


Пољопривредни факултет, члан 
 

Пријављени кандидати 
Доц. др Ђорђе Савић 

 
II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и 
презиме: 

Ђорђе (Бранко и Невенка) Савић 

Датум и мјесто рођења: 18.10.1980., Бањалука 

Установе у којима је био запослен: 
Ветеринарско – сточарски центар АД Бања Лука, 
Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет 

Радна мјеста: 
доктор ветеринарске медицине, 
асистент, виши асистент, доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Ветеринарска комора Републике Српске, посједује 
лиценцу за самосталан рад 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске 
медицине 

Звање: доктор ветеринарске медицине – мастер 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2005. године 
Просјечна оцјена из цијелог 
студија: 

9,07 (интегрисане основне и дипломске академске 
студије, 360 ECTS) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: / 
Звање: / 
Мјесто и година завршетка: / 
Наслов завршног рада: / 
Научна/умјетничка област 
(подаци из дипломе): 

/ 

Просјечна оцјена: / 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске 
медицине 

Мјесто и година одбране 
докторске дисертацијe: 

Београд, 2012. године 

Назив докторске 
дисертације: 

Утицај препарталне апликације пропилтиоурацила на 
ендокрини и метаболички статус јуница холштајн расе 

Научна/умјетничка област 
(подаци из дипломе): 

Ветеринарске науке - податак из додатка дипломи 

Претходни избори у наставна и 
научна звања (институција, 
звање, година избора) 

 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 
факултет, асистент, Физиологија домаћих животиња, 
2007-2011. година (Одлука ННВ Универзитета у Бањој 
Луци број 05-176/07 од 29.03.2007. године) 
 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 



факултет, виши асистент, Анатомија и физиологија 
животиња, 2011-2016. година (Одлука Сената 
Универзитета у Бањој Луци број  05-1364-XLV-
8.5.3/11 од 31.03.2011. године) 
 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет, виши асистент, Зоохигијена и узгојне 
болести и Здравствена заштита животиња, 2011-2016. 
година (Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци 
број  05-1364-XLV-8.5.4/11 од 31.03.2011. године) 
 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет, доцент, 2014-2019. година, Зоохигијена и 
узгојне болести (Одлука Сената Универзитета у Бањој 
Луци број  02/04-3.4562-48/13 од 16.01.2014. године) 
 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет, доцент, 2014-2019. година, Анатомија и 
физиологија животиња, (Одлука Сената Универзитета 
у Бањој Луци број  02/04-3.4562-49/13 од 16.01.2014. 
године) 
 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет, доцент, 2014-2019. година, Здравствена 
заштита животиња, (Одлука Сената Универзитета у 
Бањој Луци број  02/04-3.4562-50/13 од 16.01.2014. 
године) 
напомена: уже научне области Зоохигијена и узгојне 
болести и Здравствена заштита животиња су након 
избора доц. др Ђорђа Савића у звање доцента спојене 
у једну, под називом Зоохигијена и здравствена 
заштита животиња (Одлука о матичности факултета / 
академије умјетности и студијских програма 
Универзитета у Бањој Луци и Високе школе 
унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и 
уже научне и умјетничке области бр. 02/04-3.3610-
110/15 од 26.11.2015. године) 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
1.1. Оригинални научни рад у часопису међународног значаја (10 бодова) 
 
1. Mijatović, R., Jotanović, Stoja, Vekić, M., Savić, Đ., Podžo, M., Stančić, B. (2012): The 
Influence of Hormone-Vitamin-Mineral Treatment on Reproductive Efficiency of Romanov Ewes 
in Deep Off-Season,  Bulg. J. Agric. Sci., 18, 4, 501-505. (0,3х10=3 бода) 
2. Kirovski, Danijela, Sladojević, Ž., Stojić, V., Vujanac, I., Lazarević, M., Radovanović, 
Anita, Savić, Đ., Nedić, Olgica (2012): Effect of peripartum dietary energy supplementation on 
thyroid hormones, insulin-like growth factor-I and its binding proteins in early lactation dairy 
cows, Acta Veterinaria (Belgrade), 62, 4, 403-419. (0,3х10=3 бода) 
 
1.2. Оригинални научни рад у часопису националног значаја (6 бодова) 
 
1. Шаманц, Х., Кировски, Данијела, Савић, Ђ., Сладојевић, Ж., Вујанац, И., Zarcula 



Simona (2009): Концентрација калцијума и фосфора у крвном серуму крава са дислокацијом 
сиришта на лево, Ветеринарски гласник 63 (5-6), 331-340 (0,3х6=1,8 бодова) 
2. Матаругић, Д., Шарић, М., Јотановић, Стоја, Савић, Ђ., Векић, М. (2009): 
Идентификација клиничких и субклиничких маститиса крава у РС, Агрознање, 10, 2, 67-
73 (0,75х6=4 бода) 
3. Матаругић, Д., Јотановић, Стоја, Савић, Ђ., Векић, М. (2009): Најчешћи 
репродуктивни поремећаји млијечних крава у РС, Агрознање, 10, 2, 75-82 (0,5х6=3 бода)  
4. Урошевић, М., Матаругић, Д., Савић, Ђ. (2009): Основне особине длаке 
карпатског пастирског пса. Агрознање, 10, 2, 131-135 (1,0х6=6 бодова) 
5. Налесник, А., Јотановић, Стоја, Матаругић, Д., Шарић, М., Векић, М., Савић, Ђ.,  
Мијатовић, Р. (2009): Дијагностика еструса и оваријалних структура у крава, Ветеринарски 
журнал Републике Српске, IX, 2, 116-119 (0,3х6=1,8 бодова) 
6. Мијатовић, Р., Матаругић, Д., Јотановић, Стоја, Векић, М., Савић, Ђ., Налесник, А. 
(2009): Примјена методе двократног осјемењавања крава у теренској пракси, Ветеринарски 
журнал Републике Српске, IX, 2, 120-124 (0,3х6=1,8 бодова) 
7. Матаругић, Д., Савић, Ђ. (2009): Трихинелоза дивљих свиња у ловиштима 
Републике Српске, Ветеринарски журнал Републике Српске, IX, 2, 138-143 (1,0х6=6 
бодова) 
8. Савић, Ђ., Матаругић, Д., Делић, Н., Касагић, Д., Стојановић, М. (2010): 
Одређивање органских састојака млека као метода оцене енергетског статуса млечних 
крава, Ветеринарски гласник 64 (1-2), 21-32 (0,5х6=3 бода) 
9. Savić, Đ., Jotanović, Stoja, Drinić, Milanka, Vekić, M. (2011): Some biochemical 
parameters of blood of Gatacko breed cows from Gacko region, Savremena poljoprivreda, 60, 1-2, 
31-37. (0,75х6=4 бода) 
10. Jotanović, Stoja, Šahinović, R., Stančić, I., Mijatović, R., Vekić, M., Savić, Đ. (2011): 
Relationship between electrical resistance of vaginal mucus in the moment of insemination and 
cow's pregnancy rate, Savremena poljoprivreda, 60, 1-2, 104-109. (0,3х6=1,8 бодова) 
11. Радовић, Биса, Јотановић, Стоја, Савић, Ђ., Нитовски, А. (2011): Биохемијски 
параметри крви крава сименталске расе у различитим фазама репродуктивног циклуса, 
Ветеринарски гласник, 65, 3-4, 191-201. (0,75х6=4 бода) 
12. Савић, Ђ., Касагић, Д., Јотановић, Стоја, Матаругић, Д., Шарић, М., Мијатовић, Р. 
(2011): Процјена енергетског статуса крава у раној лактацији на основу одређивања 
органских састојака млијека, Агрознање 12, 1, 67-74. (0,3х6=1,8 бодова) 
13. Јотановић, Стоја, Недић, Д., Шарић, М., Векић, М., Савић, Ђ., Маринковић, С., 
Ивишиновић, И. (2011): Параметри квалитета полутки свиња из различитих система 
гајења, Ветеринарски журнал Републике Српске, XI, 2, 139-143. (0,3х6=1,8 бодова) 
14. Поцрња, Д., Јотановић, Стоја, Недић, Д., Векић, М., Мијатовић, Р., Савић, Ђ. 
(2011): Праћење међутелидбеног интервала код млијечних крава помоћу софтвера, 
Ветеринарски журнал Републике Српске, XI, 2, 172-177. (0,3х6=1,8 бодова) 
15. Mijatović, R., Jotanović, Stoja, Vekić, M., Savić, Đ., Podžo, M., Stančić, B. (2012): 
Influence of hormone-vitamin-mineral treatment of Württemberg ewes on reproductive efficiency 
in deep off-season, Macedonian Journal of Animal Science, 2, 4, 373–377. (0,3х6=1,8 бодова) 
16. Savić, Đ., Jotanović, Stoja, Vekić, M. (2013): Some biochemical blood parameters of 
Gatacko breed cows  in early lactation, Macedonian Journal of Animal Science, 3, 2, 127–131. 
(0,3х6=1,8 бодова) 
 
1.3. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини (5 бодова) 
 
1. Sladojević, Ž., Savić, Đ. (2011): Urolithiasis in steer – a case study, 19th International 
Congress of Mediterranean Federation of Health and Production in Ruminants,  Belgrade, 
Serbia, Congress Proceedings, 303-306. (1,0х5=5 бодова) 



2. Delić-Jović, Mirjana, Jotanović, Stoja, Vekić, M., Mijatović, R., Savić, Đ., Pocrnja, D., 
Ecological aspects of manure management in four regions of Republic of Srpska,  The First 
International Congress of Ecologists, Ecological spectrum 2012, Conference proceedings of the 
University of bussines studies Banja Luka, 1061-1070. (0,3х5=1,5 бодова) 
 
1.4. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
(3 бода) 
 
1. Savić, Đ., Jotanović, Stoja, Vekić, M., Kasagić, D. (2012): Evaluation of cow energy 
status changes during early lactation based on concentrations of organic milk ingredients, I 
International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of 
Srpska, Trebinje, Book of Abstracts, 223. (0,75х3=2,25 бодова) 
2. Kirovski, Danijela, Sladojević, Ž., Šamanc, H., Prodanović, R., Savić, Đ., Matarugić, D. 
(2012): Effect of glycerol based energy supplement feed on metabolic status and production 
results of high-yielding dairy cows, I International Symposium and XVII Scientific Conference 
of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Book of Abstracts, 227. (0,3х3=0,9 бодова)  
3. Stoja Jotanović, Vekić, M., Savić, Đ., Stančić, B., Marinković, S., Jamedžija, A. (2012): 
Reproductive performances and morphometry of reproductive organs in gilts, I International 
Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, 
Book of Abstracts, 230. (0,3х3=0,9 бодова)   
4. Savić, Đ., Jotanović, Stoja, Vekić, M. (2012): Some biochemical blood parameters of 
Gatacko breed cows in early lactation, V International Symposium of Livestock Production, 
Skopje, Book of Abstracts,  25. (1,0х3=3 бода) 
5. Jotanović, Stoja, Mijatović, R., Vekić, M.,  Savić, Đ., Podžo, M., Stančić, B. (2012): The 
influence of hormone-vitamine-mineral treatment on Württemberg ewes reproductive efficiency in 
deep off-season, V International Symposium of Livestock Production, Skopje, Book of Abstracts,  
42. (0,3х3=0,9 бодова) 
6. Kirovski, Danijela,  Šamanc, H., Vujanac, I., Prodanović, R., Sladojević, Ž., Savić, Đ. 
(2013): Prediction of energy balance of early lactating dairy cows from milk composition 
measures at individual cow level, II International Symposium and XVIII Scientific Conference of 
Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Book of Abstracts, 152. (0,3х3=0,9 бодова) 
7. Savić, Đ., Jotanović, Stoja, Kirovski, Danijela, Vekić, M. (2013): Changes of 
concentration of organic milk ingredients and their ratios during different periods of standard 
lactation, II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of 
Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 26.-29., 2013, Book of Abstracts, 
355. (0,75х3=2,25 бодова) 
 
1.5. Рад у зборнику радова са националног научног скупа, штампан у цјелини (2 бода) 
 
1. Радојичић, Биљана , Матаругић, Д., Савић, Ђ., Краснић, А. (2009): Процена 
хепатопротективног ефекта пропилен гликола код крава одређивањем неких 
хематохемијских параметара. XI регионално саветовање из клиничке патологије и терапије 
животиња "Clinica Veterinaria 2010", Суботица, Зборник радова, 93. (0,75х2=1,5 бод) 
2. Савић, Ђ., Шаманц, Х., Кировски, Данијела,  Продановић, Р., (2009), Концентрација 
калцијума и фосфора у крвном серуму крава са дислокацијом сиришта на лево, XI 
регионално саветовање из клиничке патологије и терапије животиња "Clinica Veterinaria 
2010", Суботица, Зборник радова,  94-96. (0,75х2=1,5 бод) 
3. Vaško, Ž., Jotanović, Stoja, Vučenović, Aleksandra, Savić, Đ. (2009): Estimation of 
perspectives for organic food production in BiH, based on SWOT analysis, 1st International 
Scientific and Expert Conference TEAM 2009, Slavonski Brod, Book of Proceedings, 393-397. 
(0,75х2=1,5 бод) 



4. Сладојевић, Ж., Савић, Ђ., Гајић, Б. (2010): Паратуберкулоза говеда у Републици 
Српској – приказ случаја, 21. Саветовање ветеринара Србије са међународним учешћем, 
Златибор, Зборник радова, 167-176. (1,0х2=2 бода) 
 
1.6. Рад у зборнику радова са националног научног скупа, штампан у изводу (1 бод) 
 
1. Матаругић, Д., Шарић, М., Стоја Јотановић, Савић, Ђ. (2008): Ембриотрансфер - 
савремена биотехнолошка метода унапређења сточарства. XIII научно-стручно 
савјетовање агронома Републике Српске, Теслић, Зборник сажетака, 18. (0,75х1=0,75 
бодова) 
2. Балтић, Татјана, Савић Ђ., Балтић М. Ж., Радисављевић, Катарина, Ђурковић В. 
(2008): Критеријуми и учесталост појаве PSE меса свиња, Зборник радова и кратких 
садржаја, 20. Саветовање ветеринара Србије са међународним учешћем, Златибор 
(0,5х1=0,5 бодова) 
3. Матаругић, Д., Шарић, М., Јотановић, Стоја, Савић, Ђ., Векић, М. (2009): 
Идентификација субклиничких маститиса млијечних крава у Републици Српској. XIV 
научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, Зборник сажетака, 
75. (0,5х1=0,5 бодова) 
4. Јотановић, Стоја, Матаругић, Д., Милиновић, Б., Векић, М., Савић, Ђ., Петровић, 
Б. (2009): Репродуктивне перформансе коња липицанске расе ергеле "Вучјак" Прњавор. 
XIV научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске,  Требиње, Зборник 
сажетака, 210. (0,3х1=0,3 бода) 
5. Савић, Ђ., Матаругић, Д. (2009): Узгој штиглица (Carduelis carduelis, Linne, 
1758.). XIV научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, 
Зборник сажетака, 221. (1,0х1=1 бод) 
6. Савић, Ђ., Матаругић, Д. (2009): Одгој и школовање штиглица. XIV научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње Зборник сажетака, 222.  
(1,0х1=1 бод) 
7. Матаругић, Д., Јотановић, Стоја, Шарић, М., Савић, Ђ., Векић, М.: Неки 
репродуктивни поремећаји код млијечних крава у Републици Српској. 14. годишње 
савјетовање ветеринара Републике Српске са међународним учешћем, Јахорина, Зборник 
кратких садржаја, 81. (0,5х1=0,5 бодова) 
8. Матаругић, Д., Савић, Ђ. (2010): Методе за процјену енергетског статуса 
високомлијечних крава, XV научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, 
Требиње, Зборник сажетака, 255. (1,0х1=1 бод) 
9. Милијевић, А., Мијатовић, Р., Матаругић, Д., Савић, Ђ. (2010): Бруцелоза на 
подручју општине Бањалука из угла Ветеринарске станице А.Д. Бањалука, 15. годишње 
савјетовање ветеринара Републике Српске са међународним учешћем, Теслић, Зборник 
кратких садржаја, 39-40. (0,75х1=0,75 бодова) 
10. Мијатовић, Р., Матаругић, Д., Савић, Ђ. (2010): Царски рез јунице - приказ 
случаја, 15. годишње савјетовање ветеринара Републике Српске са међународним 
учешћем, Теслић, Зборник кратких садржаја, 118-119. (1,0х1=1 бод) 
11. Савић, Ђ., Јотановић, Стоја, Дринић, Миланка, Векић, М. (2010): Неки 
биохемијски параметри крви крава гатачке расе из регије Гацко, 21. Симпозијум 
"Сточарство, ветеринарска медицина и економика у руралном развоју и производњи 
здравствено безбедне хране" са међунaродним учешћем, Дивчибаре, Зборник кратких 
сажетака, 105. (0,75х1=0,75 бодова) 
12. Савић, Ђ., Касагић, Д., Матаругић, Д., Шарић, М., Мијатовић, Р. (2011): Процјена 
енергетског статуса крава у раној лактацији на основу одређивања органских састојака 
млијека, XVI научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, 
Зборник сажетака, 81. (0,5х1=0,5 бодова)  



13. Кондић, Б., Кузмић, М., Јотановић, Стоја, Савић, Ђ., Векић, М. (2011): 
Сакупљање и чување стајњака у три различита региона Републике Српске, XVI научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, Зборник сажетака, 197. 
(0,5х1=0,5 бодова) 
14. Савић, Ђ. Мијатовић, Р. (2011): Уклањање израслине са њушке код пса – приказ 
случаја, 16. годишње савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске 
(Босна и Херцеговина) са међународним учешћем, Теслић, Зборник кратких садржаја, 76-
77. (1,0х1=1 бод) 
15. Кировски, Данијела, Шаманц, Х., Продановић, Р., Сладојевић, Ж., Савић, Ђ., 
Матаругић, Д. (2012): Утицај енергетског додатка на бази глицерола на ендокрини статус 
високо-млечних крава, 17. годишње савјетовање доктора ветеринарске медицине 
Републике Српске (Босна и Херцеговина) са међународним учешћем, Теслић, Зборник 
кратких садржаја, 47-48. (0,3х1=0,3 бода) 
16. Мијатовић, Р., Јотановић, Стоја, Савић, Ђ. (2012): Фотодерматоза свиња у тову – 
приказ случаја, 17. годишње савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике 
Српске (Босна и Херцеговина) са међународним учешћем, Теслић, Зборник кратких 
садржаја, 56-57. (1,0х1=1 бод) 
17. Мијатовић, Р., Јотановић, Стоја, Савић, Ђ. (2012): Кутане манифестације црвеног 
вјетра свиња – студија случаја, 17. годишње савјетовање доктора ветеринарске медицине 
Републике Српске (Босна и Херцеговина) са међународним учешћем, Теслић, Зборник 
кратких садржаја, 70-71. (1,0х1=1 бод) 
18. Гајић, Б., Игњатић, Д., Савић, Ђ. (2012): Уринарна калкулоза кује патуљастог 
шнауцера – приказ случаја, 17. годишње савјетовање доктора ветеринарске медицине 
Републике Српске (Босна и Херцеговина) са међународним учешћем, Теслић, Зборник 
кратких садржаја, 90-91. (1,0х1=1 бод) 
19. Гајић, Б., Савић, Ђ., Николић, Соња (2013): Мултипни тумори репродуктивних 
органа кује златног ретривера – приказ случаја, 18. годишње савјетовање доктора 
ветеринарске медицине Републике Српске (Босна и Херцеговина) са међународним 
учешћем, Теслић, Зборник кратких садржаја, 48-49. (1,0х1=1 бод) 
 
1.7. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (1 бод) 
 
1. Примјена савремених метода у откривању и сузбијању маститиса код млијечних 
крава, Министарство науке и технологије Републике Српске, носилац пројекта: 
Пољопривредни факултет Бања Лука (2007-2008) (1 бод) 
2. Утицај различитих периода загријавања на очување валивости јаја, Министарство 
науке и технологије Републике Српске, носилац пројекта: Пољопривредни факултет Бања 
Лука (2008-2009), (1 бод) 
3. Утицај тјелесне масе, доби и оваријалне активности назимица на параметре 
фертилитета у наредном циклусу, Министарство науке и технологије Републике Српске, 
носилац пројекта: Пољопривредни факултет Бања Лука (2009 - 2010), (1 бод) 
4. Истраживање морфометријских, продуктивних и репродуктивних перформанси и 
генетичког профила гатачког говечета у регији Херцеговине, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, носилац пројекта: Пољопривредни факултет 
Бања Лука (2009 - 2010), (1 бод) 
5. Испитивање улоге тиреоидне жлијезде у патогенези масне јетре код јуница 
високомлијечних раса, Министарство науке и технологије Републике Српске, носилац 
пројекта: Пољопривредни факултет Бања Лука (2009 - 2010), (1 бод) 
6. Утицај енергетског биланса током перипарталног периода на производна и 
репродуктивна својства високомлијечних крава холштајн расе, Министарство науке и 
технологије Републике Српске, носилац пројекта: Пољопривредни факултет Бања Лука 



(2012-2013), (1 бод) 
 
Укупан број бодова научне дјелатности прије посљедњег избора: 
6 (1.1) + 46,2 (1.2) + 6,5 (1.3) + 11,1 (1.4) + 6,5 (1.5) + 14,35 (1.6) + 6 (1.7) = 96,65 бодова 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
2.1. Научна књига националног значаја (8 бодова): 
 
1. Јотановић, Стоја, Савић, Ђ. (2016): Репродукција крава, Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет, ISBN 978-99938-93-39-4, 186 страница (1х8=8 бодова) 
2. Јотановић, Стоја, Савић, Ђ. (2017): Приплодни нераст, Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет, ISBN 978-99938-93-42-4, 153 странице (1х8=8 бодова) 
 
2.2. Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга (6 бодова): 
 
1. Plavša, Nada, Jotanović, Stoja, Savić, Đ. (2016): Disposal of Animal Waste as a Risk 
Factor in the Spread of Zoonotic Pathogens, Agroznanje, 17, 3, 219-231 (1х6=6 бодова) 
The aim of this study is to give an overview of the production and management of animal waste in the 
Republic of Serbia, and to emphasize the importance of this issue and its proper solution. Disposal of animal 
waste is a significant prophylactic measure, aimed at detecting, preventing, suppressing and eradicating 
infectious and parasitic diseases in humans and animals. The process of animal waste disposal starts from 
the manufacturer, who is responsible for ensuring safe storage of waste in a cooling unit, until its final 
removal in the processing plant. Disposal of animal waste must be done in a safe way otherwise dangerous 
pathogens can be spread by water, air and soil and can endanger the health of the population. In the 
European Union, and the Republic of Serbia accordingly, the legislation was introduced regulating the ways 
of managing animal waste, categorizing hazardous waste and ways to its secure resolving, with member 
states obliged to respect and apply the methods of safe handling of by-products of animal origin.  
Циљ рада је дати преглед производње и управљања анималним отпадом у Републици Србији, те 
указати на значај ове проблематике и њеног правилног рјешавања. Збрињавање анималног отпада је 
значајна профилактичка мјера усмјерена на откривање, спречавање појаве, сузбијање и 
искорјењивање заразних и паразитских обољења људи и животиња. Процес збрињавања анималног 
отпада почиње од самог произвођача, који је дужан да осигура безбједно чување отпада у 
расхладним коморама до коначног сабирања и одвожења у објекте за прераду. Збрињавање 
анималног отпада мора се вршити на безбједан начин, у противном се опасни патогени шире преко 
воде, ваздуха и земљишта, при чему могу угрозити здравље становништва. У Европској Унији, а 
сходно томе и у Републици Србији, уведене су законске регулативе које уређују начине управљања 
анималним отпадом, категоризацију опасног отпада и начине безбједног санирања, при чему су 
земље чланице обавезне да поштују и примјењују методе безбједног поступања са нуспроизводима 
анималног поријекла. 

 
2.3. Оригинални научни рад у часопису националног значаја (6 бодова):  
 
1. Savić Đ., Jotanović, Stoja, Stančić, I., Pračić, N., Vekić, M. (2015): Evaluation of cow's 
energy status changes during early lactation based on the concentration of organic milk 
ingredients,  Contemporary Agriculture, 64, 1-2, 46-53. (0,50х6=3 бодa) 
The aim of the study was to evaluate the energy status of cows (n=132) based on the concentration of 
organic milk constituents during early lactation. Cows were divided into three groups according to the 
stage of lactation (group A, n=43, 15-30 DIM; group B, n=33, 31-45 DIM; group C, n=56, 46 to 60 DIM). 
Concentrations of milk fat and protein and the milk fat: protein ratio tended to decrease, and the 
concentration of urea had increased towards to the end of the evaluated period. Statistically significant 
differences were found in concentrations of milk fat (41.58±37.15 vs. 37.15±3.63 and 36.11±4.57 g/L, 



respectively), urea (2.86±0.50 vs. 3.48±0.69 and 3.61±0.56 mmol/L, respectively) in all three groups, and 
milk fat : protein ratio in the group A compared to the other two groups, and also in lactose concentration 
between groups A and B (47.14±01.29 vs. 47.71±1.4 g/L). The ratio of the concentration of milk fat and 
protein, as well as relations between urea and protein showed a strong energy deficit in all tested cows, 
with more or less pronounced deficit or relative surplus of protein. Such condition negatively affects health 
status and milk production of evaluated cows, as well as their reproductive performance. 
У раду је извршена процјена енергетског статуса крава током периода ране лактације (n=132) на 
основу концентрације органских састојака млијека. Краве су подијељене у три групе према 
стадијуму лактације (група А, n=43, 15-30 дана; група Б, n=33, 31-45 дана; група Ц, n=56, 46-60 дана 
лактације). Концентрације млијечне масти и протеина и однос млијечна маст:протеини имали су 
тенденцију опадања, а концентрација урее тенденцију пораста према крају испитиваног периода. 
Статистички значајне разлике установљене су у концентрацијама млијечне масти (41.58±5.35 
напрема 37.15±3.63, односно 36.11±4.57 g/L), урее (2.86±0.50 напрема 3.48±0.69, односно 3.61±0.56 
mmol/L) и односу млијечна маст:протеини између прве у односу на друге двије групе, као и у 
концентрацији лактозе између прве и друге групе крава (47.14±1.29 напрема 47.71±1.04 g/L). На 
основу односа концентрације млијечне масти и протеина, као односа урее и протеина установљено је 
да код свих испитаних крава постоји јак дефицит енергије, уз више или мање изражен дефицит или 
релативни суфицит протеина. овакво стање се неповољно одражава на здравље и производњу 
млијека испитаних крава, као и на њихове репродуктивне карактеристике. 
 

2. Trifković Julijana, Savić Đ., Jotanović Stoja, Vekić M. (2015): Organic milk ingredients as 
an indicator of energy status of cows with different milk production during the first 100 days of 
lactation, Agriculture & Forestry, 61, 1, 251-259. (0,75х6=4 бода) 
The aim of the study was to evaluate energy status of cows with different milk production during the first 
100 days of lactation, based on the concentration of organic milk ingredients and ratio of urea and protein. 
The study included a total of 174 Holstein cows, divided into three groups based on daily milk yield (group 
A, n=15, bellow 20 litters, group B, n=64, from 20 to 30 litters, group C, n=95, above 30 litters). All cows 
were kept under usual farm conditions and fed diets adjusted to production category and period of the year. 
The concentration of milk fat declined with increasing daily milk production, while the concentration of 
urea had opposite trend. The concentrations of lactose and protein were the highest in the group B, while 
groups A and C had similar values. Statistically significant differences between all tested groups were found 
in concentrations of milk fat (4.28±0.56 versus 3.95±0.51 and 3.62±0.47 %, respectively), urea (2.81±0.32 
versus 3.03±0.52, and 3.76±0.56 mmol/l, respectively), as well as the values of the concentrations of lactose 
and proteins between groups B and C (4.79±0.14 versus 4.73±0.13, and 3.10±0.21 versus 3.01±0.24 %). 
The distribution of values for the tested parameters within charts showing the relationships between urea 
and protein indicates a more or less pronounced energy deficit and the deficit or relative surplus of dietary 
protein in most of the cattle, which adversely affects their daily milk production and health. 
Истраживањем описаним у овом раду, аутори су извршили процјену енергетског статуса крава 
различите млијечности током првих 100 дана лактације, на основу концентрације и односа 
органских састојака млијека. Укупно је испитано 174 краве холштајн расе, подијељене у три групе 
на основу дневне млијечности (група А, n=15, до 20 литара, група Б, n=64, од 20 до 30 литара и група 
Ц, n=95, преко 30 литара). Све краве држане су у уобичајеним фармским условима и храњене 
оброцима прилагођеним производној категорији и периоду године. Концентрација млијечне масти и 
однос млијечна маст : протеини опадали су са повећањем дневне производње млијека, док је код 
концентрације урее установљен супротан тренд. Концентрације лактозе и протеина биле су највише 
код крава групе Б, док су код група А и Ц установљене приближно једнаке вриједности. Статистички 
значајне разлике између свих испитаних група крава установљене су за вриједности концентрације 
млијечне масти (4,28±0,56 напрема 3,95±0,51 и 3,62±0,47 %), урее (2,81±0,32 напрема 3,03±0,52, 
односно 3,76±0,56 mmol/L) и односа млијечна маст : протеини (1,44±0,16 напрема 1,28±0,18 и 
1,20±0,14, респективно), као и у вриједностима концентрација лактозе и протеина између друге и 
треће групе крава (4,79±0,14 напрема 4,73±0,13, односно 3,10±0,21 напрема 3,01±0,24 %). 
Дистрибуција вриједности за испитане параметре унутар графикона који приказују односе млијечне 
масти и протеина и урее и протеина указује да код већине испитаних крава постоји више или мање 
изражен дефицит енергије, уз дефицит или релативни суфицит протеина у оброку, што се неповољно 
одражава на њихову дневну производњу млијека и здравствено стање. 



 
3. Спахић-Бајрић Аријана,  Прачић Н., Савић Ђ., Јахић Сузана (2015): Хигијенски скор 
производног процеса на фарми и његов однос са квалитетом сировог млијека: 1. Број 
соматских ћелија и укупан број микроорганизама, Агрознање 16, 4, 491-503. (0,75х6=4 
бода) 
Рад описује повезаност резултата хигијенског скора производног процеса на фарми и параметара 
квалитета сировог млијека (број соматских ћелија и укупни број микроорганизама). Вриједност 
хигијенског скора производног процеса на укупно 25 испитаних фарми подијељених у три групе 
(група А, n=5, велике фарме; група Б, n=10, мање фарме, и група Ц, n=10, индивидуални 
произвођачи) установљена је уз помоћ упитника датог у раду, а вриједности броја соматских ћелија и 
укупног броја микроорганизама уз помоћ апарата FossomaticTM Minor и BactoscanTM TC50. 
Просјечне вриједности хигијенског скора биле су највише на фармама групе А (88.25±3.68 поена, 
оцјена врло добар), а најниже на фармама групе Ц (55.67±4.94 поена, оцјена не задовољава). Број 
соматских ћелија био је статистички значајно виши на фармама групе Ц  у односу на групе А и Б 
(505027±89990 напрема 167728±35780, п<236045±38712, p<0,01). Укупан број микроорганизама у 
испитаним узорцима млијека био је највиши на фармама групе Ц (207786±74859), а најнижи на 
фармама групе Б (90423±14828). Резултати овог истраживања указују на значајан утицај редовног 
спровођења хигијенских мјера у процесу производње на параметре хигијенске исправности, а тиме и 
квалитет сировог млијека.  
 
2.4. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини (5 бодова):  
 
1. Jotanović, Stoja, Savić, Đ., Vekić M., Mirjanić G. (2017): Reproductive parameters of 
cows with different postpartal disorders, The International Symposium on Animal Science (ISAS) 
2017, Herceg Novi, Montenegro, Proceedings, 92-96. (0,75х5=3,75 бодова) 
The aim of study was to examine the values of the reproductive parameters of cows with different postpartal 
disorders. The study included total of 386 cows, kept under normal farm conditions and divided into 6 
groups (control group, n=150; inactive ovaries, n=20; endometritis, n=142; mastitis, n=45; retained 
placenta, n=9; persistent corpus luteum, n=20). The collected data were analyzed by descriptive statistics 
and presented in tables and graphs. The duration of the period from calving to first insemination was the 
shortest in the group of cows with a retained placenta, and the longestin the group of cows with inactive 
ovaries (79.22±12.45 vs. 180.40±9.29 days). The duration of the period from the first to the successful 
artificial insemination was the shortest in the group of cows with inactive ovaries, and the longest in the 
group of cows with persistent corpus luteum (11.80±5.87 vs. 54.05±13.29 days). Service period was the 
shortest in the group of cows with a retained placenta, and the longest in the group of cows with inactive 
ovaries (98.00±13.56 vs. 192.20±11.75 days). Insemination index was the lowest in the group of cows with 
inactive ovaries, and the highest in the group with persistent corpus luteum (1.35±0.17 vs.2.10 ± 0.26). 
Duration of pregnancy showed no significant differences, and ranged from 278.29±0.41 days in the control 
group to 279.78±1.62 days in the group of cows with a retained placenta. Duration of intercalving interval 
was the shortest in the group of cows with a retained placenta, and the longest in the group of cows with 
inactive ovaries (377.78±14.55 vs. 471.20±5.94 days). The results of this study suggest a negative impact of 
postpartum disorders on cows'reproductive parameters. 
Аутори су у раду испитивали повезаност најчешћих репродуктивних поремећаја и вриједности 
репродуктивних параметара крава. Укупно је испитано 386 крава, држаних у уобичајеним фармским 
условима и и одијељених у 6 група (контролна група, n=150; неактивни јајници, n=20; 
ендометритиси, n=142; маститис, n=45; заостала постељица, n=9; перзистентно жуто тијело , n=20). 
Прикупљени подаци приказани су табеларно и графички. Трајање периода од тељења до првог 
вјештачког осјемењавања био је најкраћи у групи крава са заосталом постељицом, а најдужи у групи 
са неактивним јајницима (79.22±12.45 напрема 180.40±9.29 дана). Трајање периода од првог до 
успјешног осјемењавања било је најкраће у групи крава са неактивним јајницима, а најдуже у групи 
са перзистентним жутим тијелом (11.80±5.87 напрема 54.05±13.29 дана). Сервис период био је 
најкраћи код крава са заосталом постељицом, а најдужи код крава са неактивним јајницима 
(98.00±13.56 напрема 192.20±11.75 дана). Индекс осјемењавања био је најнижи код крава са 
неактивним јајницима, а највиши код крава са перзистентним жутим тијелом (1.35±0.17 напрема 2.10 
± 0.26). Трајање гравидитета није показивало значајне разлике и кретало се од 278.29±0.41 дана у 



контролној групи до 279.78±1.62 дана у групи крава са заосталом постељицом. Трајање 
међутелидбеног интервала било је најкраће у групи крава са заосталом постељицом, а најдуже у 
групи са неактивним јајницима (377.78±14.55 напрема 471.20±5.94 дана). Резултати овог 
истраживања указују на негативан утицај постпарталних поремећаја на репродуктивне параметре 
крава. 
 

2. Vekić, M., Jotanović, Stoja, Savić, Đ., Raković, D. (2017): Incubation results of broiler 
hatching eggs stored in different positions, VIII International Scientific Agriculture Symposium 
"Agrosym 2017", Jahorina, Book of Proceedings, 2127-2132. (0,75х5=3,75 бодова) 
The aim of the study was to investigate the influence of two storage lengths and three egg positions 
during storage on following incubation results of broiler hatching eggs: egg weight loss; hatchability of 
incubated and fertilized eggs; total, early, medium and late embryonic mortality. Study was performed in 
commercial hatchery in north part of Republic of Srpska during 2015. A total of 1050 eggs originated 
from 32 weeks old parent flock Cobb 500 were divided into six equal experimental groups, depending on 
the length (7 or 10 days) and the egg position during storage (normal - the large end up; horizontal - 
eggs in horizontal long axis; inverted - the large end down) and one control group (4 days of storage in 
normal position). Data processing was performed by using the analysis of variance with post hoc test at a 
significance level of p<0.05. Hatchability of fertilized eggs, total and early embryonic mortality were 
significantly influenced by the length of storage (p<0.05). The influence of the egg position on examined 
parameters of incubation was not significant. Based on these results, it can be concluded that the length 
of egg storage has a significant influence on the hatchability, while the egg position in the examined 
storage periods had no influence on the parameters examined in this study. 
У раду је испитиван утицај двије дужине чувања и три положаја јаја током периода чувања на 
резултате инкубације јаја тешког линијског хибрида, и то: губитак масе јајета; валивост уложених 
и оплођених јаја; укупни, рани, средњи и касни ембрионални морталитет. Истраживање је 
спроведено у комерцијалној инкубаторској станици на сјеверу Републике Српске током 2015. 
године. Укупно 1050 јаја поријеклом од родитељског јата хибрида Cobb 500, старог 32 недеље 
подијељено је у шест једнаких огледних група, зависно од дужине периода (7 или 10 дана) и 
положаја јаја током периода чувања (стандардни – шири крај према горе; хоризонтални – дужа 
осовина јајета у хоризонталном положају; наопако – шири крај према доле) и једне контролне 
групе (4 дана чувања у стандардном положају). Обрада података извршена је уз помоћ анализе 
варијансе са  post hoc тестом на нивоу сигурности од p<0.05. Валивост оплођених јаја, укупни и 
рани ембрионални морталитет су били под статистички значајним утицајем дужине чувања јаја 
(p<0.05). Положај јаја није имао статистички значајног утицаја на испитиване параметре 
инкубације. На бази ових резултата може се закључити да дужина чувања јаја има значајан утицај 
на валивост јаја, док положаја јаја током периода чувања није имао утицаја на вриједности 
параметара испитиваних у овом истраживању. 
 

2.5. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова (3 
бода): 
1. Vekić M., Jotanović S., Mitraković M., Savić Đ. (2014): Effect of short-term storage on 
some incubation results of broiler hatching eggs, III International Symposium and XIX Scientific 
Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and 
Herzegovina, Book of abstracts,198/199. (0,75х3=2,25 бодова) 
2. Trifković Julijana, Savić Đ., Jotanović Stoja, Vekić M. (2014): Organic milk ingredients 
as an indicator of energy status of cows with different milk production during the first 100 days of 
lactation, Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Jahorina, 
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, 364. (0,75х3=2,25 бодова) 
3. Sjeničić J., Jotanović S., Matarugić D., Savić Đ., Radošević D., Vekić M., Đurić G. 
(2015): Genetic resources of indigenous breeds of domestic animals in The Republic of Srpska – 
From conservation to sustainable use, IV International Symposium and XX Scientific Conference 
of Agronomists of Republic of Srpska, AGRORES 2015, Bijeljina, Republic of Srpska, Bosnia 
and Herzegovina, Book of Abstracts, 199-200. (0,30х3=0,9 бодова) 
4. Spahić Bajrić A., Pračić, N., Savić, Đ., Jahić S. (2015): Hygienic score of the production 



process on the farm and its relationship with the parameters of quality of raw milk, IV 
International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 
AGRORES 2015, Bijeljina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Book of Abstracts, 317-
318. (0,75х3=2,25 бодова) 
5. Pračić N., Savić Đ., Jahić S. (2015): Hygienic score of the production process on the farm 
and its relationship with the chemical composition of raw milk, IV International Symposium and 
XX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, AGRORES 2015, Bijeljina, 
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Book of Abstracts, 320-321. (1х3=3 бодa) 
6. Vekić M., Jotanović S., Borojević D., Savić Đ. (2015): Effect of temperature and length of 
storage on some egg quality parameters, IV International Symposium and XX Scientific 
Conference of Agronomists of Republic of Srpska, AGRORES 2015, Bijeljina, Republic of 
Srpska, Bosnia and Herzegovina Book of Abstracts, 336-337. (0,75х3=2,25 бодова) 
7. Plavša Nada, Jotanović, Stoja, Savić, Đ. (2016): Disposal of animal waste as a risk factor 
in the spread of zoonotic pathogens, V International Symposium on Agricultural Sciences, 
AGRORES 2016, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Book of Abstracts, 
69. (Introductory lecture) (1х3=3 бодa) 
8. Savić, Đ., Jotanović, Stoja, Plavša, Nada (2017): Manure production in Republic of Srpska  
from 2004 to 2015, VI International Symposium on Agricultural Sciences, AGRORES 2017, 
Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, 130. (1х3=3 бодa) 

2.6. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (3 
бода): 
 
1. CzDA 01/2014/01 - Equipment and preparation of workplace for assessing the quality of 
insemination doses at the University of Banja Luka (2012 – 2014); Опремање лабораторије за 
контролу квалитета инсеминационих доза на Универзитету у Бањој Луци, Чешка Развојна 
Агенција. (1х3=3 бода) 
2. CzDA 22/2015/04 - The support of theoretical and practical skills for zootechnician at the 
University of Banja Luka (2015 – 2016). Подршка теоријској и практичној обуци 
зоотехничара на Универзитету у Бањој Луци, Чешка Развојна Агенција. (1х3=3 бода) 

 
2.7. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (1 бод): 
 
1. Еколошка истраживања биодиверзитета заштићеног подручја за одрживо 
коришћење природних ресурса, носилац пројекта: Институт за генетичке ресурсе 
Универзитет у Бањој Луци, Министарство науке и технологије Републике Српске, 2014-
2015. година (1х1=1 бод); 
2. Утицај расе и годишњег доба на квалитет сперме нераста, носилац пројекта: 
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, Министарство науке и технологије 
Републике Српске, 2014-2015. година (1х1=1 бод); 
3. Утицај експресије протеина инсулинског рецептора и транспортера за глукозу у 
ткивима гравидних крава на виталност њихове телади, носилац пројекта: Пољопривредни 
факултет Универзитета у Бањој Луци, Министарство науке и технологије Републике 
Српске, 2014-2015. година (1х1=1 бод); 

 
2.8. Уређивање научног часописа националног значаја (3 бода): 
 
1. Уредник часописа Агрознање (издавач Пољопривредни факултет Универзитета у 
Бањој Луци) за област Анималних наука (Одлука ННВ Пољопривредног факултета 
Универзитета у Бањој Луци бр. 10/3.75-3-18/16 од 28.01.2016. године)  (1х3=3 бода) 

 



Укупан број бодова научне дјелатности послије посљедњег избора:  
16 (2.1) + 6 (2.2) + 11 (2.3) + 7,5 (2.4) + 18,9 (2.5) + 6 (2.6) + 3 (2.7) + 3 (2.8) = 71,4 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА НАУЧНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 171,05 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
/ 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
3.1. Члан Комисије за одбрану докторске дисертације (3 бода):  
 
1. Додовски Петар (2015): Хормонални и метаболички статус телади током неонаталног 
периода пореклом од примапарних мајки третираних са пропилтиоурацилом током 
гравидитета, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, одлука ННВ 
Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, бр. 01-15/38 од 19.01.2016. 
(1х3=3 бода) 
 
3.2. Менторство кандидата за завршни рад другог циклуса студија (4 бода): 
 
1. Китоњић Јелена (2017): Процјена нутритивног статуса крава на основу хемијског састава 
млијека, магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука 
ННВ Пољопривредног факултета бр. 10/3. 815-5-6/18, од 26.03.2018. године) (1х4=4 бода) 
 
3.3. Члан Комисије за одбрану завршног рада другог циклуса студија (2 бода): 
 
1. Јовичић Марија (2015): Утицај температуре одмрзавања на параметре квалитета 
биковског сјемена, магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, 
одлука ННВ Пољопривредног факултета бр. 10/3. 636-5-12/15, од 10.03.2015. године (1х2=2 
бода) 
2. Маринковић Стојан (2016): Сезонске промјене параметара квалитета ејакулата 
нераста, магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, одлука 
ННВ Пољопривредног факултета бр. 10/3. 2828-8-12/16, од 22.09.2016. године (1х2=2 бода) 
3. Макивић Лазар (2016): Испитивање утицаја натријум формијата додатог у храну на 
производне резултате бројлера у тову, магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет, одлука ННВ Пољопривредног факултета бр. 10/3. 2828-8-13/16, 
од 29.09.2016. године (1х2=2 бода) 
4. Ловрић Саша (2017): Значај прања и дезинфекције вимена у хигијенској производњи 
сировог млијека, магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, 
одлука ННВ Пољопривредног факултета, бр. 10/3.663-5-7/17, од 14.03.2017. године (1х2=2 
бода) 
5. Марић Александар (2017): Оцјена хигијене музних крава на фармама са везаним 
системом држања, магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, 
одлука ННВ Пољопривредног факултета бр. 10/3.2711-9-9/17, од 20.09.2017. године  (1х2=2 
бода) 
6. Борислав Пено (2018): Оцјена параметара покретљивости свјеже разријеђеног 
сјемена нераста, магистарски рад Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, 
одлука ННВ Пољопривредног факултета бр. 10/3.1060-6-6/18, од 13.04.2018. године (1х2=2 



бода) 
7. Рујевић Драгана, (2018): "Квалитет аутохтоних млијечних производа у општини 
Шипово", магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Комбиновани студијски програм II 
циклуса студија "Oчување и одржива употреба генетичких ресурса", Одлука Вијећа 
Комбинованог студијског програма II циклуса студија "Oчување и одржива употреба 
генетичких ресурса", број 28.01/9-4/18, од 01.06.2018. године (1х2=2 бода) 
 
3.4. Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса студија (1 бод): 
 
1. Китоњић Јелена (2014): Садржај млијечне масти и протеина у млијеку као индикатор 
задовољења нутритивних потреба крава, завршни рад, Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет (одлука декана Пољопривредног факултета бр. 10/4. 2572-2/14, 
од 22.09.2014.) (1х1=1 бод); 
2. Голијанин Весна (2014): Учесталост појаве пуерпералне парезе код крава са подручја 
општине Гацко, завршни рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука 
декана Пољопривредног факултета бр. 10/4. 2867-2/14, од 08.10.2014.) (1х1=1 бод); 
3. Будимир Дијана (2015): Појава класичне куге свиња на подручју града Бања Лука, 
дипломски рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука декана 
Пољопривредног факултета бр. 10/4.1034/15, од 30.03.2015.) (1х1=1 бод); 
4. Вејић Дарко (2015): Зоохигијенски услови у тову јунади, дипломски рад, Универзитет у 
Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука декана Пољопривредног факултета бр. 10/4. 
1759/15, од 29.05.2015.) (1х1=1 бод); 
5. Драгоњић Милица (2015): Бјеснило и мјере превенције на подручју општине Бањалука, 
завршни рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука декана 
Пољопривредног факултета бр. 10/4. 3244-2/15, од 16.12.2016.) (1х1=1 бод); 
6. Гаврановић Мирко (2016): Утицај сезоне на састав млијека на фарми Шкундрић, 
завршни рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука декана 
Пољопривредног факултета бр. 10/4. 242-4/16, од 21.03.2016.) (1х1=1 бод); 
7. Симаковић Милица (2016): Учесталост појаве трихинелозе на подручју општине Рибник, 
завршни рад, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука декана 
Пољопривредног факултета бр. 10/4. 4358-4/16, од 07.06.2016.) (1х1=1 бод) 
8. Пашалић Младен (2016): Учесталост појаве маститиса на фарми "Ливач", завршни рад, 
Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (одлука декана Пољопривредног 
факултета бр. 10/4. 3198-2/15, од 07.07.2016.) (1х1=1 бод) 
9. Вуковић Сања (2016): Процјена производње стајњака у Републици Српској, завршни рад, 
Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (Одлука декана Пољопривредног 
факултета бр. 10/4. 1877-4/16, од 15.09.2016.) (1х1=1 бод) 
10. Балабан Вања (2016): Варење у сложеном желуцу преживара, завршни рад, Универзитет 
у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (Одлука декана Пољопривредног факултета бр. 
10/4.2055-4/16, од 12.12.2016.) (1х1=1 бод) 
11. Марић Ненад (2017): Микроклима у објектима за живину, завршни рад, Универзитет у 
Бањој Луци, Пољопривредни факултет (Одлука декана Пољопривредног факултета бр. 
10/4.923-4/17, од 11.05.2017.) (1х1=1 бод) 
12. Драгољевић Анђелка (2018): Микроклима у објектима за говеда, завршни рад, 
Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет (Одлука декана Пољопривредног 
факултета бр. 10/4.2204-2/17, од 22.03.2018.) (1х1=1 бод) 
13.  Топић Николина (2018): Поремећаји метаболизма макроминерала, завршни рад, 
Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, (Одлука декана Пољопривредног 
факултета бр. 10/4.1736/18, од 04.05.2018.) (1х1=1 бод) 
14.  Граховац Бојан (2018): Заразна шепавост оваца, завршни рад, Универзитет у Бањој 



Луци, Пољопривредни факултет, (Одлука декана Пољопривредног факултета бр. 
10/4.1403/18, од 08.05.2018.) (1х1=1 бод) 
 
3.5. Вредновање наставничких способности: 
 

Академска година Предмет Оцјена 

2014/2015 
Метаболички поремећаји код фармских животиња - 
предавања 

4,83 

2015/2016 
Метаболички поремећаји код фармских животиња - 
предавања 

3,76 

2016/2017 
Метаболички поремећаји код фармских животиња - 
предавања 

4,91 

2016/2017 
Метаболички поремећаји код фармских животиња - 
вјежбе 

5,00 

2016/2017 Физиологија домаћих животиња - предавања 4,21 
2016/2017 Физиологија домаћих животиња - вјежбе 4,32 

2017/2018 
Зоохигијена и здравствена заштита животиња - 
предавања 

4,49 

2017/2018 
Зоохигијена и здравствена заштита животиња - 
вјежбе 

4,46 

2017/2018 Анатомија животиња - вјежбе 4,91 
Просјечна оцјена: 4,54 

 
На основу резултата анкетирања студената о квалитету наставе коју је у претходном 
изборном периоду изводио доц. др Ђорђе Савић добијена је просјечна оцјена за 
посматрани период, која износи  4,54  те  му се на основу одредби Члана 25. Правилника о 
поступку избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци додјељује 10 
бодова. 
Укупан број бодова образовне дјелатности послије посљедњег избора:  
3 (3.1) + 4 (3.2) + 14 (3.3) + 14 (3.4) + 10 (3.5) = 45 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ОБРАЗОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 45 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
4.1.Стручни рад у часопису националног значаја (са рецензијом) (2 бода) 

 
1. Радојичић, Биљана, Матаругић, Д., Савић, Ђ., Касагић, Д., Деспотовић, Д. (2009): 
Превенирање производних болести високомлечних крава. Агрознање, vol. 10., бр. 4., 159-
169. (0,5х2=1 бод) 
2. Савић, Ђ., Мијатовић, Р. (2011): Уклањање израслине из максилофацијалне регије 
код пса – приказ случаја, Ветеринарски журнал Републике Српске, vol XI, 2, 160-163. 
(1,0х2=2 бода) 

 
4.2. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (навести): (2 бода) 
 

1. Положен стручни испит за доктора ветеринарске медицине (2 бода) 

 



Укупан број бодова стручне дјелатности прије посљедњег избора: 
 3 (4.1) + 2 (4.2) = 5 бодова 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
/ 
4.3. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (навести): (2 бода) 
 
1. Шеф Катедре за ветеринарство Пољопривредног факултета у Бањој Луци (одлука 
Сената Универзитета у Бањој Луци, бр. 02/04-3.3525-10-1/16 од 24.11.2016. године) (2 
бода); 
2. Члан Ветеринарске коморе Републике Српске са лиценцом за самосталан рад  (2 
бода); 
3. Члан Организационог одбора међународног симпозијума пољопривредних наука 
"АГРОРЕС" (од 2011. године) и годишњег савјетовања инжењера пољопривреде Републике 
Српске (од 2009. године); (2 бода); 
4. Члан Програмског и научног одбора Годишњег савјетовања доктора ветеринарске 
медицине Републике Српске/БиХ са међународним учешћем (од 2013. године); (2 бода); 
5. Члан Комисије за иновирање наставних планова на првом и другом циклусу студија 
на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци (одлука ННВ Пољопривредног 
факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 10/3.3883-2-25/17, од 13.12.2017.) (2 бода); 
6. Представник Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци у научно-
стручном тиму за анализу ризика из области безбједности хране и хране за животиње при 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске ( Одлука 
Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци број 10/3. 
636-5-24б /15 од 10.03.2015. године) (2 бода); 
7. Члан Комисије за заштиту и добробит животиња при Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске (Рјешење Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.05-335-924/17 од 15.06.2017. године); 
(2 бода); 
8. Члан Комисије за лиценцирање другог циклуса студија Пољопривреда на 
Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву (Рјешење Министарства просвјете и 
културе Републике Српске број 07.050/612-8-6-2/17 од 21.04.2017. године) (2 бода);  
 

Укупан број бодова стручне дјелатности послије посљедњег избора: 16 (4.3) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА СТРУЧНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  КАНДИДАТА: 21 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА КАНДИДАТА: 234,05 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

У комисију за разматрање конкурсног материјала и избор наставника за ужу научну област 
Зоохигијена и здравствена заштита животиња, по конкурсу објављеном у дневном листу 
Глас Српске од 13.06.2018. године именовани смо Одлуком Наставно-научног вијећа 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 10/3.1060-6-32/18 од 13.04.2018. 
године. Након увида у конкурсни материјал и достављене пријаве кандидата, те њиховог 
разматрања, Комисија даје сљедеће закључно мишљење: 



 
На конкурс за избор наставника на ужу научну област Зоохигијена и здравствена заштита 
животиња (матичан Пољопривредни факултет) пријавио се један (1) кандидат, доц. др 
Ђорђе Савић, и приложио сву документацију наведену у општим и посебним условима 
конкурса.  
 
Кандидат др Ђорђе Савић је дипломирао на Факултету ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду 2005. године и стекао звање доктора ветеринарске медицине - 
мастера. На истом факултету, 2012. године, стекао је звање доктора медицинских наука – 
ветеринарска медицина. Након дипломирања радио је у Ветеринарско-сточарском центру у 
Бањој Луци, а од 2007. године запослен је на Пољопривредном факултету Универзитета у 
Бањој Луци у звању асистента (од 2007. до 2011. године),  вишег асистента (од 2011. до 
2014. године) и доцента (од 2014. године до данас).  
 
Доц. др Ђорђе Савић у звању доцента провео је један изборни период.  
 
У периоду од избора у звање доцента објавио је двије научне књиге националног значаја, 
један прегледни научни рад и три оригинална научна рада у часописима националног 
значаја. У истом периоду на научним скуповима међународног значаја саопштио је три рада 
објављена у цјелини и осам радова објављених у форми сажетака. Кандидат је у периоду од 
посљедњег избора у својству сарадника учествовао у реализацији два научна пројекта 
међународног значаја и три научна пројекта националног значаја, финансирана од стране 
Министарства науке и технологије Републике Српске. Научна дјелатност кандидата 
вреднована је са 168,05 бодова, од чега је 71,40 бодова остварено након посљедњег 
избора у звање. 
 
Образовна дјелатност кандидата исказана је кроз учешће у комисији за одбрану једне 
докторске дисертације и седам завршних радова на другом циклусу студија, те менторство 
за један завршни рад другог и 14 завршних радова првог циклуса студија. Кандидат је 
успјешно изводио наставу кроз више академских година, што потврђује и висока просјечна 
оцјена студената за вредновање наставничких способности. Образовна дјелатност 
кандидата вреднована је са 45 бодова, остварених након посљедњег избора у звање. 
 
Поред научно-истраживачког и образовног рада, кандидат доц. др Ђорђе Савић је остварио 
и бодове по основу стручне дјелатности (укупно 21 бод, од чега је 16 остварено након 
посљедњег избора у звање).  Кандидат обавља функцију шефа Катедре за ветеринарство 
Пољопривредног факултета, а као представник факултета учествовао је у више стручних 
комисија именованих од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске и 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Као члан 
организационог одбора током више година активно је учествовао у раду међународног 
симпозијума пољопривредних наука АгроРеС, који организује Пољопривредни факултет 
Универзитета у Бањој Луци. Доц. др Ђорђе Савић активан је и у оквиру Ветеринарске 
коморе Републике Српске, и кроз рад Програмског и научног одбора годишњег савјетовања 
доктора ветеринарске медицине Републике Српске, чији је члан од 2013. године. 
 
Комисија је, вреднујући приложене референце канидата у складу са Правилником о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, 
установила да је укупан број бодова кандидата 234,05 бодова, од чега је 132,40 бодова 
остварено након посљедњег избора.  
 
 




