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Београду, Република Србија, ужа научна област Хербологија, предсједник; 
б) Др Звонко Пацаноски, редовни професор Факултета за пољопривредне науке и храну  

Универзитета Св. Ћирило и Методије у Скопљу, Македонија (Факултет за 
земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје), ужа 
научна област  Корови (Хербологија), члан; 

в) Др Марио Лешник, редовни професор Факултета за пољопривреду и биосистемске 
науке Универзитета у Марибору, Словенија, (Fakultet za kmetijstvo in biosistemske 
vede, Univerza v Mariboru), ужа научна област Заштита биља (Фитомедицина), члан. 

 

Пријављени кандидат 
Др Златан Ковачевић, ванредни професор 

II.  ПОДAЦИ О КAНДИДAТИМA 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Златан (Никола и Рада) Ковачевић 
Датум и мјесто рођења: 24.06.1973. године, Бања Лука  
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци, 

Пољопривредни факултет, Бања Лука  
Радна мјеста: - Сарадник у звању асистента (Уговор о 

раду број: 201-2/2002 од 01.04.2002. 
године и Одлука број: 752-60-2/31/2002 
од 11.10.2002. године). 
- Сарадник у звању вишег асистента 
(Рјешење о заснивању радног односа 
број: 0103-861-1/06 од 04.05.2006. 
године).  
- Наставник у звању доцент (Уговор о 
раду број: 01-ПО-3334-95/09 од 
03.12.2009. године). 
- Наставник у звању ванредни професор 
(Уговор о раду број: 01/04-2/10-14-
162/13 од 24.09.2013. године, 01/04-2/10-
3761-84/15 од 22.01.2015. године и 01/04-
2/10-24-86/17 од 16.10.2017. године). 

Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима: 

Друштво за заштиту биља у Босни и 
Херцеговини 
Херболошко друштво Србије 
Комора инжењера пољопривреде 
Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
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Пољопривредни факултет, Бања Лука 

Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1999. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,07 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Пољопривредни факултет, Бања Лука 

Звање: Магистар пољопривредних наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године 

Наслов завршног рада: Васкуларна флора и акватична 
вегетација Бардаче 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Пољопривредне науке - Заштита здравља 
биљака и агроекологија 

Просјечна оцјена: 9,71 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Пољопривредни факултет, Бања Лука 

Звање: Доктор пољопривредних наука 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2008. године 

Назив докторске дисертације: Коровска флора и вегетација винограда 
Босне и Херцеговине 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Пољопривредне науке - Заштита здравља 
биљака и агроекологија 

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

- Универзитет у Бањој Луци,  Наставно-
научно вијеће, асистент, (Одлука број: 
05-481/02 од 25.12.2002. године). 

- Универзитет у Бањој Луци, Наставно-
научно вијеће, виши асистент, (Одлука 
број: 05-114/06 од 18.04.2006. године). 

- Универзитет у Бањој Луци, Сенат 
Универзитета, доцент, (Одлука број: 
05-3819/08 од 13.11.2008. године, 05-
1701-XXI-38-ПЉФ/09 од 16.04.2009. 
године, 05-1701-XXI-39-ПЉФ/09 од 
16.04.2009. године и 0101-1050-24-
14/10 од 31.03.2010. године). 

- Универзитет у Бањој Луци,  Сенат 
Универзитета, ванредни професор, 
(Одлука број: 02/04-3.2941-13/13 од 
10.09.2013. године). 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
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1. Научна монографија националног значаја (Члан 19. тачка 3.) 
 

1.1. Ковачевић, З., Митрић, С. (2013): Инвазивни и економски штетни корови на 
сјеверном дијелу територије Републике Српске са приједлогом мјера контроле. 
Универзитет у Баљој Луци, Пољопривредни факултет, Бања Лука, стр. 192, ISBN 
978-99938-93-24-0, COBISS.BH-ID 3551256. 

(10x1=10 бодова) 
 

2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (Члан 19. тачка 9.) 

 
     2.1. Недовић, Б., Јањић, В., Тодоровић, Ј., Митрић, С., Ковачевић, З. (2003): Присуство 

тешких метала (Pb, Hg, Cd, Cu) и пестицида (атразин) у земљишту и подземној води 
Лијевча поља. Aгрознање, Vol. IV, No. 3, стр. 164-179. 

(6x0,5=3 бода) 
 
     2.2. Ковачевић, З., Којић, М. (2006): Еколошке и фитогеографске карактеристике 

хидрофита комплекса Бардача. Aгрознање, Vol. VII, No. 3, стр. 35-46. 
(6x1=6 бодова) 

 
2.3. Ковачевић, З., Стојановић, Слободанка (2008): Aкватични корови комплекса 

Бардача. Acta herbologica, Vol. 17, No. 1, стр. 129-135. 
(6x1=6 бодова) 

 
2.4. Ковачевић, З., Шуматић, Нада, Којић, М., Петровић, Данијела, Херцег, Н. (2008): 

Aдвентивна коровска флора Босне и Херцеговине. Acta herbologica, Vol. 17, No. 1, 
стр. 89-93. 

(6x0,5=3 бода) 
 
2.5. Ковачевић, З., Петровић, Данијела, Херцег, Н. (2008): The summer aspect of weed flora 

in the vineyards of Herzegovina. Herbologia, An International Journal on Weed Research 
and Control, Vol. 9, No. 2, стр. 9-20. (Потврда о категоризацији рада). 

(6x1=6 бодова) 
 
2.6. Гатарић, Ђ., Радић, В., Ђурић, Б., Ковачевић, З., Лакић, Ж. (2009): Морфолошко-

биолошке особине сјемена еко-типа граха пољака (Lathyrus sativus L.) из Петровог 
поља. Aгрознање, Vol. 10, No. 2, стр. 31-38.   

(6x0,5=3 бода) 
 
2.7. Малић, Н., Ковачевић, З. (2009): Флора Станарских одлагалишта. Aгрознање, Vol. 

10, No. 2, стр. 47-56.   
(6x1=6 бодова) 

 
2.8. Ковачевић, З., Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В. (2009): Коровска флора усјева 

камилице (Matricaria chamomilla L.) на локалитету едукативног центра Мањача. 
Aгрознање, Vol. 10, No. 3, стр. 77-82. 

(6x0,75=4,5 бодова) 
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2.9. Гатарић, Ђ., Радић, В., Ђурић, Б., Ковачевић, З., Петковић, Б. (2010): Варијабилност 

продуктивних особина и квалитета крме генотипова црвене дјетелине (Trifolium 
pratense L.). Aгрознање, Vol. 11, No. 3, стр. 117-123. 

(6x0,5=3 бода) 
 
2.10. Петровић, Данијела, Херцег, Н., Ковачевић, З., Остојић, И. (2011): Distribution of 

tree of heaven species Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in Herzegovina. Herbologia, An 
International Journal on Weed Research and Control, Vol. 12, No. 1. стр. 111-114. 
(Потврда о категоризацији рада). 

(6x0,75=4,5 бодова) 
 
2.11. Вучковић, Биљана, Ковачевић З., Врбничанин, Сава, Јањић, В. (2011): Одређивање 

садржаја сјемена корова у земљишту методом физичке екстракције и методом 
наклијавања. Acta herbologica, Vol. 20, No. 1, стр. 35-42.  

(6x0,75=4,5 бодова) 
 
2.12. Малић, Н., Ковачевић, З., Милидраг, Зорана (2011): Флора Гатачких техногених 

земљишта. Aгрознање, Vol. 12, No. 2, стр. 211-218. 
(6x1=6 бодова) 

 
2.13. Вучковић, Биљана, Ковачевић, З., Митрић, С. (2011): Бројност сјемена коровских 

биљака у земљишту у усјеву кукуруза. Aгрознање, Vol. 12, No. 1, стр. 43-50.  
(6x1=6 бодова) 

 
3. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампани у цјелини (Члан 19.  тачка 

15.) 
 

3.1. Ковачевић, З., Петровић, Данијела, Херцег, Н. (2007): Асоцијација Salvinio-
Spirodeletum polyrrhizae Славнић 1956 у Рамсарским подручјима Хутово блато и 
Бардача. Међународни знанствено стручни скуп, Узгој риба у хидроакумулацијама-
могућност управљања и заштита околиша, Агрономски факултет Свеучилишта у 
Мостару, стр. 393-403, Мостар. (Потврда о категоризацији рада). 

(5x1=5 бодова) 
 

3.2. Ковачевић, З., Петровић, Данијела, Херцег, Н.,  Вего, Дијана, Aрар, Катица (2010): 
Adventive weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina. 9th Alps-Adria Scientific 
Workshop, Növénytermelés, 59, Suppl., 4, pp. 329-332, Špičák. 

(5x0,5=2,5 бодова) 
 

3.3. Гатарић, Ђ., Ковачевић, З., Ђурић, Б., Радић, В., Лакић, Ж. (2010): Genetic resources 
of forage legumes and grasses in Republic of Srpska. Biotechnology in Animal Husbandry, 
XII International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia, Vol. 26 (2), стр. 1-6, 
Крушевац. 

 (5x0,50=2,5 бодова) 
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4. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампани у цјелини (Члан 19.  тачка 
17.) 

 
4.1. Ковачевић, З. (2005): Доминантне васкуларне хидрофите комплекса Бардача. I 

Симпозијум биолога Републике Српске, Зборник радова, Природно-математички 
факултет, стр. 303-309, Бања Лука.   

(2x1=2 бода) 
 

5. Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова (Члан 19.  
тачка 18.)  

 
5.1. Ковачевић, З., Стојановић, Слободанка (2006): Улога и значај васкуларних 

хидрофита. Зборник сажетака, XI Научно-стручно савјетовање агронома Републике 
Српске, стр. 27-28, Теслић. 

(1x1=1 бод) 
 

5.2. Ковачевић, З., Шуматић, Нада (2007): Снимање и картирање коровске флоре. 
Зборник сажетака, XII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, стр. 
54, Теслић. 

(1x1=1 бод) 
 
5.3. Ковачевић, З., Митрић, С., Марковић, Д. (2007): Емерзна коровска флора и 

вегетација водопривредних објеката Лијевча поља. Зборник сажетака, XII Научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске, стр. 123, Теслић. 

(1x1=1 бод) 
 
5.4. Херцег, Н., Шуматић, Нада, Петровић, Данијела, Ковачевић, З. (2007): Амброзија 

(Ambrosia artemisiifolia L.) - алергент новог доба у Босни и Херцеговини. Књига 
сажетака, 2. хрватски ботанички конгрес, стр. 133, Загреб. 

(1x0,75=0,75 бодова) 
 
5.5. Ковачевић, З., Шуматић, Нада, Митрић, С., Вучковић, Биљана (2008): Утврђивање 

присуства и распрострањености инвазивних и економски штетних корова на 
сјеверном дијелу територије Републике Српске са приједлогом мјера сузбијања. 
Зборник резимеа, 5. Симпозиј о заштити биља у Босни и Херцеговини, стр. 66, 
Сарајево. 

(1x0,75=0,75 бодова) 
 
5.6. Петровић, Данијела, Карачић, Ана, Ковачевић, З., Кохнић, Аида, Херцег, Н. (2008): 

Значај корова као домаћина штетне ентомофауне и нематода. Зборник резимеа, 5. 
Симпозиј о заштити биља у Босни и Херцеговини, стр. 69, Сарајево. 

(1x0,50=0,50 бодова) 
 
5.7. Петровић, Данијела, Херцег, Н., Ковачевић, З. (2009): Љетњи аспект коровске флоре 

масленика Неума. Зборник резимеа, VI Симпозијум о заштити биља у Босни и 
Херцеговини, стр. 65, Тузла. 
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(1x1=1 бод) 
 
5.8. Петровић, Данијела, Херцег, Н., Ковачевић, З., Сабо, Мирјана (2010): Adventive weed 

flora in Herzegovina (Bosnia and Herzegovina). Књига сажетака, Трећи хрватски 
ботанички конгрес, стр. 156, Муртер. 

(1x0,75=0,75 бодова) 
 

5.9. Шуматић, Нада, Ковачевић, З. (2010): Амброзија (Ambrosia artemisiifolia L.) у 
коровским заједницама Републике Српске. Програм рада и зборник сажетака, II 
Симпозијум биолога Републике Српске, стр. 106, Бања Лука. 

(1x1=1 бод) 
 
5.10. Вучковић, Биљана, Митрић, С., Ковачевић, З. (2011): Методе за одређивање резерве 

сјемена корова у земљишту. Зборник резимеа, VIII Симпозијум о заштити биља у 
Босни и Херцеговини, стр. 63, Теслић. 

(1x1=1 бод) 
 
5.11. Ковачевић, З., Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В. (2011): Флора травњака на подручју 

Млиништа. Зборник сажетака, Шеснаесто међународно научно-стручно савјетовање 
агронома Републике Српске, стр. 134, Требиње. 

(1x0,75=0,75 бодова) 
 

6. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 19. тачка 
20.)  

 
6.1. "LICENSE - Local Instutiunal Capacity Development in ENvironmental SEnsitive Areas". 

Пројекат одобрен и финансиран од стране ЕУ - Европске комисије, 
(LIFE00/TCY/BiH/000041), 2002-2004. 

(3x1=3 бода) 
 

6.2. SGF Ramsar Project - "Restoration and Rehabilitation of the Wetland Region Bardaca in 
Bosnia and Herzegovina". Convention of Wetlands, (SGF/05/BA/01), 2006-2008. 

(3x1=3 бода) 
 
6.3. "SEEDnet - South East European Development Network on Plant Genetic Resources". 

Swedish Biodiversity Centre,  (RG3-N-7/08; RG3-R-9/08), 2008-2010. 
(3x1=3 бода) 

 
6.4. Supporting Country Action on the CBD Programme of Work on Protected Areas. GEF, 

WWF, 2009 – 2011. 
(3x1=3 бода) 

 
6.5. ТEMPUS WBREN - "Western Balkan Rural Extension Network through Curiculum 

Reform". Пројекат одобрен и финансиран од стране Европске комисије, (158777-
TEMPUS-1-2009-1-UK), 2012-2013. 

 (3x1=3 бода) 
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7. Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта (Члан 19. тачка 

21.) 
 

7.1. Утврђивање присуства и распрострањености инвазивних и економски штетних 
корова на сјеверном дијелу територије Републике Српске са приједлогом мјера 
сузбијања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске, 2008.  

(3x1=3 бода) 
 

8. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 19. тачка 
22.) 

 
8.1. Вегетација антропогених станишта урбаних подручја Бањe Луке и Градишке, 

Министарство науке и технологије Републике Српске, (06/6-020/961-155/07-2) 
2007. 

 (1x1=1 бод) 
 

8.2. AP BiH - "Подршка Босни и Херцеговини за развој Акционих програма у складу са 
10-годишњом стратегијом UNCCD-а и за процес извјештавања према UNCCD-у". 
GEF, UNEP, FEA, 2013-2014.  

(1x1=1 бод) 
Радови послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 
1.  Научна књига националног значаја (Члан 19. тачка 6.). 
 

1.1. Ковачевић, З. (2018): Пољопривредна фитоценологија. Универзитет у Баљој Луци, 
Пољопривредни факултет, Бања Лука, стр. 173, ISBN 978-99938-93-49-3, COBISS.RS-
ID 7766040. 

(8x1=8 бодова) 
 

2. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (Члан 19. тачка 8.) 
 

2.1. Ковачевић, З.,  Николић, Љиљана, Николић-Ђорић, Емилија (2017): Vegetation of the 
classes Stellarietea mediae and Agropyretea repentis in the vineyards of Bosnia and 
Herzegovina. Acta scientiarum Polonorum - Hortorum cultus, Vol. 16, No. 1, pp. 163-181.  
http://www.acta.media.pl/pl/main.php?s=7&no=604&p=21&id=5307&lang=en 

 
This paper shows the results of many years researches of the weed vegetation of vineyards in 
western Bal-kan which includes eight associations: Panico-Galinsogetum parviflorae Tüxen et 
Becker 1942, Panico-Portulacetum oleraceae Lozanovski 1962, Cynodono-Sorghetum halepensae 
(Laban 1974) Kojić 1979, Amarantho-Fumarietum Tüxen 1955, Diplotaxietum muralis Kovačević 
2013, Convolvulo-Polygonetum aviculare Kovačević 2014, Erigerono-Setarietum glaucae Šumatić 
1997 and Convolvulo-Agropyretum repentis Felföldy 1943. By projecting the plant communities on 
the main components (Principal Component Analysis) and comparing them to the ecological 
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indices (variables), it shows that Cynodono-Sorghetum halepensae and Diplotaxietum muralis are 
similar according to their humidity (F) and temperature (T) re-quirements and Cynodono-
Sorghetum halepensae and Diplotaxietum muralis are similar according to their chemical reaction 
of the soil (R). Amarantho-Fumarietum and Erigerono-Setarietum glaucae are the simi-lar 
according to their demands for the light (L). 
 
У раду су приказани резултати вишегодишњих истраживања коровске (сегеталне) вегетације 
винограда Босне и Хецеговине (западни Балкан) у чији састав улази осам јасно 
издиференцираних асоцијација: Panico-Galinsogetum parviflorae Tüxen et Beцker 1942, 
Paniцco-Portulacetum oleraceae Lozanovski 1962, Cynodono-Sorghetum halepensae (Лабан 
1974) Којић 1979, Amarantho-Fumarietum Tüxen 1955, Diplotaxietum muralis Ковачевић 2013, 
Convolvulo-Polygonetum aviculare Ковачевић 2014 и Erigerono-Setarietum glaucae Шуматић 
1997 из класе Stellarietea mediae Tx., Lohm. et Prsg. 1950. и асс. Convolvulo-Agropyretum 
repentis Felföldy 1943 из класе Agropyretea repentis Oberd., Müll. et Görs 1967. Флористичко-
фитоценолошка истраживаnjа на 51 локалитету на којем егзистирају два виноградарска 
рејона (рејон сјеверна Босна и рејон Херцеговина) изведена су по методи Braun-Blanquet-а 
(1964). Све констатоване асоцијације су обрађене са становишта синморфологије, 
синекологије и спектра ареал типова. Током истраживаnjа констатоване су двије нове 
асоцијације, Diplotaxietum muralis Ковачевић 2013 и Convolvulo-Polygonetum aviculare 
Ковачевић 2014, чије састојине имају регионалну особеност и оптимално су развијене у 
виноградарском рејону Херцеговина. Пројекцијом биљних заједница на главне компоненте 
(PCA- Principal Component Analysis), у односу на еколошке индексе (промеnjиве) добијено је 
да су у погледу захтева према влажности (V) и температури (Т) најсличније састојине 
Cynodono-Sorghetum halepensae и Diplotaxietum muralis, а у погледу захтева према хемијској 
реакцији подлоге (R) и захтевима према светлости (L) најсличније су састојине Amarantho-
Fumarietum и Erigerono-Setarietum glaucae. 

(10x1=10 бодова) 
 
3. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (Члан 19. тачка 9.) 
 

 

3.1. Ковачевић, З. (2013): Асоцијација Diplotaxietum muralis (асс. нова) у коровској 
вегетацији винограда рејона Херцеговина. Агрознање, Vоl. 14, No. 4, стр. 591-606. 

        
Асоцијација са едификаторском врстом Diplotaxis muralis (L.) DC. до сада није описана у 
Босни и Херцеговини. У синтаксономском прегледу вегетације Србије (Којић и сар., 1998) 
констатована је асоцијација Amarantho (blitoides)-Diplotaxietum muralиs Mijatović 1971 
сврстана у свезу Eragrostion Tüxen 1950. Асоцијација Diplotaxietum muralis (асс. нова) у 
виноградима Босне и Херцеговине показује регионалну особеност условљену климатским 
карактеристикама, те је оптимално развијена у виноградарском рејону Херцеговина. 
Асоцијација је сврстана у медитеранску синтаксономску јединицу (Diplotaxion Br.-Bl. 1931 
em 1936 из реда Chenopodietalia mediterranea Br.-Bl. 1931 em 1936) која се значајно 
разликује од синтаксономских јединица еуросибирске регије (Polygono-Chenopodion Koch 
1926 em Sissing. 1946 и Eragrostion Tüxen 1950) првенствено по учешћу термофилних врста. 
Састојине асоцијације Diplotaxietum muralиs (асс. нова) изграђује 38 врста. Од укупног 
флористичког састава асоцијације 68,42% врста су карактеристичне за асоцијацију и више 
синтаксономске јединице, што говори да је асоцијација типично изражена и оптимално 
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развијена у виноградима рејона Херцеговина. Потпуни карактеристични скуп асоцијације 
изграђују четири врсте: Diplotaxis muralis (L.) DC., Convolvulus arvensis L., Chenopodium 
album L. и Setaria glauca (L.) Beauv. Анализом биолошког спектра асоцијације може се 
констатовати изразито терофитски карактер. Састојине асоцијације Diplotaxietum muralиs 
(асс. нова) су потпуно развијене на цијелој површини винограда у љетњем и јесењем 
аспекту. Ареал спектар асоцијације у којем учествује седам група флорних елемената се 
значајно разликује од констатованих асоцијација реда Chenopodietalia albi Tüxen, Lohm. et 
Prsg. 1950. Градијентна анализа показује највећу зависност флористичког састава у односу 
на хемијску реакцију подлоге, нешто мању у односу на садржај азота у земљишту и 
свјетлост, док је најмања зависност у односу на влажност земљишта и температуру. 
Нумеричком класификацијом могу се издвојити двије групе састојина што прецизније 
потврђују резултати ординације вршене кореспондентном анализом. 

(6x1=6 бодова) 
 

 

3.2. Ковачевић, З., Митрић, С., Келечевић, Биљана (2014): Заступљеност трава (Poaceae) 
у заједницама вишегодишњих засада Босне и Херцеговине. Acta herbologica, Vol. 23, 
No. 2, стр. 119-128. 

 
Дугодишњим истраживањем заступљености трава у заједницама вишегодишњих засада 
Босне и Херцеговине (БиХ) укупно је констатовано 26 врста од којих највећу суму 
покровних вриједности имају врсте: Panиcum crus-galli L., Agrostis capillaris L., Cynodon 
dactylon (L.) Pers., Setaria glauca (L.) P.B., Digitaria sanguinalis (L.) Scop, и Agropyrum repens 
(L.) P.B. У биолошком спектру констатоване су 4 животне форме, међу којима доминирају 
хемикриптофите (50,00%) и терофите (34,61%). Иако процентуално мање заступљене 
(11,54%) не могу се занемарити ни геофите. Фитогеографском анализом констатовано је 7 
флорних елемената од којих доминирају космополитски (23,08%), евроазијски (19,23%) и 
субмедитерански (19,23%). Највеће суме покровних вриједности имају врсте: Panicum crus-
galli L., Cynodon dactylon (L.) Pers., Agrostis capillaris L. и Agropyrum repens (L.) Beauv. које 
су едификатори асоцијација: Panico-Galinsogetum parviflorae Tuxen et Becker 1942, Panico-
Portulacetum oleraceae Lozanovski 1962, Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 
1979, Convolvulo-Agropyretum repentis Felfoldy 1943 и Agrostietum vulgaris Pavl. 1955. 

(6x1=6 бодова) 
 

3.3. Ковачевић,  З. (2014): Асоцијација Convolvulo-Polygonetum aviculare (асс. нова) у 
коровској вегетацији винограда рејона Херцеговина. Агрознање, Vol. 15, No. 3, стр. 
281-298. 

 
Флористичко-фитоценолошким истраживањем коровске вегетације винограда Босне и 
Херцеговине констатована је нова асоцијација Convolvulo-Polygonetum aviculare (асс. нова). 
У флористичком погледу асоцијацију карактерише значајно учешће термофилних врста, те 
је сврстана у медитеранску синтаксономску јединицу Diplotaxion Br.-Bl. 1931 em 1936 из 
реда Chenopodietalia mediterranea Br.-Bl. 1931 em 1936. Састојине асоцијације изграђује 56 
биљних врста. Потпун карактеристични скуп асоцијације гради пет врста: Convolvulus 
arvensиs L., Polygonum avиculare L., Cynodon dactylon (L.) Pers., Portulaca oleracea L. и 
Chenopodиum album L. Биолошки спектар асоцијације показује доминацију терофита 
(62,50%) и хемикриптофита које заједно чине 85,71% врста. Градијентна анализа показује 
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веома малу зависност флористичког састава у односу на влажност земљишта средње богатог 
минералним материјама. Вриједност коефицијента корелације указије на релативно висок 
степен зависности флористичког састава у односу на градијент свјетлости и температуре. 
Ареал спектар асоцијације указује на доминацију врста космополитске и медитеранске групе 
флорних елемената. Нумеричком класификацијом и ординацијом састојина асоцијације могу 
се издвојити двије групе састојина.  

 (6x1=6 бодова) 
 

3.4. Ковачевић, З. (2015): Аssociation Scirpo-Phragmitetum communis W. Koch 1926 in the 
Ramsarian area of Bardača. Agro-knowledge Journal, Vol. 16, No. 2, стр. 215-227. 

 
Stands of the association of Scirpo-Phragmitetum communis W. Koch 1926 are developing as a 
secondary emersive vegetation that represents a transition from wetland to terrestrial vegetation. 
Edificatory type of association, Phragmites communis L. is in competition with Typha latifilia L., 
and based on the water depth and land characteristics one of those two types dominate by forming 
sub-associations phragmitetosum Schmalle 1939 and typhaetosum (angustifoliae-latifoliae) Soó 
1973. Using Braun-Blanquet methodology on the basis of 10 phytocoenological clips brought to 
the conclusion of the domination of the phragmitetosum sub-association Schmalle 1939. This sub-
association develops in a zone around water pools and the web of canals or makes islands in 
singular pools or covers entire pool surface during draught. The development of the stands of 
subassociation of typhaetosum (angustifoliae-latifoliae) Soó 1973 is conditioned with the higher 
level of water. Stands are floristically empty and the dinamics is hard to notice. Floristic structure 
of the association contains 34 herbal species:  Phragmites communis Trin., Typha latifolia L. and 
Amorpha fruticosa L. The invasive species, Amorpha fruticosa L. enters the structure of seven 
stands with relatively small covering value and it either makes peripheral band and canal webs or 
mixes with Phragmites communis, Salix and Populus. Dominant life form of this association is 
cryptophyta (47,06%). In the areal spectrum, widely spread flora elements are dominating 
(82,35%). The values of ecologic indexes point to hydro-helophyta character of stands developing 
on the neutral or low-acid lands, mineral substances with medium security and adequate light and 
temperature conditions. The significance of the research can be viewed from both negative and 
positive aspects of influence on the ecosystem in general. 
 
Састојине асоцијације Scirpo-Phragmitetum communis W. Koch 1926 се развијају као 
секундарна емерзна вегетација која у еколошком погледу представља прелаз од водене ка 
сувоземној вегетацији. Едификаторска врста асоцијације, Phragmites communis L. је у 
конкуренцији са Typha latifilia L., те у зависности од дубине воде и особина земљишта 
доминира једна или друга врста образујући субасоцијације phragmitetosum Schmalle 1939 
или typhaetosum (angustifoliae-latifoliae) Soó 1973. Стандардном Braun-Blanquet (1964) 
методом на основу 10 фитоценолошких снимака констатована је доминација субасоцијације 
phragmitetosum Schmalle 1939 која се развија у виду појаса око водених базена и каналске 
мреже или гради острва у појединим базенима, те у сушном периоду који резултира тотално 
смањење нивоа воде прекрива готово цијеле површине базена. Развој састојина 
субасоцијације typhaetosum (angustifoliae-latifoliae) Soó 1973 условљен је вишим нивоом 
воде. Састојине асоцијације су флористички „празне’’, а динамика је слабо уочљива. 
Флористичку структуру асоцијације чине 34 биљне врсте. Карактеристични скуп асоцијације 
чине: Phragmites communis Trin., Typha latifolia L. и Amorpha fruticosa L. Посебан значај има 
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инвазивна врста Amorpha fruticosa L. која улази у састав 7 састојина са релативно малом 
покровном вриједношћу и чини рубни појас базена и каналске мреже, или је у облику оаза 
измијешана са Phragmиtes communis L. и врстама родова Salix и Populus. Доминантна 
животна форма асоцијације су криптофите (47,06%). У ареал спектру доминирају флорни 
елеменати широког распрострањења (82,35%). Вриједности еколошких индекса указују на 
хидро-хелофитски карактер састојина које се развијају на неутралном до слабо киселом 
земљишту, средње обезбјеђеном минералним материјама и повољним свјетлосним и 
температурним условима. Значај истраживања се може сагледати са аспеката негативних и 
позитивних утицаја на екосистем уопште.  

(6x1=6 бодова) 
 

3.5.  Ковачевић, З. (2015): Vascular flora of Bardača complex. Agro-knowledge Journal, Vol. 
16, No. 2, стр. 193-214. 

 
This work gives overview and basic characteristics of vascular flora of Bardača complex: 
ecological indicator values, biological spectrum and spectrum of areal types. Total of 316 herbal 
species are found during floristic research conducted on the area of Bardača. Out of that number, 
six species are in the phylum Pteridophyta (two in class Equisetatae and four in class Filicatae), 
and 310 species belong to Magnoliophyta (232 in class Magnoliate and 78 in class Liliate). Based 
on the ecological analysis of found herbal species, researched area is mesophyll with neutral and 
low acidly ground, medium rich with mineral substances, with adequate light and warmth regime. 
Ten life forms have been found through the analysis of the biological spectrum of flora. Among 
them are hemicryptophyta (33,86%) and cryptophyta (geophyta 21,52% and aquatic helo-
hidrophyta 7,91%). By analyzing areal types, 27 flora elements have been found, among which 
dominate flora elements of wide distribution (Euro-Asian, Circumpolar, Cosmopolitan and 
Adventive) with 204 herbal species (64,55%). Rational use of Bardača complex, according to the 
principles of sustainable development, implies keeping unique genetic resources because of many 
exponents of relic tertiary flora are present. 
 
У раду је дат преглед и основне карактеристике васкуларне флоре комплекса Бардача: 
еколошке индикаторске вриједности, биолошки спектар и спектар ареал типова. 
Флористичким истраживањима на подручју комплекса Бардача констатовано је 316 биљних 
врста. Од тог броја 6 врста припада раздјелу Pteridophyta (класа Equisetatae - 2 и класа 
Filicatae - 4), а 310 раздјелу Magnoliophyta (класа Magnoliate - 232 и класа Liliate - 78). 
Истраживано подручје на основу еколошке анализе констатованих биљних врста је 
мезофилно са неутралним до слабо киселим земљиштем, средње богато минералним 
материјама, те повољаним свјетлосни и термички режимом. Анализом биолошког спектра 
флоре констатовано је 10 животних форми, међу којима доминирају хемикриптофите 
(33,86%) и криптофите (геофите - 21,52% и акватичне хело-хидрофите – 7,91%). Анализом 
ареал типова констатовано је 27 флорних елемената међу којима доминирају групе флорних 
елемента широког распрострањења (Евроазијска, Циркумполарна, Космополитска и 
Адвентивна) којим припадају 204 биљне врсте (64,55%). Рационално коришћење комплекса 
Бардача по принципима одрживог развоја подразумјева очување јединствених генских 
ресурса због присуства многих представника реликтне флоре терцијара. 

(6x1=6 бодова) 
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3.6. Чекић, Сања, Ковачевић, З. (2015): Ecological and phytogeographical characteristics of 
the weed flora in the Lijevče plain. Agro-knowledge Journal, Vol. 16, No. 3, стр. 353-366. 

 
In this paper it is given review and basic characteristics of the weed flora in the Lijevce plain: 
ecological index values, biological spectrum and spectrum of areal types. Floristic researches of 
the weed flora in the Lijevce plain were conducted on 61 localities in crops and perennial 
planting. The researches were conducted during the two vegetation seasons (2013. and 2014.) It is 
determined that there are 163 types of the vascular flora, classified in 122 genus and 39 families. 
According to the ecological indicator values for some ecological factors, the habitat can be 
characterized as medium moist, neutral to light acid stock, soil that is medium rich in minerals and 
favorable light and temperature regime of that habitat. Seven life forms make the biological 
spectrum in which the most dominant ones are: hemicryptophytes (37,42%), therophytes (22,09%), 
therophytes–chamaephytic (19,63%), and geophytes (15,95%). Regardless the fact that Geophytes 
species are less present; because of the biological characteristics they are very important and 
represent the big issue in the weed control. By phytogeoraphical analysis 23 floral elements are 
constituted and among them the most present are: Eurasian (19,2%), sub Central European 
(17,79%), sub Eurasian (17,18%), Cosmopolitan (11,64%), and Adventitious (9,20%), and 
together they make 122 species. Among the Adventitious especially significant are the invasive 
ones: Ambrosia artemisiifolia L., Helianthus tuberosus L. and Abutilon theophrasti Medic. which 
suppress the autochthonous species with their aggression, and they spread out even more, and 
even form monodominant communities. In regard to the previous researches the large floristic, 
ecological and phytogeographical wealth of the weed flora is expressed which indicates the need 
of finding the proper measures of the weed control which were not adequate according to the 
obtained results. Detailed overview of the weed flora represents the start point for taking the 
measures of the weed control. 
 
У раду је дат преглед и основне карактеристике коровске флоре Лијевча поља: еколошке 
индикаторске вриједности, биолошки спектар и спектар ареал типова. Флористичка 
истраживања коровске флоре Лијевча поља изведена су на 61 локалитету у усјевима и 
вишегодишњим засадима. Истраживања су вршена у току двије вегетационе сезоне (2013. и 
2014. године). Констатоване су 163 врсте васкуларне флоре, обухваћене са 122 рода и 39 
фамилија. На основу екололошких индикаторских вриједности за поједине еколошке 
факторе станиште се може окарактерисати као средње влажно, неутралне до слабо киселе 
хемијске реакције, средње богато минералним материјама те повољног свјетлосног и 
температурног режима. Биолошки спектар чини 7 животних форми међу којима доминирају: 
хемикриптофите (37,42%), терофите (22,09%), терофите-хамефите (19,63%) и геофите 
(15,95%). Геофитске врсте без обзира што су мање заступљене, због биолошких особина су 
веома значајне и представљају велики проблем у контроли корова. Фитогеографском 
анализом констатовано је 23 флорна елемента међу којима су најзаступљенији: евроазијски 
(19,2%), субсредњеевропски (17,79%), субевроазијски (17,18%), космополитски (11,64%) и 
адвентивни (9,20%), а заједно обухватају 122 врсте. Међу адвентивним врстама посебно су 
значајне инвазивне: Ambrosia artemisiifolia L., Helianthus tuberosus L. и Abutilon theophrasti 
Medic. које својом агресивношћу потискују аутохтоне врсте, те се све више шире, па чак 
формирају монодоминантне заједнице. У односу на ранија истраживања констатовано је 
велико флористичко, еколошко и фитогеографско богатство коровске флоре што указује на 
потребу изналажења адекватних мјера контроле корова које на основу добијених резултата 
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нису биле адекватне. Детаљно сагледавање коровске флоре представља полазну основу за 
предузимање мјера контроле корова.  

(6x1=6 бодова) 
 

3.7. Ковачевић, З., Шуматић, Нада, Јањић, В., Митрић, С., Келечевић, Биљана (2015): 
Амброзија (Ambrosia artemisiifolia L.) у коровској вегетацији Републике Српске. Acta 
herbologica, Vol. 24, No. 2, стр. 109-116. 

 
У раду су представљени вишегодишњи резултати истраживања (1995-2015) присуства врсте 
Ambrosia artemisiifolia L. у коровским заједницама на територији Републике Српске. 
Снимање коровске вегетације вршено је методом Braun-Blanquet-a (1964). Ambrosia 
artemisiifolia L. је констатована у девет заједница од којих је најзаступљенија у асоцијацији 
Panico-Galinsogetum parviflorae Tüxen et Becker (1942). Посебно је значајно присуство у 
усјевима, стрништу и вишегодишњим засадима. У виноградима Ambrosia artemisiifolia L.  је 
присутна у шест од укупно девет заједница гдје има највећу покровну вриједност. На 
сјеверном дијелу територије Републике Српске је издвојен фацијес Panico-Galinsogetum 
ambrosiosum artemisiifoliae у којем највећу бројност и покровност има Ambrosia artemisiifolia 
L. Њено масовно ширење је посљедица биолошких особина, уласка у агрофитоценозе, 
антропогеног утицаја и много необрађених површина.  

(6x0,5=3 бода) 
 

3.8. Малић, Н., Матко Стаменковић, Уна, Марковић, М., Ковачевић, З. (2017): Sudangrass 
(Sorghum sudanense Pers.) in the reclamation of technosols in the Stanari mining area. 
Contemporary Agriculture, Vol. 66, No. 3-4, pp. 53-59. 

 
The surface exploitation of mineral raw materials inevitably changes the environment, thus 
resulting in soil degradation. This paper presents the results of growing sudangrass (Sorghum 
sudanense Pers.) in the reclaimed Deposol (technosols) in the Stanari Coal Mine area. Green 
manuring was the cultural practice used for sudangrass growing and land reclamation. The 
purpose of this research is to increase the amount of organic matter in the Deposol surface layer. 
The research was performed within a two-year period (2009-2010) at the experimental (technosol) 
site of the Stanari Coal Mine, located on the inside part of the overburden deposition site, near the 
Raskovac pit. The research of green manuring included a two-factor experiment with four 
replications. Two cultivars of sudangrass (Factor A) were used with three fertilization treatments 
(Factor B). The soil analyses indicated a sandy and low fertile soil. The experimental plot Deposol 
showed favorable physical properties, whereas its chemical and biological properties proved very 
unfavourable. The highest yield of biomass (29,15 t ha-1), as well as the dry matter (10,30 t ha-1), 
was recorded in the cultivar "Piper Sweet" (in 2009), which was completely treated with mineral 
fertilizers. The lowest yields of biomass (2,05 t ha-1) and dry matter (0,95 t ha-1) were observed in 
the cultivar "Srem" in 2010. Statistically significant differences were found between the treatments 
applied, emphasizing that only certain cultivars of sudangrass and types of fertilization 
(encompassing reasonably high amounts of nitrogen) can significantly increase the amount of 
organic matter in Deposol. 

Површинска експлоатација минералних сировина прате промјене у животној средини, и тако 
се проузрокује деградација земљишних површина. У раду су приказани резултати гајења 
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суданске траве (Sorghum sudanense Pers.) у рекултивацији депосола (техносоли) у руднику 
Станари. Примјењено гајење суданске траве методом зеленишног ђубрења депосола 
представља агротехничку фазу рекултивације. Циљ истраживања је повећање садржаја 
органске материје у површинском слоју депосола. Истраживања су обављена на 
експерименталној парцели техногеног земљишта унутрашњег одлагалишта откривке са 
површинског копа Рашковац, рудника угља Станари, у двогодишњем периоду (2009/2010). 
Код двије сорте суданске траве (фактор А) примјењена су три третмана ђубрења (фактор Б). 
Анализа земљишних услова показује да се ради о пјесковитом депосолу доста ниске 
плодности. Највећи просјечни принос зелене масе (29,15 t ha-1) и суве материје (10,03 t ha-1) 
измјерени су на третманима са пуном примјеном минералних ђубрива код сорте "Piper 
sweet" у 2009. години. Најмањи просјечни принос зелене масе (2,05 t ha-1) и суве материје 
(0,95 t ha-1) је постигла сорта "Срем" на контроли у 2010. Статистички значајне разлике су 
присутне између примјењених третмана а и године праћења су показале утицај. Само 
употребом одговарајуће сорте суданске траве и правилном примјеном ђубрења са вшим 
дозама азота обезбјеђује се значајно повећање органске материје у депосолу.  

(6x0,75=4,5 бодова) 
 

4. Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у монографији истог 
ранга (Члан 19. тачка 12.) 

 
4.1. Митрић, С., Јањић, В. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Бјелошевић, Драгослава 

(2016): Примена модела за израчунавање губитака приноса гајених биљака у 
зависности од састава, бројности и времена сузбијања корова. Acta herbologica, Vol. 
25, No. 2, стр. 15-34. 

 
Програм интегралног сузбијања корова (Integrated Weed Management-IWM) укључује 
комбинацију различитих метода (агротехничких, механичких, биолошких, генетских и 
хемијских) за ефикасно и економично сузбијање корова. Успешна примена концепта 
интегралног сузбијања корова није могућа без познавања карактеристика раста корова и 
усева, те динамике ницања корова. Губитак приноса гајених биљака зависи од многобројих 
фактора, од којих су најбитнији густине усева, бројности корова и плодност земљишта. 
Зависност губитка приноса се може истраживати кроз сагледавање ницаја једне коровске 
врсте и различитих врста корова ("mixed infestation") на губитак приноса. Сама истраживања 
могу бити емпиријска и механицистичка, а резултати тих истраживања се користе за 
предвиђање губитка приноса, уз прихватљив ниво прецизности, кроз употребу 
математичких модела. Јако је важно да се утврди које је оптимално време за уклањање 
корова. Један од првих корака у концептирању интегралног сузбијања корова је 
идентификација критичног периода за сузбијање корова (Critical Period for Weed Control-
CPWC). Наиме, познавање овог периода је од користи за доношење одлука о потреби за 
сузбијањем, времену сузбијања, а све у зависности од специфичности усева. Критични 
период за сузбијање корова се дефинише као времеуски период између две фазе раста усева 
унутар кога је потребно вршити сузбијање корова, како би се спречио губитак приноса већи 
од 5%. 

(6x0,5=3 бода) 
 

5. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (Члан 19. тачка 
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15.) 
 

5.1. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Митрић, С. (2014): Weed flora of vineyard in 
Bosnia and Herzegovina. In: D. Marčić, M. Glavendekić, P. Nicot (Eds.) Proceedings of the 
7th Congress on Plant Protection, Plant Protection Society of Serbia, IOBC-EPRS, IOBC-
WPRS, Belgrаde, стр. 307-310, Златибор. (Потврда о категоризацији рада). 

  
Two-year study weed flora of vineyards in Bosnia and Herzegovina (B&H) performed on 51 
locality. As result of this research it was found 133 species of vascular plants covered with: 112 
genera, 39 families, 4 class and 2 divisions. The analysis of the biological spectrum showed 5 life 
forms with predominant presence of terophytes (45,86%), hemicryptophytes (39,85%) and 
geophytes (9,77%). Phytogeography analysis has been allocated 9 floristic groups, and the most 
common are: Cosmopolitan, Eurasian, Mediterranean, Boreal, Adventive and sub-Mediterranean, 
and together comprise 125 species (93,98%). It is very significant participation of 14 adventive 
species, and some species have taken invasive character, for example Ambrosia artemisiifolia L. 
Weed flora of vineyard in B&H is rich in flora due to the existence of continental and sub-
Mediterranean wine-growing region. Considerable diversity is caused by the specifics of the study 
area, which are reflected in different climatic, edaphic and orographic characteristics, plant-
geography, and different intensities of anthropogenic influences, traditions and the cultivation of 
grapevine. On the other hand it is important a presence of cosmopolitan and adventive species that 
are more or less extensively spread, and beside of typical weed and weed-ruderal species in weed 
flora of vineyards in B&H it was determined a significant number of ruderal and meadow species. 
 
Двогодишње истраживање коровске флоре винограда Босне и Херцеговине представљено је 
на 51 локалитету. Као резултат констатоване су 133 биљне врсте, разврстане у: 112 родова, 
39 фамилија, 4 класе и 2 раздјела. Анализа животног спектра показала је присуство 5 
животних форми са доминацијом терофита (45,86%), хемикриптофите (39,85%) и геофите 
(9,77%). Фитогеографском анализом констатовано је 9 флористичких група, а најбројније су: 
космополитске, еуроазијске, медитеранске, бореалне, адвентивне и субмедитеранске, које 
обухватају 125 врста (93,98%). Веома је значајно учешће 14 адвентивних врста, од којих 
неке имају инвазивни карактер, као на примјер Ambrosia artemisiifolia L. Коровска флора 
винограда се одликује богаством врста због постојања два виноградарска подручја, 
континенталног и субмедитеранског. Разноликост врста узрокована је специфичностима 
истраживаног подручја, што је посљедица различитих климатских, едафских и орографских 
карактеристика, као и различитог антропогеног утицаја, традиције и агротехничких захвата. 
С друге стране, значајно је учешће ккосмополитских и адвентивних врстакоје су широко 
распрострањене, и осим типичних коровских и коровско-рудералних врста, у коровској 
флори винограда БиХ значајан је број рудералних и ливадских врста.     

 (5x1=5 бодова) 
 

5.2. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Митрић, С. (2015): Association of Cynodono-
Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 in the vineyards of Bosnia and 
Herzegovina. Book of proceedings, Sixth International Scientific Agricultural Symposium 
“AGROSYM 2015”, стр. 825-830, Јахорина. 

 
This  paper  presents  a  structure  and  floristic  composition,  biological  spectrum,  gradient 
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analysis,  areal  range,  numerical  classification  and  ordination  of  widespread  association 
Cynodono-Sorghetum  halepensae (Laban  1974)  Kojić  1979  in wine-growing  regions  of Bosnia 
and Herzegovina. It was taken a 32 relevés, and characteristics of the investigated sites date  are 
presented.  The total  number  of  79  plant species  make  floristic  structure  of  the association. 
Typical  types  of  associations  are: Cynodon  dactylon (L.)  Pers.  and Sorghum halepense (L.) 
Pers.   In  composition  of  the  association  apart  of  characteristic  species, Convolvulus  arvensis 
L.  was  present.  Biological  association  spectrum  shows  domination  of terophytes  and 
hemicryptophytes.  Gradient analysis  shows  the  greatest  dependence  on floristic  composition 
of  the  association  in  related  with  soil  moisture.  Areal  spectrum  of association  are 
characterized  by the  dominance  of  species  of  wide  distribution.  Numerical classification  of 
analyzed association  can  clearly  distinguish  three  groups  of  sites,  which  is confirmed by the 
results of ordination that was performed correspondent analysis. 
 
У овом раду је престављена структура и флористичка композиција, биолошки спектар, 
градијент анализе, ареал спектар, нумеричка класификација и ординација широко 
распрострањене асоцијације Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 у 
виноградарском подручју Босне и Херцеговине. Укупно је направљено 32 снимка, и дате су 
карактеристике истраживаног подручја. У састав  истраживаних асоцијација улази 79 
биљних врста. Типичне врсте асоцијације су Cynodon dactylon (L.) Pers. и Sorghum halepense 
(L.) Pers. Осим типичних врста асоцијације значајно је  и присуство Convolvulus arvensis L. У 
погледу биолошког спектра доминирају терофите и хемикриптофите. Градијент анализе је 
показао да највећи утицај на флористички састав композиције има влажност земљишта. 
Ареал спектар асоцијације показује доминацију врста широког распрострањења. 
Нумеричком класификацијом анализираних асоцијација јасно се издвајају три групе 
заједница што што су и потврдили резултати коренсподентне анализе.  

 (5x1=5 бодова) 
 

5.3. Малић, Н., Марковић, М., Ковачевић, З. (2017): Impacts of fertilization and liming on 
yield of grassland biomass and chemical reaction of Rekultisol. Congress Proceedings 2nd 

International and 14th National Congress of Soil Science Society of Serbia "Solutions and 
Projections for Sus tainable Soil Management", стр. 108-116, Нови Сад (Потврда о 
категоризацији рада). 

 
The research of biological phases of soil reclamation by seeding the grassland has been  
conducted on the Deposol at internal disposal area for overburden from Raskovac open pit in 
Stanari coal mine (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). The aim of this survey refers to  
implementation of biological phase of reclamation and improvement of technogenic soil fertility,  
type Rekultisol. The survey task refers to measurement of impact of fertilization and liming on 
yield of biomass grassland and chemical properties of forming Rekultisol. The survey expended 
through three-year period (2011-2013). Three grass-leguminous mixtures and one grass mixture  
have been studied; altogether four treatment of various doses mineral fertilizer and lime. The 
research covers the selection of treatment with the most productive green mass and impact of 
chemical reaction of Rekultisol. Statistical analysis of measuring quantitative properties of  
vegetable mass has been conducted by method of ANOVA, 3x4x4. The sandy-loam Deposol at the 
beginning of research had unfavorable physical and chemical properties. The applied treatments 
and interactions bear impact on measuring quantitative properties of researched mixtures and 
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chemical properties of Rekultisol. The TDS-3 mixture had the biggest green mass production 
(25,8t/ha) in 2013. Techno-pedogenesys process in three years has resulted in  forming Rekultisol 
with improved chemical properties with initiated process of humification  and mineralization 
regarding to the initial Deposol. The application of liming caused the increase of pH of Rekultisol. 
The biological reclamation in researched agro-ecological conditions has been successfully 
conducted by seeding grasslands, raising selected species in grass-leguminous mixtures and 
application of optimal agromeliorative measures. 
 
Истраживање биолошке фазе рекултивације заснивањем сијаног травњака је проведено на 
депосолу унутрашњег одлагалишта откривке са површинског копа Рашковац, у руднику 
угља Станари (Република Српска, Босна и Херцеговина). Циљ истраживања био је 
провођење биолошке фазе рекултивације и подизање нивоа плодности техногеног 
земљишта, типа рекултисол. Задатак истраживања представљао је мјерење утицаја ђубрења 
и калцификације на принос биомасе травњака и хемијске особине формираног рекултисола. 
Истраживање је обухватило трогодишњи период (2011-2013). Проучаване су три травно-
легуминозне смјесе, и једна травна смјеса. Примијењена су четири третмана различитих 
доза минералних ђубрива, и калцификација. Истраживање је обухватило избор третмана са 
највећом продукцијом зелене масе, и утицај на хемијску реакцију рекултисола. Статистичка 
анализа мјерених квантитативних својстава у биљној маси извршена је методом анализе 
варијансе (ANOVA), 3x4x4. Пјесковито-иловасти депосол на почетку истраживања, имао је 
неповољна физичка и хемијска својства. Примијењени третмани и њихове међусобне 
интеракције су имали утицаја на квантитативна својства истраживаних смјеса, и pH 
рекултисола. У 2013. години, највећу продукцију зелене масе (25,8 t/ha) имала је смјеса 
ТДС-3. Технопедогенезом је у трогодишњем периоду формиран рекултисол побољшаних 
хемијских својстава, са започетим процесом хумификације и минерализације, у односу на 
почетни депосол. Примјена калцификације условила је повећање pH вриједности 
рекултисола. Заснивање сијаних травњака, гајењем одабраних врста у травно-легуминозним 
смјесама и примјеном оптималних агромелиоративних мјера успјешно се проводи биолошка 
рекултивација у истраживаним агроеколошким условима. 

(5x1=5 бодова) 
 

5.4. Чекић, Сања, Ковачевић, З., Петровић, Данијела (2018): Vegetation of the class 
Stellarietea mediae in the “Lijevče polje” area in northen Bosnia and Herzegovina. Book of 
proceedings, IX International Scientific Agricultural Symposium “AGROSYM 2018”, стр. 
90-96, Јахорина (Потврда о категоризацији рада). 

 
This paper shows the results of two-year research (2013-2014) of the weed vegetation of the 
Lijevče polje area which includes four associations: Panico-Galinsogetum parviflorae Tüxen at 
Becker 1942, Panico-Portulacetum oleraceae Lozanovski 1962, Cynodono-Sorghetum halepense 
(Laban 1974) Kojić 1979 and Erigerono-Setarietum glaucae Šumatić 1997. Floristic-
phytosociology researches were performed by the principles and methods of the Switzerland-
French phytosociologic school on 61 localities from the area of municipalities Gradiška, Laktaši, 
Srbac and Kozarska Dubica in Nothern Bosnia and Herzegovina where 49 relevés were taken. 
Vegetation research included taking of relevés on test area of 100 m2: space in row and between 
rows in orchard and vineyard, in grain crops and stubble from the whole area, root crops, and 
space between the rows. Relevés in orchards and vineyards on the territory of Lijevče polje were 
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taken in neglected orchards and vineyards and in vineyards which are extensively processed and 
relevés in thick set crops and stubble were taken from parcels where herbicides were used, as well 
as from parcels where the application of herbicides was reduced. Also, relevés in root crops were 
taken in the same manner. Weed flora covered with four plant communities consists of 91 species. 
Results of correspondence analysis of all association shows similarity of stands association do not 
stand out subassociations. By projecting the plant communities on the mail components (Principal 
Component Analysis) and comparting them to the ecological indices (variables), it shows that 
Panico-Galinsogetum parviflorae depends on humidity the (F) and the chemical reaction (R), while 
Panico-Portulacetum oleraceae shows the dependence on the nutrients (N). Association Cynodono-
Sorghetum halepense shows the dependence on the temperature (T) and the light (L). Association 
Erigerono-Setarietum glaucae is separated because it develops on the stubble.  

 
У овом раду су приказани резултати двогодишњег истраживања (2013-2014) коровске 
вегетације на подручју Лијевча поља која обухватају четири коровске заједнице: Panico-
Galinsogetum parviflorae Tüxen at Becker 1942, Panico-Portulacetum oleraceae Lozanovski 
1962, Cinodono-Sorghetum halepense (Laban 1974) Kojić 1979 и Erиgerono-Setarиetum glaucae 
Šumatić 1997. Флористичко-фитоценолошка истраживања коровске флоре и вегетације 
Лијевча поља вршена су по принципима и методама швајцарско-француске фитоценолошке 
школе на 61 локалитету са подручја општина: Градишка, Лакташи, Србац и Козарска 
Дубица у сјеверном дијелу БиХ гдје је узето 49 фитоценолошких снимака. Вегетацијска 
истраживања на терену обухватала су узимање фитоценолошких снимака на пробним 
површинама величине 100 m2: простор у реду и међуреду воћњака и винограда, код стрних 
жита и стрњишта са цијеле површине, код окопавина у међуреду. Фитоценолошки снимци у 
воћњацима и виноградима на подручју Лијевча поља узимани су у запуштеним воћњацима и 
винаградима и у воћњацима и виноградима који се интензивно обрађују, а фитоценолошки 
снимци у усјевима густог склопа и стрњишта узимани су са парцела гдје су се користили 
хербициди, као и на парцелама гдје је примјена хербицида редукована. Исто тако су узимани 
и снимци у окопавинама. Коровску флору обухваћену са четири коровске заједнице 
сачињава 91 коровска врста. Резултати кореспондентне анализе све 4 коровске заједнице 
показују сличност састојина и не издвајају се субасоциације. Пројекцијом коровских 
заједница са главним компонентама (Principal Component Analysis) и поређењием њих са 
еколошким индексима (варијаблама) указује да асоцијација Panico-Galinsogetum parviflorae 
зависи од влаге (F) и хемијске реакције земљишта (R), док Panico-Portulacetum oleraceae 
показује зависност за снабдјевеност азотом (N). Асоцијација Cynodono-Sorghetum halepense 
показује зависност од температуре (Т) и свјетлости (L). Асоцијација Erigerono-Setarietum 
glaucae је издвојена зато што се развија на стрњишту.  

 (5x1=5 бодова) 
 
6. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова (Члан 19. 

тачка 16.)  
 

6.1. Чустовић, Х., Ковачевић, З., Љуша, Мелиса (2015): Sustaniable management of land as 
a natural resource in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, IV International 
Simposium and XX Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of 
Srpska, стр. 149, Бијељина. 

(3x1=3 бода) 
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6.2. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Митрић, С. (2016): Weed vegetation of alliance 

Polygono-Chenopodion Koch 1926 em Sissing. 1946 in the vineyards of Bosnia and 
Herzegovina. Book of abstracts, V International Symposium on agricultural sciences 
"AgroReS 2016" University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, стр. 220, Бања Лука. 

(3x1=3 бода) 
 
6.3. Малић, Н., Матко Стаменковић, Уна, Марковић, М., Ковачевић, З. (2016): 

Sudangrass (Sorghum sudanense Perss.) in reclamation of technosols in Stanari mining area. 
Book of abstracts, 3rd Conference of the World Association of Soil and Water Conservation, 
University of Belgrade, Faculty of Forestry, стр. 167, Београд. 

(3x0,75=2,25 бодова) 
 
6.4. Нуждић, Љиљана, Ковачевић, З., Ђурић, Б. (2017): Repair of floristic composition of 

natural grassland meadow area of Banja Luka. Book of abstracts, 6th International 
Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017", University of Banja Luka, Faculty 
of Agriculture, стр. 146, Бања Лука. 

(3x1=3 бода) 
 
6.5. Рајлић, Д., Митрић, С., Ковачевић, З., Келечевић, Биљана (2017): The study of the 

mobility of herbicide by bioassay method. Book of abstracts, 6th International Symposium 
on Agricultural Sciences "AgroReS 2017", University of Banja Luka, Faculty of 
Agriculture, стр. 145, Бања Лука. 

(3x0,75=2,25 бодова) 
 

6.6. Петровић, Данијела, Остојић, И., Ковачевић, З., Зовко, М. (2017): Diversity of weed 
flora in Herzegovina region (Bosnia and Herzegovina). Book of abstracts, VIII International 
Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", University of East Sarajevo, 
Faculty of Agriculture, стр. 681, Јахорина.  

(3x0,75=2,25 бодова) 
 

6.7. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Митрић, С. (2018): Ecological analysis of weed flora 
in vineyards of Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, 7th International Symposium on 
Agricultural Sciences "AgroReS 2018", University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, 
стр. 98, Бања Лука. 

 (3x1=3 бода) 
 

 

7. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (Члан 19.  тачка 
17.) 

 
7.1. Ковачевић, З. (2016): Асоцијација Convolvulo-Agropyretum repentis Felföldy 1943 у 

виноградима рејона сјеверна Босна. Зборник радова, XXI Саветовање о 
биотехнологији, Vol. 21 (23), стр. 417-422, Чачак. (Потврда о категоризацији рада). 

 
Циљ рада је да се прикажу синморфолошке и синеколошке карактеристике асоцијације 
Convolvulo-Agropyretum repentиs Felföldy 1943 у виноградима рејона сјеверна Босна. 



21 

 

Флористичку стуктуру асоцијације чини 66 врста. Карактеристичне врсте асоцијације су 
Convolvulus arvensиs L. и Agropyron repens (L.) Beauv. У биолошком спектру асоцијације 
доминирају хемикриптофите (43,94%) и терофите (42,42%), док су геофите мање заступљене 
(9,09%), а припадају им обе карактеристичне врсте асоцијације. У ареал спектару 
асоцијације доминирају флорни елементи широког распрострањења (84,84%). Нумеричком 
класификацијом и ординацијом могу се издвојити двије групе састојина које се разликују по 
флористичком саставу.  

(2x1=2 бода) 
 

8. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампани у зборнику извода радова 
(Члан 19.  тачка 18.)  

 
8.1. Митрић, С., Милановић, Г., Келечевић, Биљана, Ковачевић, З., Берендика, А., 

Јованић, Д., Крџић, А., Шушњар, Б. (2013): Ефикасност глифосата прмјењеног 
прскалицом Херби 4 у простору реда воћњака. Зборник резимеа радова, XII 
саветовање о заштити биља, стр. 153-155, Златибор. 

(1x0,3=0,3 бода) 
 
8.2. Келечевић, Биљана, Ковачевић, З., Митрић, С. (2014): Прелиминарна истраживања 

распрострањености врста рода Xanthium на територији Босне и Херцеговине. Зборник 
резимеа, XI Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини, стр. 57, Теслић. 

(1x1=1 бод) 
 
8.3. Петровић, Данијела, Сабо, Мирјана, Остојић, И., Ковачевић, З. (2014): Коровна 

флора окопавина Херцеговине. Зборник резимеа, XI Симпозијум о заштити биља у 
Босни и Херцеговини, стр. 59, Теслић.  

(1x0,75=0,75 бодова) 
 

8.4. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Митрић, С. (2014): Invasive weeds in Bosnia and 
Herzegovina. Book of abstracts, III International Symposium and XIX Scientific 
Conference of Agronomists of Republic of Srpska, стр. 372, Требиње.  

(1x1=1 бод) 
 
8.5. Митрић, С., Ковачевић, З., Келечевић, Биљана (2015): Упоредна анализа података из 

регистрације средстава за заштиту биља у ЕУ и у БиХ. Зборник резимеа, XII 
Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини, стр. 83-84, Мостар.   

(1x1=1 бод) 
 
8.6. Ковачевић, З., Којић, М., Шуматић, Нада, Јањић, В., Митрић, С., Ђикић, Мирха, 

Петровић, Данијела, Келечевић, Биљана, Чекић, Сања (2016): Диверзитет коровске 
флоре и вегетације у агрофитоценозама Босне и Херцеговине. Зборник резимеа, 
Десети конгрес о коровима, стр. 24-25, Херболошко друштво Србије, Врдник. 

(1x0,3=0,3 бода) 
 

8.7. Митрић, С., Јањић, В., Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Бјелошевић, Драгослава 
(2016): Утицај корова на принос гајених биљака и одређивање оптималног времена за 
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њихово сузбијање. Зборник резимеа, Десети конгрес о коровима, Херболошко 
друштво Србије, срт. 37, Врдник. 

(1x0,5=0,5 бодова) 
 
8.8. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Митрић, С., Петровић, Данијела, Жунић, Јована 

(2017): Паразитске цвјетнице-карантински штетни организми. Зборник радова, 14. 
Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини, стр. 30-31, Мостар. 

(1x0,5=0,5 бодова) 
 

8.9. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана, Петровић, Данијела, Митрић, С., Чавић, Нина 
(2017): Вегетација свезе Potamion eurosibiricum W.Koch 1928 у Рамсарском подручју 
Бардача. Зборник радова, 14. Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини, 
стр. 55-56, Мостар. 

(1x0,5=0,5 бодова) 
 
 

8.10. Ковачевић, З. (2018): Угрожене заједнице свезе Nymphaeion albae Оberdofer 1957 u 
рамсарском подручју Бардача. Зборник резимеа, 15. Симпозијум о заштити биља у 
Босни и Херцеговини, стр. 58-59, Сарајево. 

(1x1=1 бод) 
 

8.11. Гвозден, М., Митрић, С., Келечевић, Биљана, Ковачевић, З. (2018): Принос 
кукурузу у зависности од примјене хербицида. Зборник резимеа, 15. Симпозијум о 
заштити биља у Босни и Херцеговини, стр. 53-54, Сарајево. 

(1x0,75=0,75 бодова) 
 

8.12. Петровић, Данијела, Муса, Антонела, Остојић, И., Зовко, М., Ковачевић, З. (2018): 
Grim-ове CSR животне стратегије коровних биљака у виноградима регије 
Херцеговина (БиХ). Зборник резимеа, 15. Симпозијум о заштити биља у Босни и 
Херцеговини, стр. 57, Сарајево. 

(1x0,50=0,50 бодова) 
 

9. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 19. тачка 
20.) 

 
9.1. "Western Balkans Academic Education Evolution and Professionals Sustainable Training 

for Spatial Data Infrastructures"-BESTSDI ERASMUS+KA2 apacity Building in Higer 
Education. Програм Европске комисије, Project No. 574150-EPPI-1-2016-HR-EPPKA2-
CBHE-JP, 2017. (Потврда број: 01-1-1889/17 од 26.10.2017. године). 

(3x1=3 бодa) 
 

9.2. Vegetation of Europe: "European Weed Vegetation Database". Research Centre of the 
Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, 2018. (Потврда и саоптење са 27. 
Конгреса). 

(3x1=3 бодa) 
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9.3. FAO/GEF: "Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land 
Management" (GCP/GLO/337/GFF), 2017-2019, Уговор о ауторском ртаду број: 
10/1.4121-6/17 од 28.12.2017. год. и Анекс Уговора о дјелу број:10/1.4121-61/17 од 
25.04.2018. год.).  

(3x1=3 бодa) 
 

10. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 19. тачка 
22.) 

 
10.1. „Подстицање заштите ријеке Саве и њених плавних подручја“. АРЕА (Инцијатива за 

пољопривреду, рурални развој и животну средину)“ из Бање Луке, Фонд за заштиту 
природног насљеђа EURONATUR и Фонд за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске, 2015-2017. 

(1x1=1 бод) 
 

11. Критичко издање научне грађе (Члан 19. тачка 38.) 
 

11.1. Рецензент књиге: "Алергене биљке са основама алергологије" аутора: проф. др 
Слободанке Стојановић, проф. проф. др Зорице Живковић и доц. др Зорице Мркоњић, 
која је изашла у издању Фармацеутског факултета у Новом Саду 2018. године. 
(Одлука број: 1927-1/КО641 од 12.12.2017. год.). 

(2x1=2 бод) 
 

11.2. Рецензент књиге: "Зоологија" аутора проф. др Драгана Микавице, која је изашла у 
издању Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци 2018. године. 
(Одлука број: 10/3.343-4-8/18 од 14.02.2018. год.). 

(2x1=2 бод) 

УКУПAН БРОЈ БОДОВA:                                                          (113,00+127,35)     240,35 бодова 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
1.  Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (Члан 21.  тачка 2.) 
 

1.1. Недовић, Б., Ковачевић, З. (2002): Ботанички практикум. Пољопривредни факултет,  
Универзитета у Бањој Луци, стр. 100, ISBN 86-7119-051-x.   

(6x1=6 бодова) 
 

2. Гостујући професор на универзитетима у Републици Српској, Федерацији Босне и 
Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (Члан 21.  тачка 9.) 

 
2.1. Доц. др Златан Ковачевић Уговором ЈУ „Универзитета у Бихаћу“ број: 02-4219/2010 

од 29.11.2010. био је ангажован као гостујући професор у извођењу наставе на 
предмету Основи хербологије на Биотехничком факултету.  

(2x1=2 бода) 
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2.2. Доц. др Златан Ковачевић Уговором ЈУ „Универзитета у Бихаћу“ број: 02-752/2011 од 

10.03.2011. био је ангажован  као гостујући професор у извођењу наставе на предмету 
Ботаника на Биотехничком факултету.   

(2x1=2 бода) 
 

3. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21. тачка 14.) 
 

3.1. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 0101-3551-19-8а/09 од 25. 09. 2009. год., именована је Комисија за писање 
извјештаја о оцјени урађеног магистарског рада и одбрану магистарског рада под 
насловом: „Сидерација као агротехничка фаза еурекултивације спољашњег 
одлагалишта површинског копа Рашковац-Станари“, кандидата Ненада Малића, дипл. 
инж. пољ., доц. др Златан Ковачевић био је члан Комисије. 

(2x1=2 бода) 
 
3.2. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 

Луци број: 0101-2569-37-9/11 од 11. 07. 2011. год., именована је Комисија за писање 
извјештаја о оцјени урађеног магистарског рада и одбрану магистарског рада под 
насловом: „Одређивање сјемена корова у земљишту као основа за избор земљишних 
хербицида“, кандидата Биљане Вучковић, дипл. инж. пољ., доц. др Златан Ковачевић 
био је предсједник Комисије. 

(2x1=2 бода) 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
1. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у иностранству (Члан 21. тачка 1.) 
 

1.1. Чустовић, Х., Ковачевић, З., Твица, М. (2013): Рурална екологија. Пољопривредно-
прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву у сарадњи са Конзорцијем TEMPUS 
WBREN – 15877, стр. 261, ISBN 978-9958-597-33-6, COBISS.BH-ID 20617478. 
Čustović, H., Kovačević, Z., Tvica, M. (2013): Rural ecology. Faculty of Agriculture and 
Food Sciences of the University of Sarajevo in collaboration with the TEMPUS WBREN – 
15877 Consortium, Сарајево, page 261, ISBN 978-9958-597-35-0, COBISS.BH-ID 
20634886. 
http://www.ruralextension.org/wp-content/uploads/2014/11/Rural_ecology_-_final-libre.pdf 

(12x1=12 бодова) 
 

2. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (Члан 21. тачка 2.) 
 

2.1. Ковачевић, З., Келечевић, Биљана (2015): Агроботаника. Пољопривредни факултет, 
Универзитета у Бањој Луци, стр. 286, ISBN 978-99938-93-34-9, COBISS.RS-ID 
5045016. 

(6x1=6 бодова) 
 

3. Члан комисије за одбрану докторске дисертације (Члан 21. тачка 12.) 
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3.1. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 

Луци број: 10/3.636-5-13/15 од 10.03.2015. год., именована је Комисија за оцјену и 
одбрану урађене докторске дисертације под насловом: "Рекултивација станарских 
депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-легуминозних 
смјеса", кандидата мр Ненада Малића, проф. др Златан Ковачевић био је члан-
предсједник Комисије. 

(3x1=3 бода) 
 

4. Менторство кандидата за степен другог циклуса (Члан 21. тачка 13.)    
 

4.1. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.636-5-18/15 од 10.03.2015. год., именована је Комисија за оцјену и 
одбрану урађеног магистарског рада под насловом: "Коровска флора и вегетација 
Лијевча поља", кандидата Сање Чекић, дипл. инж. пољ., проф. др Златан Ковачевић 
био је ментор (Одлука број: 10/3.3706-1-5/14 од 20.11.2014. год.). 

(4x1=4 бода) 
 

4.2. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.636-5-19/15 од 10.03.2015. год., именована је Комисија за оцјену и 
одбрану урађеног магистарског рада под насловом: "Поправка флористичког састава 
природних травњака ливадскоф подручја Бања Луке", кандидата Љиљане Мисираче, 
дипл. инж. пољ., проф. др Златан Ковачевић био је ментор (Одлука број: 10/3.2735-8-
22/14 од 02.10.2014. год.). 

(4x1=4 бода) 
 

4.3. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.1895-7-11/15 од 16.06.2015. год., прихваћен је Извјештај Комисије о 
позитивној оцјени урађеног магистарског рада под насловом: "Проучавање коровске 
флоре у усеву соје и могућности њене контроле применом хербицида", кандидата 
Марије Дакић, дипл. инж. и одобрена јавна одбрана, проф. др Златан Ковачевић био је 
ментор (Одлука број: 10/3.4103-3-6/14 од 24.12.2014. год.). 

(4x1=4 бода) 
 

4.4. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.3883-2-15/17 од 13.12.2017. год., именована је Комисија за  преглед, 
оцјену и одбрану мастер рада под насловом: "Акватична флора и вегетација рибњака 
Саничани", кандидата Нине Шушнице, дипл. инж., проф. др Златан Ковачевић био је 
ментор (Одлука о прихватању Извјештаја о позитивној оцјени мастер рада број: 
10/3.1435-7-4/18 од 15.05.2018. год.). 

(4x1=4 бода) 
 

5. Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 
(ангажман у трајању од краће од 30 дана) (Члан 21.  тачка 8.) 
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5.1. Проф. др Златан Ковачевић је у периоду од 07.05. до 11.05.2018. године на 
Универзитету у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за фитомедицину 
и заштиту животне средине, смјер Фитомедицина и Агроекологија и заштита животне 
средине одржао наставу студентима у оквиру предмета: Основи хербологије, Посебна 
хербологија и Корови урбане средине на тему: "Инвазивне коровске врсте у Босни и 
Херцеговини и новије могућности њиховог сузбијања".  

 (3x1=3 бода) 
 
6. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21. тачка 14.)    
 

6.1. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.2133-8-12/15 од 06.07.2015. год., прихваћен је Извјештај Комисије о 
позитивној оцјени урађеног магистарског рада под насловом: "Испитивање дејства 
линурона и прометрина на контролу корова, органску продукцију и принос 
кромпира", кандидата Славице Милићевић, дипл. инж. и одобрена јавна одбрана, 
проф. др Златан Ковачевић био је члан Kомисије (Одлука број: 10/3.636-5-15/15 од 
10.03.2015. год.). 

 (2x1=2 бода) 
 

6.2. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.2517-7-4/16 од 08.09.2016. год., прихваћен је Извјештај Комисије о 
позитивној оцјени урађеног магистарског рада под насловом: "Биолошка активност 
глифосата у зависности од карактеристика воде", кандидата Радмиле Радуловић, 
дипл. инж., студента магистарског студија и одобрена јавна одбрана, проф. др Златан 
Ковачевић био је члан Kомисије (Одлука број: 10/3.636-5-17/15 од 10.03.2015. год.). 

 (2x1=2 бода) 
 

6.3. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.1418-5-4/16 од 31.05.2016. год., прихваћен је Извјештај Комисије за 
писање извјештаја о оцјени урађеног магистарског рада и одбрану магистарског рада 
кандидата Драгославе Бјелошевић, дипл. инж. студента II циклуса студија, под 
насловом: "Утицај бројности и дужине компетицијског дјеловања корова на кукуруз 
(Zea mays L.)", и одобрена јавна одбрана, проф. др Златан Ковачевић био је члан-
предсједник Kомисије (Одлука број: 10/3.927-4-15/16 од 06.04.2016. год.). 

 (2x1=2 бода) 
 

6.4. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.2828-8-10/16 од 29.09.2016. год., прихваћен је Извјештај Комисије о 
позитивној оцјени урађеног магистарског рада кандидата Давора Рајлића, дипл. инж. 
пољ. студента магистарског студија, под насловом: "Проучавање мобилности 
хербицида у земљишту биотест методом", и одобрена јавна одбрана, проф. др Златан 
Ковачевић био је члан-предсједник Kомисије (Одлука број: 10/3.1418-5-16/16 од 
31.05.2016. год.). 

 (2x1=2 бода) 
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6.5. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.3042-1-9/17 од 17.10.2017. год., и Закључком број: 10/1.1605/18 од 
30.05.2018. год. именована је Комисија за оцјену и одбрану мастер рада кандидата 
Наташе Адамовић-Кљајић, дипл. инж. студента II циклуса студија, под насловом: 
"Аспекти оцјене утицаја инвестиционих пројеката на животну средину". Прихваћен је 
Извјештај Комисије о позитивној оцјени мастер рада, проф. др Златан Ковачевић био 
је члан Kомисије (Одлука број: 10/3.1742-8-9/18 од 14.06.2018. год.).    

 (2x1=2 бода) 
 

6.6. Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој 
Луци број: 10/3.2517-7-81/16 од 08.09.2016. год., именована је Комисија за писање 
извјештаја о оцјени магистарског рада и одбрану магистарског рада кандидата Дарка 
Голића, дипл. инж. студента магистарског студија, под насловом: "Ефикасност 
земљишних хербицида у сузбијању амброзије (Ambrosia artemisiifolia L.)". Прихваћен 
је Извјештај Комисије о оцјени урађеног магистарског рада, проф. др Златан 
Ковачевић био је члан Kомисије (Одлука број: 10/3.2987-10-7/18 од 05.09.2018. год.).    

 (2x1=2 бода) 
 

7. Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21. тачка 18.)    
 

7.1. Кандидат Наташа Лакетић: "Значај макрофита у биофилтрацији отпадних вода" 
(Одлука Декана Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци број: 
10/4.1049-2/14 од 24.04.2014. год.). 

(1x1=1 бод) 
 

7.2. Кандидат Милош Тодоровић: "Флора необрађених дијелова пољопривредних 
површина Лијевча поља" (Одлука Декана Пољопривредног факултета Универзитета у 
Бањој Луци број: 10/4.2612-2/14 од 25.09.2014. год.). 

(1x1=1 бод) 
 

7.3. Кандидат Јовица Бајић: "Распрострањеност, биолошке и еколошке особине и 
сузбијање инвазивне врсте Ailanthus altissima (Mill.) Swingle" (Одлука Декана 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци број: 10/4.258-3/16 од 
05.04.2016. год.). 

(1x1=1 бод) 
 

7.4. Кандидат Игор Ресановић: "Дормантност сјемена усколисних корова" (Одлука Декана 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци број: 10/4.1027-3/16 од 
12.04.2016. год.). 

(1x1=1 бод) 
 

7.5. Кандидат Јована Жунић: "Биолошке особине и мјере сузбијања паразитских 
цвјетница рода Cuscuta" (Одлука Декана Пољопривредног факултета Универзитета у 
Бањој Луци број: 10/4.4009-2/17 од 18.12.2017. год.). 

(1x1=1 бод) 
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7.6. Кандидат Бране Тодоровић: "Биолошке особине и сузбијање инвазивне врсте 

Amorpha fruticosa L." (Одлука Декана Пољопривредног факултета Универзитета у 
Бањој Луци број: 10/3.4075-1-145/18 од 09.11.2018. год.). 

(1x1=1 бод) 
 
8. Вредновање наставничких способности  
 
Бодовање о квалитету наставе у претходном изборном периоду на основу анкете студената 
(Члан 25.) 
Академска 2014/2015. година (љетни семестар): 

 Систематика пољопривредних и коровских биљака: предавања - 3,86 

 Основе хербологије: предавања - 4,37 
Академска 2015/2016. година (љетни семестар): 

 Систематика пољопривредних и коровских биљака: предавања - 4,18 

 Основе хербологије: предавања - 4,58 

 Агроекологија: предавања - 4,91 
Академска 2016/2017. година (љетни семестар): 

 Систематика пољопривредних и коровских биљака: предавања - 4,00 

 Инвазивни, рудерални и акватични корови: предавања - 2,73 

 Основе хербологије: предавања - 4,77 

 Агроекологија: предавања - 4,09 

 Инвазивни, рудерални и акватични корови: предавања - 4,91 
Академска 2017/2018. година (зимски семестар): 

 Агроботаника: предавања - 4,14 

 Агроботаника: предавања - 3,59 
Академска 2017/2018. година (љетни семестар): 

 Систематика пољопривредних и коровских биљака: предавања - 4,21 

 Инвазивни, рудерални и акватични корови: предавања - 4,42 

 Основе хербологије: предавања - 4,62 
Академска 2018/2019. година (зимски семестар): 

 Агроботаника: предавања - 3,98 
 

На основу резултата анкетирања студената о квалитету наставе коју је изводио проф. др 
Златан Ковачевић у изборном периоду ванредни професор (2013/2019) просјечна оцјена 
варирала је од 2,73 до 4,91. За изборни период просјечна оцјена износи 4,21, на основу чега 
му се додјељује 8 бодова. 

(1x8=8 бодова) 

УКУПAН БРОЈ БОДОВA:                                                                (14,00+66,00)     80,00 бодова 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
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1. Стручна књига издата од домаћег издавача (Члан 22.  тачка 2.) 
 

1.1. Тркуља, В., Остојић, И., Шкрбић, Р., Херцег, Н., Петровић, Данијела, Ковачевић, З. 
(2010): Aмброзија. Друштво за заштиту биља у Босни и Херцеговини, стр. 194, ISBN 
978-9958-9093-1-3, COBISS. BH-ID 17762054. 

(3x0,3=0,9 бода) 
 

2. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (Члан 22.  тачка 5.) 
 

2.1. Недовић, Б., Ковачевић, З., Кондић, Данијела (2002): Development of ecological 
agriculture in Bosnia and Herzegovina. Sesiunea anuala omagiala de comunicari si referate 
stiintifice, Lucrari stiintifice Facultatea de agricultura, Editura orizonturi unuversitare, pp. 
145-152, Timisoara. 

(3x1=3 бода) 
 
2.2. Ковачевић, З., Шуматић, Нада (2007): Aсоцијација Trapetum natantis Müller et Görs 

1960 у базенима рибњака Бардача. III Међународна конференција „РИБAРСТВО“, 
Институт за зоотехнику Пољопривредног факултета у Београду и „AKVAFORSK“ 
Institute of aquaculture research, AS Nорwаy, стр. 166-171, Београд. 

(3x1=3 бода) 
 
2.3. Ковачевић З., Стојановић Слободанка (2009): Aсоцијација Nymphaeetum albo-luteae 

Nowinski 1928 у Рамсарском подручју Бардача. IV Међународна конференција 
"Рибарство", Зборник предавања, Институт за зоотехнику Пољопривредног 
факултета у Београду, Институт „NOFIMA-MARIN“ Норвешка и Институт „NAKI” 
Мађарска, стр. 247-254, Београд.  

(3x1=3 бода) 
 

 

2.4. Ковачевић, З. (2010): Association Hydrochari-Nymphoidetum peltatae Slavnić 1956 in 
the Ramsar area of Bardača. Proceedings, BALWOIS, Conference on Water Observation 
and Information System For Decision Support, стр. 1 - 6, Охрид. 

(3x1=3 бода) 
 

3. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (Члан 22.  тачка 6.) 
 

3.1. Недовић, Б., Лакушић, Р., Гатарић, Ђ.,  Ковачевић, З. (2003): Phito-diversity and 
agryphyt researches of natural lawn (Vranica, Vlašić, and some Dinara, and karst fields). 
Зборник природно-математичких наука, година III, број 4 и 5, стр. 137-158, Бања 
Лука.   

(2x0,75=1,5 бодова) 
 

3.2. Гатарић Ђ., Ковачевић З., Радић В., Ђурић Б. (2011): Утицај начина сјетве на принос 
сјемена граха пољака (Lathyrus sativus L.). XVI Саветовање о биотехнологији са 
међународним учешћем, Зборник радова, Vol. 16 (18), стр. 73-78, Чачак.  

(2x0,75=1,5 бодова) 
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4.  Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета (Члан 22.  тачка 22.) 

 
4.1.Члан Управног одбора ЈУ Пољопривредног института Републике Српске (Рјешење 

Владе Републике Српске број: 04/1-012-2529/08 од 23.10.2008. године и Рјешење 
Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3062/12 од 29.11.2012. године) (5 година). 

(2x1=2 бода) 
 
4.2. Предсједник Синдикалне организације Пољопривредног факултета (Одлука број: 

0102-1024/11 од 11.03.2011. године). 
(2x1=2 бода) 

 
4.3. Шеф Катедре за Агроекологију на Пољопривредном факултету Универзитета у 

Бањој Луци (Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци број: 05-4630-ХХХIХ-
7.6.2/10 од 23.09.2010. године). 

(2x1=2 бода) 
 

4.4. Директор Института за агроекологију и земљиште (Одлука Наставно-научног 
вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци број: 0101-4899-7/11 
од 08.12.2011. године). 

(2x1=2 бода) 

Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1. Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) (Члан 22.  тачка 4.) 

 
1.1. Митрић,  С., Бјељац,  М., Ковачевић, З., Келечевић, Биљана (2017): Утицај помоћних 

супстанци на дјеловање хербицида. Зборник радова, Четврти научно-стручни 
симпозиј: "Пољопривредна производња и заштита околиша у функцији развоја 
руралних подручја", стр. 141-147, Тузла. 

 
Помоћне супстанце се додају хербициду да олакша његово мијешање и растварање, повећа 
ефикасност тог хербицида или пак да се смањи његова фитотоксичност. Помоћне супстанце 
или ађуванти немају значајне пестицидне особине, али оне повећавају или имају тенденцију 
да повећају ефикасност хербицида. Поред повећања ефикасности, помоћне супстанце доводе 
до продуженог трајања дјеловања хербицида и фолијарних ђубрива, те омогућавају заштиту 
активних супстанци од слабљења њиховог дејства усљед лоших временских услова. 
Помоћне супстанце омогућавају смањење површинског напона и бољу покривеност 
третираних биљака. Такође, помоћним супстанцама можемо кондиционирати воду, чиме 
значајно побољшавамо карактеристике радне течности хербицида. Употребом помоћних 
супстанци доза хербицида се може смањити и до 20% уз задржавање потребне ефикасности. 
То смањење дозе, зависно од врсте коровске биљке и њене фенофазе може бити и веће, 
уколико се хербицид користи са помоћним супстанцама. Смањење дозе има економски и 
еколошки значај. Код нас, како због слабе доступности, тако и због слабе информисаности 
корисника средстава за заштиту биљака, употреба помоћних супстанци је још увијек на 
доста ниском нивоу. Због тога би требало изводити огледе како у лабораторији, тако и на 
парцелама, у којима ће се видјети како помоћне супстанце утичу на ефикасност хербицида, а 
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самим тим и упознати пољопривреднике са предностима које оне пружају у пракси. 
(2x0,75=1,5 бодова) 

 
2.  Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 

повећању угледа Универзитета (Члан 22.  тачка 22.) 
 

2.1. Предсједник Комисије за лиценцирање првог циклуса студијског програма Заштита 
здравља биљака на Пољопривредном факултету Универзитета "Бијељина" у 
Бијељини (Рјешење Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске 
број: 07.023/612-7-1/13 од 03.04.2014. године).  

(2x1=2 бода) 
 

2.2. Остварена научноистраживачка сарадња на међународном нивоу са 
Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду (Доказ број: 22/786 од 
30.09.2015. године). 

(2x1=2 бода) 
 

2.3. Руководилац Института за агроекологију и земљиште, Пољопривредни факултет 
Универзитет у Бањој Луци (Одлука број: 10/1.4366/16 од 23.12.2016. године). 

(2x1=2 бода) 
 

2.4. Члан Научног одбора 10. јубиларног Конгреса о коровима у организацији 
Херболошког друштва Србије, 2016. године.   

(2x1=2 бода)  
 

2.5. Члан Организационог и Научног одбора Међународног симпозијума пољопривредних 
наука "АгроРеС" и савјетовања инжењера пољопривреде Републике Српске (2016-
2018. године). 

(2x1=2 бода) 
 

2.6. Члан Редакционог одбора часописа Агрознање, UDK 63, ISSN 1512-6412  (2016-2018. 
године). 

(2x1=2 бода) 
 

2.7. Члан Сената Универзитета у Бањој Луци, представник Пољопривредног факултета 
(Одлука Сената Универзитета број: 02/04-3.2282-1-1/17 од 07.09.2017. године). 

(2x1=2 бода) 
 

2.8. Члан Комисије за лиценцирање првог циклуса студијског програма Екологија - смјер 
Еколошка пољопривреда (180 и 240 ЕЦТС) на Факултету за екологију Универзитета 
за пословне студије Бања Лука у Бањој Луци (Рјешење Министарства просвјете и 
културе у Влади Републике Српске број: 07.050/612-14-1-1/17 и 07.050/612-14-2-1/17 
од 30.03.2017. године).  

(2x1=2 бода) 
 
2.9. Остварена међународна сарадња у области високог образовања са Универзитетом 
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"Св. Ћирило и Методије" (Потврда број: 03-50111 од 26.09.2017. године).  
(2x1=2 бода) 

 
2.10. Остварена међународна сарадња са Научноистраживачким центром Словенске 

Академије наука и умјетности (Confirmation of a successful international cooperation).  
(2x1=2 бода) 

 
2.11. Вршилац дужности декана Пољопривредног факултета Универзитета у Баљој Луци  

(Одлука Ректора Универзитета број: 01/04.2-3403/18 од 11.12.2018. године). 
(2x1=2 бода) 

УКУПAН БРОЈ БОДОВA:                                                                (23,90+23,50)     47,40 бодова 

  
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 
СУМАРНА ТАБЕЛА 

 

Категорија 
Бодови прије 

посљедњег избора 
Бодови послије 

посљедњег избора 
Укупан број бодова 

Научна дјелатност 113,00 127,35 240,35 

Образовна  дјелатност 14,00 66,00 80,00 

Стручна  дјелатност 23,90 23,50 47,40 

Укупан број бодова 150,90 216,85 367,75 

 
III. ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг листу свих 
кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан приједлог за избор 
 

      Кандидат др Златан Ковачевић, ванредни професор уз пријаву на конкурс приложио је 
све документе тражене општим и посебним условима предвиђене конкурсом. На основу 
приложених докумената о научној, образовној и стручној дјелатности кандидата, Комисија 
је закључила да сви приложени радови припадају ужој научној области Заштита здравља 
биљака и агроекологија за коју се врши избор. На Пољоприведном факултету Универзитета 
у Бањој Луци др Златан Ковачевић ради од 2001. године, у звању асистента, вишег 
асистента, доцента и ванредног професора. Успјешно изводи наставу на првом, другом и 
трећем нивоу академских студија.  
      У истраживачком раду др Златан Ковачевић бавио се проучавањем флоре и вегетације у 
различитим екосистемима и различитим агроеколошким условима. Након посљедњег избора 
у звање ванредног професора објавио је:  

- једну научну књигу националног значаја,  
- два универзитетска уџбеника,  
- један оригинални научни рад у часопису међународног значаја са импакт фактором,  
- осам оригиналних научних радова у часописима националног значаја,  
- један прегледни научни рад у часопису националног значаја,  
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 

  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 

Потпис чланова  комисије са издвојеним 
закључним мишљењем  

1.   
2.  


