова: 80+32=112_________________________________________________  _

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Проф. др Гордана Ђурић (рођена 03.07.1962. године у Мостару) завршила је 

основне студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Сарајеву, одсек 
воћарско-виноградарски, 1985. године са просечном оценом 9,2. Добитница је три 
Сребрне значке Универзитета у Сарајеву. Последипломске студије из области 
помологије завршила је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, 1990. 
године, а докторску дисертацију одбранила је 1999. године, такође на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Београду и стекла научни степен доктора биотехничких 
наука, област агрономских наука.

Након дипломирања изабрана је за асистента за наставни предмет Опште воћарство 
на Пољопривредном факултету Универзитета у Сарајеву, а 1990. године у звање вишег 
асистента за исти наставни предмет. Од 1992. до 1998. године била је истраживач- 
сарадник у Институту за пољопривредна истраживања “Србија”, Центру за воћарство и 
виноградарство у Чачку. У наставном процесу на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Бањалуци ангажована је од 1994. године, након избора у звање вишег 
асистента за наставни предмет Опште воћарство. Од 1998. године је у радном односу на 
Универзитету у Бањалуци, прво у звању доцента(1999 -2004), а од 2004. године у звању 
ванредног професора. Данас је одговорни наставник за групу предмета из уже научне 
области Воћарство и за предмет Биљни генетички ресурси.

Обављала је дужност продекана за међународну сарадњу Пољопривредног 
факултета Универзитета у Бањалуци у току 2006. године, као и дужност проректора за 
научно-истраживачки рад и развој Универзитета у Бањој Луци у периоду 01.01.2007 до
01.01.2009. године. Тренутно обавља дужност шефа смера Хортикултура на студијском 
програму Биљна производња на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој 
Луци.

Учествовала је на већем броју међународних и националних научних и стручних 
супова, као и више стручних скупова за произвођаче као предавач и тренер.

Чланица је Међународног хортикултурног друштва (1п1егпа1шпа1 8ос1е1;у 1ш 
НогИсићига! 8с1епсе) и чланица Скупштине Друштва као представник БиХ. Чланица је 
Европске асоцијације за истраживање у области оплемењивања биљака (Еигореап 
А8 8 0 С1 а*тп 1ш Кезеагсћ оп Р1ап1 ВгеесНп§). Председница је Хортикултурног научног 
друштва БиХ и чланица Научног воћарског друштва Републике Српске. Национална 
координаторка БиХ за Европски програм сарадње у области биљних генетичких ресурса 
(ЕСР (Ж), 7. и 8. фаза. Чланица је Редакционог одбора научног часописа за 
пољопривреду "Агрознање" од 2003. године.

Чланица је Републичког савета за науку од 2003. године, а од 2008. године обавља 
дужност председнице Савета. Чланица је Државне комисије за сарадњу Босне и
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Херцеговине са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу - 
Ш ЕЗСО од 2008. године. Председница је Одбора за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду и чланица Одбора за регионалну сарадњу и европске интеграције Народне 
скупштине Републике Српске.

Анализирајући укупну активност кандидата, Комисија констатује да је др Гордана 
Ђурић изузетно активна на свим подручјима универзитетског рада: научној, образовној 
и стручној делатности, али и другим пољима рада везаним уопште за област 
пољопривреде. Такође, констатујемо да је досадашњом свеукупном активношћу 
остварила значајне резултате, како по броју објављених радова тако и по њиховом 
доприносу воћарској науци и струци. Истраживања проф. др Гордане Ђурић се налазе у 
више подручја хортикултурне науке, а посебно воћарске: расадничка производња и 
обезбеђење санитарног статуса садног материјала; биологија и екологија воћака; системи 
гајења и помо- и агротехнички третмани. Потребно је истаћи и значајан рад у области 
очувања и одрживог коришћења генетичких ресурса. Кандидат влада савременим 
истраживачким техникама што је веома значајно за научни и наставни рад на 
универзитету. Посебно је наглашена њена активност у раду са младим кадровима кроз 
рад на пројектима и учешће у изради магистарских радова и докторских дисертација. 
Такође је била веома активна у учешћу на међународним и националним научним 
сукповима. Др Гордана Ђурић показала је веома активан рад у области едукације 
произвођача и унапређења воћарске производње у региону.

На основу анализе и квалификација резултата свеукупне делатности др Гордане 
Ђурић, посебно након ибора у звање ванредног професора, Комисија констатује да проф. 
др Гордана Ђурић испуњава све законом прописане услове за избор у више звање. Због 
тога, Комисија са посебним задовољством предлаже Научно-наставном већу 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци да прихвати позитиван извештај 
Комисије и да предложи Сенату Универзитета у Бањој Луци да се др Гордана Ђурић 
изабере у звање редовног професора, у научној области пољопривредних наука, за 
ужу научну област воћарство.

Чланови Комисије:

3.

2 .

/Пр Г олошин/

/] ^еровић/
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