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б) Проф. др Ненад Ђорђевић, редовни професор, ужа научна област: Исхрана 
домаћих и гајених животиња, Катедра за исхрану домаћих и гајених 
животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду - члан 
комисије; 

в) Проф. др Драган Гламочић, редовни професор, ужа научна област: Исхрана 
животиња, Департман за сточарство, Пољопривредни факултет, Универзитет 
у Новом Саду - члан комисије; 

 
Пријављени кандидати 
 
Др Миланка Дринић 
 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат  

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Mиланка (Миља и Саво) Дринић 
Датум и мјесто рођења: 16.12.1967. Србац 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој  Луци, 

Пољопривредни факултет (1993- до 
сада) 

Радна мјеста: 1993-1999. -  асистент на предмету: 
Исхрана домаћих животиња; 
1999-2006. - виши асистент на 
предметима: Основи исхране домаћих 
животиња и  Исхрана преживара и 
непреживара; 
2006-2011. - доцент на предметима: 
Основи исхране животиња,  Исхрана 
преживара, Исхрана непреживара, 
Исхрана домаћих животиња, Kонтрола 
квалитета хране за животиње; 
2008-2010. - декан Пољопривредног 
факултета, Универзитета у Бањој Луци; 
2011 - до сада - ванредни професор на 
предметима: Основи исхране 
животиња, Исхрана преживара, 
Исхрана непреживара, Исхрана домаћих 
животиња и Квалитет и безбједност 
хране за животиње. 



Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Пољопривредни факултет Универзитета у 

Осијеку 
Звање: дипломирани инжењер пољопривреде 

Мјесто и година завршетка: Осијек, 1991. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 4.2      (максимална  оцјена 5) 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Пољопривредни факултет Универзитета у 

Новом Саду 
Звање: Магистар пољопривредних наука за област 

сточарство - Исхрана домаћих животиња 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1999. 

Наслов завршног рада: "Оцјена енергетске вриједности хране и 
могућност предвиђања потреба за краве 
високе млијечности" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Област сточарство - Исхрана домаћих 
животиња 

Просјечна оцјена: 9,5 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Пољопривредни факултет Универзитета у 

Новом Саду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Нови Сад, 2005. 

Назив докторске дисертације: "Ефекат искључења витамина и 
микроелемената из хране пилића у тову, на 
производне параметре и садржај у 
организму" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Област сточарство-Исхрана домаћих 
животиња 

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

1993-1999. -  асистент на предмету: 
Исхрана домаћих животиња; 
1999-2006. - виши асистент на 
предметима: Основи исхране домаћих 
животиња и Исхрана преживара и 
непреживара; 
2006-2011. - доцент на предметима: 
Основи исхране животиња,  Исхрана 
преживара, Исхрана непреживара, 
Исхрана домаћих животиња, Kонтрола 
квалитета хране за животиње; 
2011 - до сада - ванредни професор на 
предметима: Основи исхране животиња, 



Исхрана преживара, Исхрана 
непреживара, Исхрана домаћих 
животиња и Квалитет и безбједност 
хране за животиње. 

  
 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата2 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (12 бодова, чл. 
19/7) 
 

1. Vidica Stanaćev, Dragan Dukić, Stanimir Kovčin, Milanka Drinić, Nikola Puvača 

and Vladislav Stanaćev (2010): Nutritive Value of the Genetically Divergent 

Genotypes of Lucerne (Medicago sativa L). African Journal of Agricultural 

Research, Vol. 5 (11), pp. 1284-1287. 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова, чл. 
19/9) 
6 бодов 

1. Дринић, Миланка, Важић, Б., Јовановић, Р., Гламочић, Д. (2001): Поређење 

различитих енергетских система за предвиђање енергетских потреба у 

исхрани крава музара. Агрознање, бр. 2, стр. 34 – 43, Бања Лука, 2001. 

2. Важић, Б., Дринић, Миланка (2002): Ниво Zn у сијену црвене дјетелине, 

жутог звјездана и луцерке, добијеног са смеђе долинског земљишта и његова 

улога у организму животиња. Агрознање, бр. 3  , стр.  176-183, Бања Лука. 

3. Важић, Б., Дринић, Миланка, Матаругић, Д., Марковић, З. (2003): 

Производња млијека и садржај млијечне масти код оваца дупске праменке у 

музном периоду лактације. Агрознање, бр. 2, стр. 100-109, Бања Лука.  

4. Важић, Б., Касагић Д., Дринић Миланка, Матаругић. Д., Марковић. З. (2005): 

Производња млијека код контролисаних стада сименталске расе у Републици 

Српској.  Агрознање, бр 2, стр.107-114, Бања Лука. 

5. Важић, Б., Дринић Миланка, Матаругић. Д.,, Касагић Д., Шепа Александра 

                                                 
2 Код библиографског описивања радова користи се APA стандард коректног цитирања 

(http://www.apastyle.org/index.aspx). Опис радова (сажетак) мора бити написан језиком и писмом на којем је 
сачињен извјештај. 



(2005): Карактеристике производње млијека код сименталца, редхолштајна и 

норвешког говечета у сјеверном дијелу Републике Српске. Агрознање, бр 4, 

стр. 21-29, Бања Лука. 

6. Milanka Drinić, Tanasije Radovanović, Goce Cilev, Milenko Milenković, Bojana 

Ristanović, Veselin Kalpačina (2009): The Influence of Enzyme Additives on 

Nutrient Utilisation in Piglet Nutrition. Macedonian Journal of Animal Science, 

Vol. 1, No.1, pp 161-166.  

7. Bojana Ristanović, Milanka Drinić, Milenko Milenković, Divna Ristanović, 

Veselin Kalpačina, Goce Cilev (2009): The Effects of the Use of the Allzyme 

Vegpro Enzyme Cocktail on the Daily Weight Gain and feed Conversion in 

Weaned Piglet. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 1, No.1, pp 117-122.  

8. Branislav Živković, Bojana Ristanović, Goce Cilev, Veselin Kalpačina, Milenko 

Milenković, Milanka Drinić, Tanasije Radovanović (2009): The Influence of 

Enzyme Additives on Production Paramethers in Piglet Nutrition. Macedonian 

Journal of Animal Science, Vol. 1, No.1, pp 123-128. 

9. Божо Важић, Миланка Дринић, Драган Касагић, Миљан Ербез, Александар 

Краљ, Биљана Рогић (2007): Морфометријске карактеристике гатачког 

говечета. Агрознање, вол. 8., бр. 3., 53-60. 

10. Божо Важић, Миланка Дринић, Драган Касагић, Биљана Рогић, Александар 

Краљ (2007): Неке репродуктивне карактеристике различитих генотипова 

говеда у Републици Српској. Агрознање, вол. 8., бр. 4., 99-107. 

11. Vasko, Ž., Drinic Milanka (2010): Influence of cow nutrition costs on the 

effeciency of milk production. Contemporary Agriculture, Vol. 59,  No 1-2, 8-14. 

12. Božo Važić, Milanka Drinić,  Milan  Krajinović, Biljana Rogić (2010): The Blood 

Urea Content in Dairy Cows Depending on Breeding Location and Nutrition. 

Contemporary Agriculture, Vol. 59 No 3-4, 271-278, 2010. 

13. Đorđe Savić, Stoja Jotanović, Milanka Drinić, Marinko Vekić (2011): Some 

Biochemical Blood Parameters of Gatacko Breed Cows from Gatacko Region, 

Contemporary Agriculture, Vol. 60, No 1-2, pp 31-37, 2011. 

14. Миланка Дринић, Станимир Ковчин, Нико Милошевић, Милош Беуковић, 

Видица Станaћев, Александар Краљ, Ђорђе Грујичић, Стоја Јотановић (2010): 



Ефекат дужине искључења витамина и микроелемената из хране бројлера на 

садржај пепела у костима.  Агрознање, вол. 11., бр. 1., 107-114. 

 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (2 бода, 
чл. 19/17) 

бода 
1. Александар Краљ, Анка Поповић Врањеш, Миланка Дринић, Здравко 

Марковић, Давид Цветановић (2011): Утицај производње према органским 

принципима на квалитет млијека, XVI саветовање о биотехнологији са 

међународним учешћем, Чачак, зборник радова вол. 16. (18). 

 

 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у изводу (1 бод, чл. 19/18) 
 

1. Дринић, Миланка, Мирјанић, Г., Важић, Б. (2001): Рентабилност това свиња 

различитим хранивима. Научно стручно савјетовање агронома Републике 

Српске са међународним учешћем (Пољопривреда Републике Српске у новом 

миленијуму), Синопсис реферата, стр. 161, Теслић.  

2. Дринић, Миланка, Јовановић, Р., Важић, Б. (1998): Стрес – неизбјежан фактор 

савремене сточарске производње. Четврто савјетовање агронома Републике 

Српске, Зборник резимеа, Теслић. 

3. Јовановић, Р.,  Гламочић Д., Раданов-Пелагић Веселина, Дујић Д.,  Дринић, 
Миланка, Важић, Б. (1998): Исхрана крава за већу производњу млека. Четврто 

савјетовање агронома Републике Српске, Зборник резимеа, Теслић. 

4. Мирјанић, Г., Дринић, Миланка, Младеновић, М., Важић, Б. (2001): Стање и 

перспектива пчеларства у Републици Српској. Научно стручно савјетовање 

агронома Републике Српске са међународним учешћем (Пољопривреда 

Републике Српске у новом миленијуму), Синопсис реферата, стр. 170, Теслић.  

5. Јовановић Р., Гламочић  Д., Дринић, Миланка, (2001): Ефекат употребе 

ензима и микроорганизама у исхрани крава високе млечности. Научно 

стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем 

(Пољопривреда Републике Српске у новом миленијуму), Синопсис реферата, 

стр. 170, Теслић.  



6. Дринић Миланка, Тркуља В, Грујчић Ђ, Рајчевић, Б (2009): Садржај 

афлатоксина и зеараленона у крмним смјесама на подручју Републике Српске, 

XIV међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, 

Зборник радова. 

7. Бојанић В, Комљеновић И, Марковић М, Дринић Миланка, Савић Н, Вашко 

Ж, Митрић С, Пашалић Б, Мандић Д, Лукић Р (2010): Могућности обављања 

пољопривредне производње у зонама заштите изворишта питке воде 

"Матарушко поље", "Матарушко поље-Тукови II" и "Приједорчанка" на 

подручју општине Приједор. XV међународно научно-стручно савјетовање 

агронома Републике Српске, Зборник радова. 

8. Дринић Миланка, Краљ, А., Марковић, З., Радић, В. (2011): Утицај 

различитих извора селена на производне карактеристике товних пилића. XVI 

међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, 

Зборник радова. 

9. Željko Vaško, Milanka Drinić, Ilija Komljenović (2010): Teacher's Competencies 

in Higher Education- the Experience of Faculty of Agriculture in Banja Luka. 

International Conference on the occasion of 80th Anniversary of the organized 

teacher training for agricultural and forestry schools, Prague, September 2010. 

Реализован национални научни пројекти у својству руководиоца пројекта (3 
бода, чл. 19/21) 

 
1. Рестрикција хране и компензациони пораст бројлера (2007-2009), пројекат 

финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске; 

број:06/0-020/961-131/07. 

2. Утицај различитих извора селена на ефикасност искоришћавања хране, 

прираст и његов садржај у месу товних пилића (2008-2010), пројекат 

финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске; 

број:06/0-020/961-110/08.  

3. Утицај производње млијека према органским принципима на нутритивни 

квалитет истог (2008-2010),  пројекат финансиран од стране Министарства 

науке и технологије Републике Српске; број:06/0-020/961-109/08. 



 

Реализован међународни научни пројекти у својству руководиоца пројекта (5 
бодова, чл. 19/19)  
 

1. Improving nutritional quality and safety of food and fodder crops in South Eastern 

Europe (SEE) countries, 2005-2008, Norwegian Goverment. 

2. Reorientation of academic education in agriculture in SE Europe-Curriculum 

development in animal breeding and animal husbandry, 2005-2008, Norwegian 

Goverment. 

 

Радови послије последњег избора/реизбора3 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
Научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (12 бодова, чл. 
19/7) 

1. A. Ademi, E. Govasmark, A. Bernhoft, H. Bytyqi, M. Djikic, M. Manojlović, Z. 

Loncaric, M. Drinic, A. Filipovic & B.R. Singh, Journal (2015): Status of selenium 

in sheep and dairy cow blood in Western Balkan countries. Acta Agriculturae 

Scandinavica, Section A - Animal Science, Volume 65, Issue 1, January 2015, 9-16. 

(0,30 x 12=3,6) 
 

The main goal of the study was to assess the selenium (Se) status of sheep and cows in some of the Western 
Balkan countries. A total number of 105 sheep and 160 cow blood samples (from 21 and 39 farms, 
respectively) were collected and analyzed for Se in the whole blood (WB). Samples have been analyzed using 
inductively coupled plasma mass spectrometry. The results showed that 85.6% of sheep and 45.6% of cows 
had inadequate (≤100 ng/mL) level of WB-Se concentration. The WB-Se concentration was significantly 
higher in both Se supplemented sheep and cows than in those without any Se supplementation. The WB-Se 
concentration was inadequate at all farms without Se supplementation. Therefore, Se should be supplemented 
to the animal feed or Se-biofortified feed used to ensure adequate level of Se in cows and sheep in all the 
Balkan countries. 
 
Статус селена у крви оваца и крава у земљама западног Балкана 
 
Главни циљ ове студије био је да се оцјени статус селена код оваца и крава у неколико балканских 
земаља. Укупно је сакупљено 105 узорака крви оваца и 160 узорака крви крава (21 и 39 фарми) и 
анализиран садржај селена у укупној крви. Узорци су анализирани методом индуковане плазма масене 
спектрометрије. Резултати су показали да 85,6% оваца и 45,6% крава има недовољан (≤100 ng/mL) 
ниво селена у крви. Концентрација селена у крви је била значајно већа на оним фармама, и оваца и 
крава, које су имале додатке селена у храну у поређењу са онима без додатака. Концентрација селена 
у крви није била довољна на свим фармама које нису додавале селен. Према томе, селен би требао 
бити додаван у храну за животиње или да се врши биофортификација хранива како би се осигурао 
адекватан ниво овог минерала у исхрани оваца и крава у свим балканским земљама. 

                                                 
3 У случају да се из рада јасно не види категорија рада, потребно је доставити потврду главног и одговорног уредника 
часописа у којем је рад објављен са јасно наведеном категоризацијом рада.  



2. V. Radić, S. Vučković, Đ. Gatarić, S. Prodanović, M. Drinić, A. Kralj, Đ. Pajčin 

(2014): Characterization of birdsfoot trefoil (Lotus Corniculatus L.) genotypes from 

the local population in Bosnia and Herzegovina. BOTHALIA, Vol. 44, No. 6, pp. 98-

105. 

(0,30 x 12=3,6) 

Birdsfoot trefoil is particularly important plant for the production of high protein forage in the maintain area. 
Local genotypes and ecotypes of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) were collected from natural 
populations at the territory of Bosnia and Herzegovina, predominantly at the territory of Republika Srpska. A 
total of 28 accessions were collected and analyzed during two years of research. Analyzed accessions had a 
high yield of green mass (100.16 to 244.87 g/plant) and seeds (2.46 to 8.24 g/plant). Very important for the 
choice of parents in planning the crossing is grouping of genotypes using the cluster analysis. Representatives 
of the determined subgroups are valuable material for the combination of cross breeding programs of 
birdsfoot trefoil and for the creation of new cultivars. The high values of correlations between yield and its 
components were observed. The selection of new, more productive local genotypes aims to offer a new model 
of breeding and production that will enhance economic viability for planting birdsfoot trefoil. This is 
especially important having in mind the importance birdsfoot trefoil to improve soil fertility, increase harvest 

areas, and the improvement of seed and feed production. 
 
Карактеризација генотипова смиљките (Lotus corniculatus L.) из локалних  популација у Босни и 
Херцеговини 

Смиљкита има посебан значај за обезбјеђивање високопротеинске кабасте сточне хране у брдско-
планинским подручјима. На територији Босне и Херцеговине и то претежно Републике Српске, 
извршено је прикупљање локалних генотипова и екотипова смиљките (Lotus corniculatus L.) из 
природних популација. Током двије године је прикупљено и анализирано 28 принова. Утврђене су  
њихове карактеристике и процијењена оплемењивачка вриједност. Код анализираних принова 
констатована је  висока продукција зелене масе (100,16 - 244,87 g/биљци) и сјемена (2,46 - 8,24 g/ 
биљци). Груписање генотипова кластер анализом је значајан за избор родитеља код планских 
укрштања. Представници детерминисаних подгрупа представљају драгоцјен материјал за 
комбинацијска укрштања у оплемењивачким програмима код смиљките за стварање нових култивара. 
Уочене су доста високе вриједности  корелационих веза између приноса и компоненти приноса. 
Селекционисање нових продуктивнијих локалних генотипова има за циљ да понуди нови модел 
оплемењивања и производње чија ће економска оправданост поспјешити сјетву смиљките. Ово је 
посебно важно имајући у виду значај смиљките за унапређење плодности земљишта, повећање 
сјетвених површина, као и побољшање производње сјемена и сточне хране. 

 
3. M. Drinić, A. Kralj, B. Važić (2016): Effects of removing vitamins and trace 

minerals from finisher diets on production parameters, tibia strength and ash content 

in chicken bones. Animal Science Papers and Reports, Vol. 34, No. 3, pp. 279-292. 

(1,00 x 12=12) 

Vitamins and trace minerals are necessary nutrients for normal functioning of the organism. The experiment 
was set up with 1400 chicken, divided into 7 groups, which were fed diets with no vitamin additives or 
vitamin + trace minerals from day 30 to 42. These additives were excluded 12, 8 and 4 days before the end of 
the fattening process. The following production parameters were monitored: body weight, weight gain, feed 
intake, feed conversion and mortality. On that basis the production index was calculated. Slaughtering 
parameters, ash content and tibia strength in bone were monitored. It was assumed that sufficient quantities of 



trace minerals and fat-soluble vitamins would be stored in the body. Great amounts of water soluble vitamins 
cannot be generally accumulated, but chickens will continue to obtain them from natural feedstuffs, after 
exclusion of premixes. The results show that exclusion of vitamin-mineral additives had no negative effects 
on final body weight, but feed conversion rate deteriorated after these additives were excluded for 8 
and 12 days. As for slaughtering parameters (except for abdominal fat) and tibia strength, there were no 
negative effects. Removing only vitamins had more negative effects on bone ash contents than it was 
observed for the simultaneous removal of vitamins and minerals. 
 
Ефекат уклањања витамина и микроелемената из завршног оброка на производне 
карактеристике, јачину тибие и садржај пепела у костима пилића 

Витамини и микроелементи су неопходне хранљиве материје за нормално функционисање организма. 
Експеримент је постављен на 1400 пилића, подијељених у седам група, који су храњени без додатака 
витамина и витамина+микроелемената у периоду од 30-42. дана това пилића. Ово додаци су 
искључени 12, 8 и 4 дана прије краја това пилића. Праћени су сљедећи производни параметри: 
тјелесна маса, прирасти, конзумација хране, конверзија хране и морталитет. На основу тих параметара 
израчунат је производни индекс. Такође, праћени су кланични параметри, садржај пепела у костима и 
јачина тибие. Претпоставка је да ће липосолубилни витамини и микроелементи бити депоновани у 
довољним количинама у организму животиња. Животиње не могу депоновати хидросолубилне 
витамине у организму у знатним количинама, али ће животиње наставити да их користе из 
"природних" хранива након што се искључе премикси из оброка. Резултати показују да искључивање 
витаминско-минералних додатака није имало негативног утицаја на тјелесну масу, али је конверзија 
значајно погоршана када су ови додаци уклоњени 12 и 8 дана прије краја това пилића. Такође, ово 
није негативно утицало на  кланичне параметре, изузев абдоминалне масти, као ни на јачину тибие. 
Уклањање само витамина имало је више негативног утицаја на садржај пепела у костима, него кад су 
уклоњени додаци витамина и минерала заједно. 

 

4. Božo Važić,  Biljana Rogić, Milanka Drinić,  Novo Pržulj (2017): Relationship 

between the genetic hemoglobin polymorphism, morphometry and fertility of 

Pramenka sheep breed from Central Bosnia. Genetika Belgrade, Vol. 49, No.1 

(2017)- у штампи, Declaration of Editor –in Chief. 

(0.75 x 12=9) 

Pramenka sheep belong to the group of primitive sheep breeds with a triple-purpose production: milk, meat 
and wool. None of these production directions is emphasized. Sheep of this breed are the reflection of the 
environment in which they are located. The characteristics of these sheep are highlighted depth measures of 
external appearance with modest width measures. Another weaker feature of Pramenka sheep is poor fertility. 
Despite the mentioned disadvantages, Pramenka sheep is the most grown sheep in Central Bosnia and sheep 
production is based on it. Methodical selection to improve the characteristics of Pramenka sheep has not 
applied. However, sheep breeders tend to improve the qualitative and quantitative characteristics of sheep, 
and that means more intensive work on the selection. In this sense, genetic markers are used to carry out the 
selection lately. Three types of hemoglobin, HbAA, HbAB and HbBB of Pramenka sheep population (at 189 
male and female animals)  in Central Bosnia were segregated by the method of electrophoresis. The following 
genotype frequencies are determined: HbAA 0.11; HbAB 0.41; and HbBB 0.48. Allele frequencies, HbA and 
HbB for Pramenka sheep breed (estimate based on genotype frequencies) were 0.315 and 0.685. It was found 
that the population of sheep was in the equilibrium of the frequency of hemoglobin genotypes. Sheep with 
HbAA genotype had lower morphometric measures in relation to the other two genotypes. The statistically 
significant difference between sheep with HbAB genotype and HbAA genotype was recorded only for the shin 
perimeter. The ewes that lambed one lamb have the following frequency of HbAA, HbAB and HbBB 
genotypes: 0.13; 0.40 and 0.47,  and the ewes with twins: 0.02; 0.40 and 0.58. Fertility, as important 
quantitative characteristic of sheep, was more emphasized in genotype HbBB, than in HbAA genotype. This 



was confirmed by the statistical analysis. 
 
Повезаност између генетског полиморфизма хемоглобина, морфометрије и плодности оваца 
праменке у централној Босни 
 
Праменка спада у групу примитивних оваца са тројним правцима производње: млијеко, месо и вуна. 
Ниједан од ових праваца производње није наглашен. Овце ове расе представљају огледало животне 
средине у којој се налазе. Одликује се наглашеним мјерама дубине екстеријера уз скромне мјере 
ширине. Друга слабија карактеристика ове расе оваца је лоша плодност. Упркос овим недостацима, 
праменка је раса оваца која се највише гаји на подручју централне Босне и цијела овчарска 
производња се темељи на њој. Још увијек нема методске селекције како би се унаприједиле 
карактеристике ове расе. Међутим, узгајивачи оваца имају намјеру да побољшају квалитативне и 
квантитативне особине  оваца, а што подразумијева интензивнији рад на селекцији. У том смислу, у 
новије вријеме се користе генетички маркери. Методом електрофорезе издвојена су три типа 
хемоглобина код праменке на подручју централне Босне и то: HbAA, HbAB и HbBB (на укупно 189 
мушких и женских животиња). Установљене су сљедеће фреквенције генотипова: HbAA 0.11; HbAB 
0.41; and HbBB 0.48. Фреквенције алела HbA и HbB за праменку (оцјењене на основу генотипских 
фреквенција) износиле су 0.315 и 0.685. Утврђено је да се популација оваца налази у еквилибријуму 
на фреквенцију генотипова хемоглобина. Овце са генотипом HbAA су имале мање морфометријске 
мјере у односу на друга два генотипа. Статистичка разлика је установљена између оваца са генотипом 
HbAB и HbAA за параметар обим цјеванице. Овце које су јагњиле једно јагње имале су сљедеће 
фреквенције генотипова: HbAA, HbAB и HbBB; 0.13; 0.40 и 0.47, а овце које су имале двоје јагњади: 
0.02; 0.40 и 0.58. Плодност, као веома важна квантитативна особина била је више наглашена на 
генотипу HbBB него HbAA. Ово је потврђено и статистичком анализом.  
 

 

5. Vojo Radić, Milanka Drinić, Aleksandar Kralj, Aleksandra Figurek, Ilija 

Komljenović (2017): Impact of agricultural practices on the botanical composition  

changes and nutritional value of natural grassland, type Agroseietum vulgaris. 

Applied ecology and environmental research, Vol. 15, No. 3 (2017), 403-415. 

(0.50 x 12=6) 

Natural meadows and pastures are spread over 50% of agricultural land in Bosnia and Herzegovina and 
represent the most important resource in the forage production of hilly and mountain areas. The quality of 
roughage in the ration is very important for the efficient production of meat and milk in cattle and sheep 
production. Hay is a feed, that has the most variable chemical composition and nutritional value due to the 
influence of weather conditions, agricultural practices, harvest time and other factors. In this study, the impact 
of agro-technical measures, harrowing, fertilizing and harvest time on the forage yields, botanical 
composition and nutritional value of natural grassland, type Agroseietum vulgaris, in Sljivno in Manjaca 
mountain, were analized. Applied agricultural practices influenced the increase in the proportion of grasses 
and legumes, which contributed to the improvement of the feed quality. The highest average yield of hay was 
achieved by applying basic fertilization, two nitrogen applications and harrowing (3.48 t ha-1). All applied 
agro-technical measures had a positive effect compared to the control group, and the highest yield was 44% 
better than the control group. 

 

Утицај пољопривредне праксе на промјену ботаничког састава и хранљиву вриједност 
природних травњака, типа Agroseietum vulgaris 
 
Природне ливаде и пашњаци простиру се на преко 50% пољопривредног земљишта у Босни и 
Херцеговини и представљају најважнији ресурс у производњи кабасте сточне хране на брдским и 



планинским подручјима. Квалитет кабасте хране у оброку је веома важан за ефикасну производњу 
меса и млијека у говедарској и овчарској производњи. Сијено је храна за животиње, која има 
најваријабилнији хемијски састав и хранљиву вриједност због утицаја временских услова, 
пољопривредне праксе, времена жетве и других фактора. У овој студији анализиран је утицај агро-
техничких мјера, дрљања, ђубрења и времена жетве на принос кабасте сточне хране, ботанички састав 
и хранљиву вриједност природних травњака, типа Agroseietum vulgaris, у мјесту Шљивно на Мањачи. 
Примијењена пољопривредна пракса утицала је на повећање пропорције трава и легуминоза, а што је 
допринјело побољшању квалитета сточне хране. Највећи принос сијена постигнут је примјеном 
основног ђубрења, двије апликације азотом и дрљање (3.48 t ha-1). Све примијењене агротехничке 
мјере су имале позитиван ефекат у односу на контролну групу, а највећи принос је био 44% бољи него 
у контролној групи. 
 
 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова, чл. 
19/9) 
 

1. Миланка Дринић, А. Краљ, С. Божановић (2011): Утицај додатака органских 
киселина и пробиотика на производне параметре прасади. Агрознање, Vol. 12, 
No. 1, pp. 75-84. 

(1,00 x 6=6) 

Циљ овог истраживања био је да се испита утицај додатака органских киселина и пробиотика у 
оброцима прасади, узраста од 5 до 25 kg, на прираст, конверзију и конзумацију хране. Овим 
експериментом су биле обухваћене три групе одлучене прасади узраста од 28 дана. Резултати 
експеримента нису доказали да су адитиви утицали на повећање испитиваних производних 
карактеристика одлучене прасади, узраста од 5-25 kg, у односу на прасад која су храњена без адитива 
 
 

2. Миланка Дринић, А. Краљ (2014): Ефекти искључивања додатака витамина и 
микроелемената из хране на чврстоћу костију пилића. Агрознање, Vol. 15, No. 
2, pp. 195-205. 

(1,00 x 6=6) 

Селекција на висок интензитет пораста тјелесне масе пилића довела је до значајног скраћења дужине 
това и смањења утрошка хране за килограм прираста. То је, међутим, довело до диспропорције између 
пораста тјелесне масе и скелета, јер пораст скелета заостаје за тјелесном масом, а што може довести 
до лома костију и значајних економских губитака. У овом експерименту из хране су искључни додаци 
витамина и микроелемента, који су поред осталог, одговорни и за правилан развој костију. Због свега 
тога праћена је чврстина гољеничне кости пилића. Искључивање витаминских додатака или 
витаминско-минералних додатака у трајању од 12 и 8 дана прије краја това је имало негативне 
посљедице на чврстоћу костију код пилића. Искључивање ових додатака у трајању од четири дана 
није се статистички значајно разликовало од контролне групе, што би значило да се ови додаци могу 
искључити четири дана прије краја това без негативних посљедица на чврстину кости, што свакако 
треба бити предмет даљих истраживања. 

3. Nebojša Savić, Milanka Drinić,  Božo Važić, Biljana Rogić (2013): Uticaj različite 
veličine obroka na karakteristike rasta mlađi dužičaste pastrmke 
(ONCORHYNCHUS MYKISS WAL.). Journal of Agricultural Sciences, vol. 58, 
No3, 2013, 185-193. 



(0,75 x 6=4,5) 

У раду су приказани резултати утицаја различите величине оброка (80%, 90%, 100%, 110% и 120% у 
односу на препоручене количине произвођача хране) на карактеристике раста млађи дужичасте 
пастрмке (Oncorhynchus mykiss Wal.) старости од 2 до 3,5 мјесеца. Експеримент је реализован у 
лабораторији за аквакултуру Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци у трајању од 47 
дана. У експерименту је било укупно 500 јединки, подијељених у пет група, у акваријумима 
запремине 55 l са сталним протоком воде и системом за аерацију. Свакодневно је праћен квалитет 
воде узимајући у обзир основне параметре који су се кретали у следећим границама: температура воде 
12,64–12,76°C, садржај раствореног кисеоника 7,83–8,09 mg/l, засићење воде кисеоником 75,47–
77,39% и pH вриједност 7,224–7,268. Просјечна индивидуална маса и дужина тијела (±стандардна 
девијација) млађи дужичасте пастрмке по експерименталним групама, на крају је износила: EG80 
10,53±2,58 g и 9,94±0,76 cm; EG90 12,14±2,97 g и 10,45±0,86 cm; EG100 13,18±2,91 g и 10,67±0,82 cm; 
EG110 13,80±3,14 g и 10,82±0,78 cm; EG120 14,58±3,63 g и 10,81±1,11 cm. Између експерименталних 
група су утврђене статистички високо значајне разлике у аритметичким срединама (p<0,01). 
Коефицијент кондиције млађи дужичасте пастрмке на крају експеримента је био сличан у третманима 
EG80, EG90, EG100 и EG110 (1,06–1,09), а највиши је био у третману EG120 (1,15±0,17). Генерално се 
може рећи да повећање величине оброка за 10% изнад препоручених вриједности не доводи до појаве 
значајних разлика, а уколико је то повећање веће од 10% јављају се статистички значајне разлике у 
маси тијела. 
 

4. Božo Važić,  Biljana Rogić, Milanka Drinić,  Nebojša Savić, (2015): 

Polymorphism of Pramenka Sheep Hemoglobin in Central Bosnia. Journal of 

Agricultural Sciences, Vol. 60, No. 3, 315-324. 

(0,75 x 6=4,5) 

The study of the hemoglobin polymorphism was performed on blood samples, taken from areas inhabited by 
Pramenka sheep in Central Bosnia: the area of the mountain Vlašić, the upper flow of the river Vrbas and 
Kupres plateau. Dupska pramenka sheep inhabits the mountain Vlašić and the areas of surrounding 
municipalities. Privorska pramenka sheep inhabits the area around the upper flow of the river Vrbas and the 
mountain Vranica and Kupreška pramenka sheep inhabits Kupres plateau. HbA gene frequency was 0.31 and 
HbB gene frequency was 0.69 for Dupska pramenka sheep. Privorska pramenka sheep had a frequency of 
0.33 for the HbA gene, and 0.67 for the HbB gene, in its population. Kupreška pramenka sheep had the 
lowest frequency of the HbA gene, (0.30), and therefore the maximum frequency of the HbB gene. 
Hemoglobin genotype frequencies for all investigated types of Pramenka sheep breed are in equilibrium. 
Investigated types of Pramenka sheep breed inhabit areas adjacent to each other.  They are phenotypically 
quite similar and have a similar frequency of genotype polymorphism of hemoglobin. The difference between 
them is not statistically significant. 
 
Полиморфизам хемоглобина сојева праменки средње Босне 
 
Истраживање полиморфизма хемоглобина урађено је на узорцима крви, који су узети са подручја које 
настањују сојеви праменке средње Босне: подручје планине Влашић, извора ријеке Врбаса и Купреса. 
Дупска праменка настањује подручје планине Влашић и подручја околних општина, приворска 
праменка настањује подручје око извора ријеке Врбаса и планину Враницу, а купрешка праменка 
настањује Купрешку висораван. Фреквенција гена HbA износила је 0,31, а за ген HbB 0,69 за дупску 
праменку, приворска праменка у својој популацији имала је фреквенцију гена HbA 0,33, а за ген HbB 
0,67. Купрешка праменка имала је најмању фреквенцију гена HbA 0,30, а самим тим највећу 
фреквенцију гена HbB. Фреквенција генотипова хемоглобина за све истраживане сојеве праменке 
налази се у еквилибријуму. Истраживани сојеви праменке настањују подручја која се међусобно 
граниче, по фенотипу су доста сличне и посједују сличну фреквенцију генотипова полиморфизма 
хемоглобина, који се између себе статистички не разликују. 



5. Božo Važić,  Biljana Rogić, Milanka Drinić,  Nebojša Savić, Muhamed Brka 

(2016): Morfometrijska karakterizacija i korelacioni odnosi tjelesnih mjera ovaca 

privorske pramenke. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u 

Sarajevu, Vol. LXI, broj: 66/2, 101-110. 

(0,50 x 6=3) 

Истраживане су морфометријске карактеристике приворског соја праменке која настањује планину 
Враницу и подручје око извора ријеке Врбаса. Укупно је измјерено 63 одрасле јединке (53 овце и 10 
овнова). Мјерење висине, дужине и ширине тијела оваца проведено је кориштењем Литиновог штапа, 
а мјере обима су утврђене кориштењем пантљике. Циљ овога рада је морфометријска карактеризација 
оваца приворске праменке и утврђивање коефицијената корелације између најважнијих 
морфометријских мјера на тијелу испитиваних оваца. Утврђене просјечне морфометријске мјере оваца 
су биле: висина гребена 70,28 cm, висина крста 71,34 cm, дужина трупа 73,04 cm, ширина груди иза 
лопатица 20,83 cm, дубина груди 32,49 cm, ширина карлице 20,66 cm, обим груди 88,89 cm и обим 
цјеванице 8,45 cm. Утврђене просјечне морфометријске мјере овнова су биле: висина гребена 73,80 
cm, висина крста 74,80 cm, дужина трупа 75,80 cm, ширина груди иза лопатица 21,30 cm дубина груди 
33,50 cm, ширина карлице 20,80 cm, обим груди 90,10 cm и обим цјеванице 9,10 cm. Највиши 
коефицијенти корелације између морфометријских мјера код оваца и овнова били су код висина 
гребена и висине крста (овце 0,874, овнови 1), висине гребена и дужине трупа (овце 0,670, овнови 
0,646), висине крста и дужине трупа (овце 0,634, овнови 0,646), дубине груди и обима груди (овце 
0,602, овнови 0,956) као и између ширине груди и обима груди (овце 0,472, овнови 0,862). 
Морфометријска карактеризација је показала да овце и овнови приворске праменке имају леђну 
линију која се спушта идући од крста према гребену, а поред тога имају узак труп што је и 
карактеристика свих примитивних раса.  
 

6. Božo Važić,  Biljana Rogić, Milanka Drinić,  Nebojša Savić (2017):  

Morphometric measurements as part of the genetic characterization of indigenous 

strain Kupreška pramenka. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 33, Issue 1 

(2017)- у штампи, Confirmation of Editor. 

(0,75 x 6=4,5) 

For the purpose of genetic characterization of strains of sheep  in Bosnia and Herzegovina, a morphometric 
characterization of Kupreška Pramenka has been performed. A total of 62 heads was measured, from 56 
sheep and 6 rams. The average height of the withers of ewes was 69.71 cm, the height of the hook was 70.57 
cm, the body length was 72.57 cm, the chest width behind the shoulders was 21.12 cm, chest depth 31.98 cm, 
width of the hips was 20.28 cm, the chest volume was 90.95 cm and the circumference volume was 7.91 cm. 
The rams had an average height of 75.33 cm at the withers, the hook height of 76.33 cm, the body length 
78.83 cm, the chest width behind the shoulders was 24.33 cm, chest depth 34.50 cm, width of the hips was 
22.00 cm, chest volume was 98.50 cm and the circumference volume was 9.33 cm. In sheep and rams 
measures that have been shown the highest correlation and statistically highly significant difference were 
those related to the process of growth and development of the animal, and these are: the height of the withers 
and hook (r = 0.841 for ewes and r = 1.00 for rams), while the other hand, there are measures that do not 
show correlative relationship as hook height and chest volume (r = 0.155 for ewes and r = 0.533 for rams). 
 
Морфометријска мјерења као дио генетичке карактеризације аутохтоног соја купрешке 
праменке 
 
У циљу генетичке карактеризације сојева праменки у Босни и Херцеговини урађена је 
морфометријска карактеризација купрешке праменке. Укупно је измјерено 62 јединке, од којих је  56 



оваца и 6 овнова. Просјечна висина гребена оваца купрешке праменке износила је 69,71 cm, висина 
крста 70,57 cm, дужина трупа 72,57 cm, ширина груди иза лопатица 21,12 cm, дубина груди 31,98 cm, 
ширина кукова 20,28 cm, обим груди 90,95 cm и обим цјеванице 7,91 cm. Овнови су имали просјечну 
висину гребена 75,33 cm, висина крста 76,33 cm, дужина трупа 78,83 cm, ширина груди иза лопатица 
24,33 cm, дубина груди 34,50 cm, ширина кукова 22,00 cm, обим груди 98,50 cm и обим цјеванице 9,33 
cm. Код оваца и овнова највећу корелацију и статистички високо значајну разлику показале су мјере 
које се у процесу раста и развоја узајамно развијају, а то су: висина гребена и висина крста (r = 0,841 
за овце и r = 1,00 за овнове), док на другој страни имамо мјере које не показују корелативни однос као 
висина крста и обим груди (r =  0,155 за овце и r = 0,533 за овнове). 
 

Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини (5 
бодова, чл. 19/15) 

1. M. Drinić, A. Kralj, B. Važić, N. Savić (2015): Effects of removing vitamins and 
trace minerals from chicken finisher diets on ash content in the breast meat. Sixth 
International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, Bosnia 
and Herzegovina, Book of proceedings, pp. 1591-1596. 

(0,75 x 5=3,75) 

A chicken diet must consist of the following: energy, proteins, i.e. amino acids, fat acids, vitamins and minerals. 
Having in mind that broiler nutrition costs are high (55-70%), there are permanent searches of the opportunities to 
reduce them. In support of that, there are many researches aiming to remove some nutritive matters for a certain 
period of time from a diet with no bad impact on production parameters. The experiment was set up with 1400 
chicken, divided into 7 groups, which vitamin additives or vitamin + trace minerals were excluded from the 
day 30 to 42. These additives were excluded 12; 8 and 4 days before the end of the fattening process. The 
assumption was that the body of chickens accumulate a sufficient amount of vitamins and trace elements and 
their exclusion from diet at the end of fattening period had no negative impact on the production 
characteristics. Great quantitative of water soluble vitamins cannot be generally accumulated, but broiler 
chicken will continue to use them from natural nutritive, after exclusion of premixes. The monitored 
production parameter was ash content in the chicken breast meat. The results show that exclusion of both, 
vitamin and mineral additives led to significantly lower ash content in chicken breast meat. The removing 
only vitamins did not have negative effects to the research parameter. Duration of the exclusion these 
substances (12, 8 and 4 days) had no effect on ash content in the breast meat of chicken. 

Ефекат уклањања витамина и микроелемената из завршних оброка на садржај пепела у  месу 
груди товних пилића 

Исхрана пилића мора да се састоји од следећег: енергије, протеина,  аминокиселина, масних киселина, 
витамина и минерала. Имајући у виду да су трошкови исхране бројлера високи (55-70%), постоје 
стална настојања да се они смање. У прилог томе, постоји много истраживања са циљем да се уклоне 
неке хранљиве материје за одређени временски период из исхране а без лошег утицаја на производне 
параметре. Оглед је постављен на 1400 пилића, подијељених у 7 група, гдје су витамински додаци или 
витамини + микроелементи искључене од 30 до 42 дана. Ови адитиви су искључени 12; 8 и 4 дана 
прије завршетка процеса това. Претпоставка је да тијело пилића акумулира довољну количину 
витамина и микроелемената и да њихово искључење из исхране на крају периода това неће имати 
негативан утицај на производне карактеристике. Бројлерски пилићи не могу акумулурати велике 
количине витамина растворљивих у води али ће они наставити да их искориштавају из уобичајених 
хранива послије искључења премикса из оброка. Посматрани производни параметар је садржај пепела 
у месу груди пилића. Резултати показују да је искључење и витамина и минералних додатака довело 
до знатно нижењг садржаја пепела у месу груди код бројлера. Уклањање само витамина није имало 
негативне ефекте на посматрани параметар. Трајање искључења ових материја (12, 8 и 4 дана) није 
имало ефекта на садржај пепела у месу груди пилића. 

 



2. N. Savić, B. Rogić, M. Drinić, G. Vučić, B. Važić, A. Kralj (2015): The influence of 
different nutrition levels on the growth characteristic and meat texture of the 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wal.). VII International Conference 
"WATER&FISH, Conference proceedings, pp 457- 463. 

(0,30 x 5=1,5) 

Утицај различитих нивоа исхране на карактеристике раста и текстуру меса дужичасте пастрмке 
(Оncorhynchus mykiss wal.) 

Експеримент је реализован у лабораторији за аквакултуру Пољопривредног факултета Универзитета у 
Бањој Луци. Укупно је насељено 100 јединки у 5 експерименталних група, просјечне индивидуалне 
масе 91.09±1.37 g, тоталне дужине тијела 20.08±0.10 cm и дужине тијела до рачве репног пераја 
19.37±0.10 cm (M±SEM). Циљ рада је био праћење ефеката различитих нивоа исхране на 
карактеристике раста и текстуру (тврдоћу) меса дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss). 
Дужичаста пастрмка у свим експерименталним групама храњена је истом храном, са различитим 
нивоима исхране: 20% (G-20) и 10% мање (G-10) у односу на стандардни ниво исхране, стандардни 
ниво исхране (G100) (препорука произвођача хране), 10% (G+10) и 20% више (G+20) у односу на 
стандардни ниво исхране. Статистички значајна разлика средина (p<0.05) масе и дужине тијела 
између посматраних експерименталних група јавља се у другом периоду. Најмања потребна сила (kg) 
за пресијецање меса дужичасте пастрмке констатована је на почетку експеримента код јединки 
просјечне масе око 90 g. Најтврђе месо је код риба из експерименталних група G+10 и G-10. Између 
посматраних експерименталних група констатована је статистички значајна разлика средина (p<0.05) 
потребне силе за пресијецање меса. 

 
3. V. Radić, M. Drinić, A. Kralj (2014): Production capabilities and nutritive value of 

fodder for animal nutrition in mountainous area of Republic of Srpska. Fifth 
International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2014", Jahorina, Bosnia 
and Herzegovina, Book of proceedings, pp. 69-74. 

(1,00 x 5=5) 

There is lack of feed in the mountainous region of the Republic of Srpska despite the large agricultural area. 
The main source of feed is natural grasslands of low productivity and low energy value. In this paper we 
determined the yield and nutritional value of the natural grasslands using agricultural practices of fertilization 
and sowing. Also, a number of production technologies on plowed land with annual legumes and grass-
legumes mixture were designed.  The aim of this work was to increase the yield and quality of forage on 
natural grassland and on plowed land. It was determined the forage yields per unit area as well as the 
nutritional value of the air-dry hay. According to the results of chemical analysis, low protein content in 
natural grasslands was found (8.96 to 9.59%), regardless of the agro-technical measures application. It was 
identified a high protein content sowing grass-legume mixtures, especially in the second cut (from 17.31 to 
21.77%). The digestibility of nutrients from green feed depends on the plant growing stage and species of 
animal consuming such feed. The digestibility of this feed for ruminants is 75-80%, for horses 60%, and 50% 
for pigs. Applied agro-technical measures show that the production of high-quality nutrients can be increased 
in this region. 

 

Производне могућности и хранљива вриједност крмива за исхрану стоке у планинском подручју 
Републике Српске 

У планинском подручју Републике Српске уз велике пољопривредне површине присутан је дефицит 
хране за животиње. Главни извор хране представљају природни травњаци ниске продуктивности и 
слабе енергетске вриједности. У овом раду утврђен је принос и хранљива вриједност на природним 
травњацима коришћењем агротехничких мјера ђубрења и усијавања. Такође, креиран је низ 
технологија производње на ораницма једногодишњих крмних махунарки и дјетелинско-травних 



смјеса. Циљ рада је повећати принос и квалитет крмива на природним травњацима као и на 
ораницама.Утврђен је принос крме по јединици површине као и хранљива вриједност ваздушно-сувог 
сијена. На основу добијених резултата хемијских анализа утврђен је низак садржај протеина код 
природних травњака без обзира на примјену агротегничких мјера (8,96-9,59%). Сјетвом дјетелинско-
травних смјеса констатован је висок садржај протеина посебно у другом порасту (17,31-21,77%). 
Примијењене агротехничке мјера показују да се и на овом подручју може повећати продукција 
квалитетних хранива. 
 

4. Nataša Tolimir, Rade Jovanović,  Mirjana Maslovarić, Marina Vukić Vranješ, 

Milanka Drinić (2012): Testinig concentrate feed mixtures with increased selenium 

concentration in order to produce eggs as functional food. XV International feed 

technology symposium "feed to food" cost feed for health joint workshop, Novi 

Sad, Proceedings, 217-222. 

(0,50 x 5=2,5) 

The goal of the research was to change egg nutritional content using concentrate feed mixtures with increased 
selenium concentration, and therefore to obtain selenium-enriched eggs as functional food and test egg 
quality and selenium concentration. The experiment was carried out with 240 laying hens of Isa Brown 
provenance, divided into two groups.  Selenium was added in concentrate mixtures in the form of sodium 
selenite and selenized yeast. Selenium concentration in feed was 0.53 mg/kg in the control group and 3.18 
mg/kg in the experimental group. The results indicate that adding selenium has no significant effect on the 
quality of table eggs, although there has been an increase in egg mass and Houhg units. Selenium 
concentration in eggs was significantly higher in the experimental group (1.237 mg/kg) than in the control 
group (0.355 mg/kg). Adding selenium in feed for laying hens is very efficient method for producing 
selenium-enriched eggs, i.e. producing eggs as functional food. 
 
Тестирање  смjешa концентрата са повећаном концентрацијом селена у циљу  производње јаја 
као функционалне хране 
 
Циљ овог истраживања је био промјена садржаја хранљивих материја у јајету коришћењем смјеше 
концентрата са повећаним нивоом селена, и на тај начин да се добије селеном обогаћено јаје као 
функционална храна, те да се утврди квалитет јајета и концентрација селена. Експеримент је изведен 
на 240 кокошију носиља Isa Brown провенијенције, подијељене у двије групе. Селен је додат у смјешу 
концентрата у форми натријум селенита и селенизованог квасца. Концентрација селена у храни је 
била 0,53 mg/kg код контролне и 3,18 mg/kg код експерименталне групе. Резултати показују да 
додавање селена није имало значајног утицаја на квалитет  конзумних јаја, иако је дошло до повећања 
масе јајета и Хугових јединица. Концентрација селена у јајима је била значајно виша код 
експерименталне (1.237 mg/kg) него код контролне групе (0.355 mg/kg). Додавање селена у храну 
кокошима носиљама је веома ефикасан метод за производњу селеном обогаћених јаја, тј. производњу 
јаја као "функционалне  хране". 
 
 

5. Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Milanka Drinić (2016): Evidence of calculating 
maize self-sufficiency in Bosnia and Herzegovina. International Conference-Policy 
and economics for sustainable agricultural and rural development, Ohrid, 
Proceedings of papers, 240-247 

(1,00 x 5=5) 

For Bosnia and Herzegovina (BaH) maize production is significant because that crop covers most of its arable 
land. The subject of research addressed in this paper is level of self-sufficiency in maize production in BaH. 



The aim of research was to check the hypothesis that BaH produced enough maize for human, livestock and 
fish consumption and has no need for its import, based on analysis of historical data for the period 2005-14. 
The results of research confirmed that BaH constantly had a deficit in maize, which amounted between 150 
and 228 thousand tons per year in the analyzed period. The maize self-sufficiency was between 78% and 
86%. This disproved the hypothesis that BaH meets all its needs with its own production of grain maize, 
making it dependent on import of maize. This conclusion is confirmed also by calculations of necessary 
quantities of maize as a component of livestock, fish and human nutrition according to which deficit of maize 
is even higher.   
 
Обрачун самодовољности производње кукуруза у Босни и Херцеговини 
 
Производња кукуруза у Босни и Херцеговини је значајна јер житарице заузимају већину обрадивих 
површина. Предмет истраживања у овом раду је фокусиран на ниво самоодрживости у производњи 
кукуруза у БиХ. Циљ истраживања је био да се провјери хипотеза да БиХ производи довољне 
количине кукуруза за исхрану људи, стоке и риба и да нема потребе за увозом, базирано на 
историјским подацима за период 2005-2014. Резултати овог истраживања потврђују да БиХ има 
стални дефицит кукуруза, а који је износио од 150-228 хиљада тона на годишњем нивоу, за 
анализирани период. Самодовољност у производњи кукуруза износила је између 78 и 86%. Ово обара 
хипотезу да БиХ задовољава све своје потребе у производњи зрна кукуруза, чинећи ју зависном од 
увоза. Овај закључак је потврђен обрачунима количине кукуруза која је потребна као компонента 
хране за стоку, рибу и људску исхрану, калкулишући да је дефицит кукуруза чак и виши. 
 
 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампани у цјелини (2 
бода, чл. 19/17) 

1. Миланка Дринић, А. Краљ (2016): Ефекти искључења витаминско-
минералних додатака из хране на садржај пепела и микроелемената у батаку 
пилића.  XXI Саветовање о биотехнологији, Чачак, Зборник радова, пп. 535-
540. 

(1,00 x 2=2) 

Витамини и микроелементи због своје важности за нормално функционисање организма пилића 
храном се морају уносити у довољним концентрацијама. У истраживањима се пошло од претпоставке 
да се у организму пилића акумулирају довољне количине витамина и микроелемената и да њихово 
искључивање при крају товног периода, 12, 8 и 4 дана, нема негативног утицаја на садржај пепела и 
микроелемената у батаку пилића. Експеримент је постављен на 1400 пилића, подијељених у 7 група. 
Витаминско-минерални додаци искључивани су из концентрата од 30-42. дана това. Анализиран је 
садржај пепела, гвожђа, цинка и бакра у батаку пилића. Резултати истраживања показују да 
искључење витаминско-минералних додатака није имало негативног ефекта на садржај ових материја 
у батаку пилића. 

2. А. Краљ, Анка Поповић-Врањеш, Миланка Дринић (2015): Садржај 
незасићених масних киселина у млијеку у  зависности од начина производње. 
XX Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Чачак, Р. 
Србија, Зборник радова, пп. 455-459. 

(1,00 x 2=2) 

Садржај масних киселина у млијеку варира у зависности од начина производње, исхране и држања 
крава. На основу  тога у овом раду анализиран је садржај незасићених масних киселина из различитих 
видова производње. Извршено је одређивање количине незасићених масних киселина у млијеку из 
производње према органским принципима и из конвенционалне производње. Истраживање је 



обављено на двије фарме са различитим начинима производње које се налазе у Републици Српској. У 
оквиру истраживања утврђене су статистички значајне разлика између садржаја незасићених масних 
киселина. 

3. А. Краљ, Анка Поповић-Врањеш, Миланка Дринић (2014): Утицај начина 
производње на садржај засићених масних киселина у млеку. XIX Саветовање 
о биотехнологији са међународним учешћем, Чачак, Р. Србија, Зборник 
радова, пп. 365-369. 

(1,00 x 2=2) 

У овом раду испитиван је утицај конвенционалне и органске производње млијека на садржај засићених 
масних киселина у млијечној масти. Испитивање је извршено на двије фарме из различитих система 
производње у Републици Српској. Са сваке фарме појединачно, у периоду од 6 мјесеци, испитано је по 
12 узорака млијека. У узорцима млијека одређен је садржај одређених засићених масних киселина а за 
добијене резултете урађена је статистичка обрада података.  

 
 
Реализован међународни научни пројекти у својству руководиоца пројекта (5 
бодова, чл. 19/19)  
 

1. Mineral improved  food and feed crops for human and animal health, HERD 

project, (2010-2015), Norwegian Goverment 

(5 бодова) 

2. Grassland management for high forage yield and quality in the Western Balkans, 

HERD project (2011-2016), Norwegian Goverment. 

(5 бодова) 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (3 

бода, чл. 19/20) 

1. Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in 

sustainable use of pastureland/grazing, (2012-2016), HERD project 

(3 бода) 

 
Научна књига националног значаја  (8 бодова, чл. 19/6) 

1. Божо Важић, Миланка Дринић, Небојша Савић (2016): Козарство, 

Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањој Луци, 439 страна. 

(1,00 x 8=8) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА4:                                                                                        107,45 

                                                 
4 Код збрајања бодова, бодови добијени за радове прије посљедњег избора/реизбора, не улазе у укупан збир. 



 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (6 бодова, чл. 

21/2) 
 

2. Миланка Дринић, Халил Омановић (2011): Исхрана коња, Пољопривредни 

факултет, Универзитета у Бањој Луци, 157 страна. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса (4 бода, чл. 21/13) 

1. Магистарски рад по насловом "Утицај додатих киселина и пробиотика у 

храни на производне карактеристике прасади, узраста 5-25 kg", кандидата 

дипл. инж. Слободана Божановића, одбрањен 28.04.2011. године. 

Менторство за завршни рад првог циклуса (1 бод, чл. 21/18) 
1. Бјелајац Владимир (2006). Исхрана млијечних говеда у првој фази лактације 

на фарми „Дејановић”. 

2. Бек Бранко (2006). Производња хране за шарана у предузећу „Славнић” д.о.о. 

3. Мразовац Драгица (2006). Исхрана женског приплодног подмлатка на фарми 

„Фармланд” у Новој Тополи. 

4. Црнадак Нинослава (2007). Одређивање потреба у енергији за краве високе 

млијечности. 

5. Дошен Бранислав (2007). Исхрана товних свиња различитим типовима 

оброка. 

6. Личина Силвана (2007). Исхрана прасади до одлучења. 

7. Лукић Дејан (2007). Исхрана крава у лактацији на породичној фарми „Јањић” 

из Омарске. 

8. Вујић Мишо (2008). Тов бројлера и конверзија хране на фарми „Поповић.” 

9. Врбљанац Радован (2008). Исхрана подмлатка носиља јаја за конзум на фарми 

„Милетић”. 

10. Вучковац Горан (2008). Тов свиња на свињогојској фарми „Цигановић”. 

11. Обрадовић Илија (2008). Утицај два начина исхране крава у лактацији на 

производњу млијека на фарми „Златица”. 

12. Благојевић Биљана (2008). Исхрана крава у лактацији груписаних према 



количини произведеног млијека на фарми „Боројевић”. 

13. Мајкић Александар (2008). Производња млијека крава сименталске расе у 

зависности од два различита типа исхране на фармама „Вуковић” и „Јањић”. 

14. Гојковић Сања (2009). Производња млијека крава сименталске расе у 

зависности од два различита типа исхране на фармама „Гојковић” и „Тадић”. 

15. Шепа Горан (2009). Исхрана приплодног подмлатка и матичног јата тешког 

линијског хибрида на фарми „Живанић”. 

16. Барашин Миленко (2009). Остварени производни резултати у тову хибрида 

COBB 500. 

17. Гужвић Раде (2009). Исхрана кока носиља за производњу тешког линијског 

хибрида на фарми „Агроунија”. 

18. Бабић Милан (2009). Исхрана засушених крава на фарми „Мањача”. 

19. Момић Слободан (2009). Исхрана крава у лактацији на фарми „Мањача”. 

20. Јанковић Маријан (2010). Исхрана крава у лактацији на фарми „Матић”. 

21. Рачић-Веселиновић Љиљана (2010). Зрно кукруза као основна хранљива 

компонента у исхрани домаћих животиња. 

22. Балабан Бојан (2010). Квалитет силаже у исхрани домаћих животиња. 

23. Трубајић Милица (2010). Исхрана крава у лактацији на фарми „Фармланд”. 

24. Мишурић Марио (2011). Исхрана крава у лактацији на фарми „Мишурић”. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (6 бодова, чл. 21/2) 
 

1. Ђ. Гатарић, М . Дринић, В. Радић, А. Краљ: Производња на ораницама и 
хранљива вриједност крмног биља, Пољопривредни факултет, Универзитет у 
Источном Сарајеву, 2014, 306 страна.  

 
(0,75 x 6=4,50) 

Менторство кандидата за степен другог циклуса (4 бода, чл. 21/13) 

1. Магистарски рад по насловом "Ефикасност употребе пробиотика у исхрани на 

производне карактеристике пилића и садржај бактерија у фецесу", кандидата 

дипл. инж. Славише Блаженовића, одбрањен 17.02.2015. године 

(4 бода) 

2. Магистарски рад по насловом "Ефикасност нескробних полисахарид ензима у 



исхрани бројлера", кандидата дипл. инж. Александра Налесника, одбрањен 

24.03.2015. године. 

(4 бода) 

Члан Комисије за одбрану магистарског рада (2 бода, чл. 21/14) 
1. Магистарски рад по насловом "Утицај јесење прихране на морталитет пчела", 

кандидата дипл. инж. Милана Бабића, одбрањен 15.10.2014. године. 

(2 бода) 

2. Магистарски рад по насловом "Морфометрија липицанца ергеле Вучијак", 

кандидата дипл. инж. Ђорђа Сарајлића, одбрањен 16.12.2015. године. 

(2 бода) 

3. Магистарски рад по насловом "Класификација, линеарне мјере, текстура и 

боја меса јагњећих трупова различитих генотипова", кандидата дипл. инж. 

Слободана Момића, одбрањен 22.12.2014. године. 

(2 бода) 

Менторство за завршни рад првог циклуса (1 бод, чл. 21/18) 
 

1. Џајић Душан (2011). Тов бројлера на фарми „Клинцов”. 

(1 бод) 

2. Радиновић Младен (2011). Исхрана прасади до одлучења на фарми „Мацановић”.  

(1 бод) 

3. Деспот Весна (2011). Микотоксини у храни за животиње. 

(1 бод) 

4. Николић Тамара (2011). Исхрана приплодних крмача на фарми д.о.о. „ЗП Комерц”. 

(1 бод) 

5. Кичић Данијел (2011). Исхрана кока носиља за производњу конзумних јаја. 

(1 бод) 

6. Чапљак Драгана (2011). Исхрана крава у лактацији на фарми „Јокић”. 

(1 бод) 

7. Гајић Новица (2011). Штетне бактерије у храни за животиње. 

(1 бод) 

8. Кнежевић Слађана (2011). Употреба манан-олигосахрида у исхрани непреживара. 

(1 бод) 

9. Спремо Божана (2011). Употреба пробиотика и пребиотика у исхрани животња. 



(1 бод) 

10. Васиљевић Младен (2011). Исхрана товне јунади на фарми „Сладојевић”. 

(1 бод) 

11. Јовичић Слободан (2012). Употреба зеолита у исхрани животиња. 

(1 бод) 

12. Видовић Неда (2012). Утицај манан-олигосахрида на производне карактеристике 

товних бројлера на фарми „Живанић Д.С”.  

(1 бод) 

13. Савић Дражена (2012). Употреба непротеинског азота у исхрани говеда. 

(1 бод) 

14. Малешевић Александар (2012). Исхрана супрасних крмача на фарми „Малешевић”. 

(1 бод) 

15. Тешић-Ђурић Миладинка (2012). Исхрана прасади у одгоју на фарми „Поповић”. 

(1 бод) 

16. Малинић Бојана (2012). Улога премикса и других адитива у исхрани домаћих 

животиња. 

(1 бод) 

17. Лујић Симо (2012). Исхрана товне јунади на фарми „Голд-М.Г”. 

(1 бод) 

18. Спасојевић Немања (2012). Адитиви у исхрани свиња. 

(1 бод) 

19. Благојевић Бојана (2012). Исхрана товних пилића на фарми „Рунић”. 

(1 бод) 

20. Гвозденовић Марко (2012). Исхрана оваца на фарми „Петковић”. 

(1 бод) 

21. Митровић Цвијетин (2012). Исхрана товне јунади на фарми д.о.о.„Браћа Павловић”. 

(1 бод) 

22. Каштеровић Мирослав (2013). Исхрана крава у лактацији на фарми „Ристић”. 

(1 бод) 

23. Шврака Споменка (2013). Исхрана крава у лактацији на фарми „Шврака”. 

(1 бод) 

24. Гагић Жељана (2013). Исхрана крмача на фарми „Гагић”. 

(1 бод) 

25. Десница Јована (2013). Исхрана приплодних крмача на фарми „Кусоњић”. 



(1 бод) 

26. Марјанац Сања (2013). Хранива микробиолошког поријекла. 

(1 бод) 

27. Веселиновић Бојан (2013). Квалитет зрна житарица на подручју регије Бања Лука. 

(1 бод) 

28. Павловић Ружица (2013). Исхрана крава у фази лактације на фарми „Фармаленд”. 

(1 бод) 

29. Сладојевић Александра (2013). Исхрана спортских коња у коњичком клубу 

„Чокорска поља”. 

(1 бод) 

30. Тољага Милан (2013). Утицај некомплетног оброка носиља конзумних јаја на 

производне резултате и боју жумањка. 

(1 бод) 

31. Шукало Мирјана (2013). Исхрана прасади на фарми „Топ Фарм”. 

(1 бод) 

32. Рамић Елмедина (2013). Исхрана музних крава на фарми „Шарчевић”. 

(1 бод) 

33. Глишић Младен (2014). Исхрана крава у лактацији на фарми „Ђорђић”. 

(1 бод) 

34. Асентић Марина (2014). Исхрана товних пилића на фарми „Гроздановић”. 

(1 бод) 

35. Амиџић Дајана (2014). Исхрана музних крава на фарми „Ступар”. 

(1 бод) 

36. Ђукић Бранислав (2014). Исхрана товне јунади на пољопривредном газдинству 

„Мандић”. 

(1 бод) 

37. Мулалић Бојана (2014). Исхрана товне јунади на фарми д.о.о. „Миодраговић”. 

(1 бод) 

38. Николић Дарко (2014). Исхрана товних говеда на фарми „Полет”. 

(1 бод) 

39. Шкорић Небојша (2015). Утврђивање ефикасности производње млијека и узгоја 

музних говеда. 

(1 бод) 

40. Стојановић Владо (2015). Тов и економичност производње бројлера на фарми 



„Гороња”. 

(1 бод) 

41. Вујовић Тијана (2015). Исхрана музних крава на фарми „Мивас-Милк”. 

(1 бод) 

42. Панић Бобан (2015). Исхрана крава у лактацији на фарми „Арсенић” д.о.о. 

(1 бод) 

43. Радић Бошко (2015). Исхрана товних пилића на фарми „Јозић”. 

(1 бод) 

44. Лукић Јовица (2015). Исхрана товних јунади на фарми „Усорац”. 

(1 бод) 

45. Видић Сања (2015). Производња млијека и економичност производње на фарми 

„Усорац”. 

(1 бод) 

46. Илић Александар (2015). Љековито биље у исхрани животиња. 

(1 бод) 

47. Јарчевић Николина (2015). Механичке методе за обраду хранива. 

(1 бод) 

48. Гаврић Горица (2016). Утицај генетски модификованих организама у исхрани 

домаћих животиња. 

(1 бод) 

49. Бркић Гојко (2016). Исхрана крава у лактацији на фарми „Бркић М.Г.” 

(1 бод) 

50. Јанковић Милош (2016). Забрањене материје у исхрани домаћих животиња. 

(1 бод) 

51. Јањић Аљоша (2016). Квалитет зрнастих хранива на подручју регије Добој. 

(1 бод) 

52. Марчета Ана (2016). Исхрана оваца на фарми „Срдић”. 

(1 бод) 

53.  Пушибрк Свјетлана (2016). Исхрана товне јунади на фарми „Сарајлић”. 

(1 бод) 

54. Радак Радослав (2016). Исхрана прасади у одгоју на фарми  „Д+В Агрос”. 

(1 бод) 

55. Гарић Татјана (2016). Исхрана кока носиља на фарми „Кока -Кик”. 

(1 бод) 



56. Кежић Срђан (2016). Исхрана кока носиља конзумних јаја на фарми „Агро-партнер”. 

(1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА5:                                                                                      74,50 
 
 
 
г-а) Вредновање наставничких способности6 
Вредновање наставника/сарадника 
(Навести сва вредновања на нивоу семестра)   
Просјечне оцјене студената у сљедећим школским годинама: 
2011/12; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016. 
просјечна оцјена 4,55, "изврсно" 

(10 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                     10,00 
 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Рад у зборнику радова међународног стручног скупа (3 бода, чл.22/5) 
 

1. Važić. B, Erbez, M, Rogić, B, Drinić M (2016): Vlašićký sýr, z Bosný a 

Hercegoviný, Farmàrskà výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIII, Sbornik 

referàtů ze seminàře s mezinàrodni učasti,19.05.2016. Brno, 56-60, Agronomickà 

fakulta, Mendelova univerzita v Brnȇ. 

(0,75 x 3=2,25) 
На подручју планине Влашић за вријеме љетњих мјесеци производи се аутохтони травнички сир од 
млијека аутохтоне дупске праменке. Сама технологија производње сира је аутохтона и 
карактеристична је за овчаре са подручје Влашића и њених обронака. Технологија производње сира се 
састоји од одређених операција као што су: засиравање, обрада груша, цијеђење сира, расијецање 
сирне груде, слагање сира у качице, зрење, складиштење и продаја. Сир по конзистенцији и хемијском 
саставу представља вриједан аутохтони прехрамбени производ. 
 

                                                 
5 Код збрајања бодова, бодови добијени за радове прије посљедњег избора/реизбора, не улазе у укупан збир. 
6 Bpeдновање наставничких способности и вредновање наставника/сарадника, које се обавља на нивоу 
семестра, врши се тако да се саберу сви остварени бодови за сваку појединачну евалуацију за вријеме 
изборног периода наставника/сарадника.  Просјечна оцјена се добије на начин да се укупна сума 
остварених бодова по основу евалуације подијели са бројем спроведених евалуација.   



Реализован национални пројекат у својству руководиоца пројекта (3 бода, 
чл.22/11) 

 
1. Побољшање исхране на фарми музних крава у Реблици Српској (2012)-

стручни пројекат, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске. 

(3 бода) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА7:                                                                                            5,25 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА:                    197,20  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Код збрајања бодова, бодови добијени за радове прије последњег избора/реизбора, не улазе у укупан збир. 



II. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ8 
 

На Конкурс, објављен у Гласу Српске 08.03.2017. године, за избор наставника на 
ужу научну област Сточарство, за наставне предмете: Основe исхране животиња, 
Исхрана преживара, Исхрана непреживара, Исхрана домаћих животиња, Квалитет и 
безбједност хране за животиње, Исхрана дивљачи, Биотехнологија у исхрани животиња  
и Исхрана риба, на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци пријавио се 
један кандидат, др Миланка Дринић. 

Према члану 77. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ број 73/10) и 
члану 135. Статута Универзитета у Бањој Луци, за редовног професора може бити биран 
кандидат који: 1) има проведен најмање један изборни период у звању ванредног 
професора; 2) има најмање осам научних радова из области за коју се бира, објављених у 
научним часописима и зборницима са рецензијом, након избора у звање ванредног 
професора; 3) има најмање 2 објављене књиге (научну књигу, монографију или 
универзитетски уџбеник), након избора у звање ванредног професора; 4) је успјешно 
реализовао менторство кандидата за  степен другог или трећег циклуса, 5) има успјешно 
остварену међународну сарадњу са другим универзитатима и релевантним институцијама у 
области високог образовања.  

Научна дјелатност кандидата (аутор/коаутор), од последњег избора за ужу научну 
област Сточарство (ванредни професор 2011. године), исказана је кроз 19 научних радова, 
од  којих је пет објављено у водећим међународним часописима са импакт фактором. Шест 
радова објављено је у часопису националног значаја, пет радова саопштено на скупу 
међународног значаја штампано у цјелини и три рада су саопштена на скупу 
националног значаја штампана у цјелини. Такође, кандидат је успјешно остварио 
међународну сарадњу учествујући у реализацији три научно-истраживачка пројекта, 
финансирана од стране Владе Норвешке, и то у два пројекта у својству координатора и у 
једном у својству сарадника на пројекту. У поменутим пројектима остварена је сарадња 
са Норвешким универзитетом за природне науке – (Norwegian University of Life Sciences 
-NMBU), те више универзитата из региона. Кандидат је коаутор једне научне књиге. 

Образовна дјелатност кандидата, од последњег избора за ужу научну област 
Сточарство (ванредни професор 2011. године), исказана је једним универзитетским 
уџбеником, менторством у 2 магистарска рада (магистарски студиј по Закону о 
Универзитету), чланством у 3 комисије за одбрану магистарског рада и  менторством  за 
56 дипломских/завршних радова на првом циклусу студија. У периоду након последњег 
избора кандидат је од стране студената према интерној евалуацијији  оцијењен са 
оцјеном „изврстан“. 

Стручна дјелатност кандидата, од последњег избора за ужу научну област 
Сточарство исказана је реализацијом  једног стручног пројекта, финансираног од стране 
Министарства пољопривреде Републике Српске, те једним стручним радом објављеним 
у зборнику радова са међународног стручног скупа. 

Објављене публикације кандидата припадају ужој научној области Сточарство или 
су мултидисциплинарног карактера у којима је сточарство повезано са другим научним 
областима. 

Увидом у библиографију кандидата након последњег избора, констатујемо да 

                                                 
8 Закључно мишљење комисије, односно дио закључка мора да буде на истој страници на којој се налазе и 
потписи чланова комисије. То значи да потписи чланова комисије не смију бити издвојени на посебној 
страници. 



RaHAVAaT ucrrylbaBa ycJroBe Aeor4HHcaHe 3aKoHoM o BrrcoKoM o6pa3oBar6y u cTaryToM
VHneepsurera y Banoj Jlyun :a ras6op y euue :eane.

Ha ocuory aHanu3e yKynHe uayuue, o6pa:oaHe r4 crpy,rHe 4jeraruocru xaHAHAara.

Kornrr,rcaja rcoHcraryje ga je xau4u4ar crerao 3aKoHoM rrponllcaHe ycnoBe 3a ras6op y ruue
3BarLe, Te ca 3aAoBoJbcrBoM npeAn r(e HacrarHo-aay.rHonr eujehy floronpttopegnor
r[axy:rrera Yuueepsurera y Baluoj Jlyura aa rpr4xBaru no3lrrl,rBaH rzoajeurraj Kouucraje u
flpen,loxx CeHaq Vlusep:urera y Eauoj,tl]tr4 qa ce ap Mrraura.nprsrh ura6epe ra
HacragHrrxa v HavqHoi o6racrq noJronpuspeaHrix Hayxa. ga vxv HavqHy o6racr Croqapcreo.
:a HacraeHe nDe,[Mere: OcHoee cxDaHe xr4sorulsa. l4cxpaHa npexttgaDa. HcxpaHa
uenDexugaDa. HcxDaHa ,[oMahux xl.igotursa. Kearurer H 6eg6ieaHocr xpaHe :a xugorr4]se,
l4cxoaHa aHg,.baqfl. E orexHo,roruja ) ucxDaHu xllBorulr,a l4cx

Y Barsoj nyau,06.04.2017. rognHe

flornuc .r,'raHoea xovucuje :

,......J, -.r- n(kv1|._

o

IIpo$. ap fopau fpy6uh, penoauu npo$ecop, yNa

HayvHa o6,racr: l4cxpaxa aovahrr l rajeuux

xr..rBorr4H,a, lloJborIpuBpeAHIr t[arcy:rrer, Yuuaep:nrer y

Beorpagy - npedcj eduurc xouucuj e ;

pe4oeru npoSecop, yxa
uayuua o6,racr: I{cxpana aovahux u rajenux

xHBorrrrra, Ilo,'rorpuspeluu Qaxylrer, Yuuaep:urer y

EeorpaAy - wrau rcottucuje;

Ilpor[. gp flparaH f.nauovlrh, pe4osHra npo$ecop, yNa

uayuHa o6:racr: l4cxpaHa xuaoruma, flo,sonpuape.qHu

$arynrer, Ynnnepslrrer y Hoaou Cagy - uzar

xouucuje:

os)a K o AttA 3AKJE MI,IIIIJI'C}{)A.

V Bamo.j J1yqH, gA. N.{ Na.2 0 rn. roAr4 H e

flotnfic q:ranoea r<oul.tcuje ca

us4nojeuuut 3aKrtyttHI.rM M14rrIJbeH,eM

l.
2.




