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Пријављени кандидати 
Др Жељко Лакић, научни сарадник, шеф завода за крмно биље у Пољопривредном 
институту Републике Српске  
Др Војо Радић, доцент у ужој научној области Генетика и оплемењивање  
                          пољопривредних биљака 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Жељко (Петар и Десанка) Лакић 
Датум и мјесто рођења: 10.01.1969. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: ЈУ Пољопривредни институт 

Републике  Српске, Бања Лука 
Радна мјеста: Асистент истраживач на пословима 

оплемењивања, агротехнике и 
сјеменарства, шеф Завода за крмне 
биљке 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан је Друштва генетичара Србије 
Члан Комисије за признавање сорти 
пољопривредних биљака Републике 
Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет 

Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 30.09.1994. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,00 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет 
Звање: Магистар пољопривредних наука 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 26.01.2007. године 
Наслов завршног рада: "Принос и квалитет крмних легуминоза 

и трава гајених у чистој сјетви и 
смјеши" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): Пољопривредне науке 

Просјечна оцјена: 9,34 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, 
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Пољопривредни факултет 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: Нови Сад, 29.01.2010. године 

Назив докторске дисертације: "Квантитативна својства дивергентних 
генотипова енглеског љуља (Lolium 
perenne L.)" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Пољопривредне науке 

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

- 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
1.1. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (10  

бодова) 
 

1. Glamočlija, Đ., Janković Snežana, Rakić, S., Maletić Radojka, Ikanović Jela, 
Lakić, Ž. (2011): Effects of nitrogen and harvesting time on chemical 
composition of biomass of Sudan grass, fodder sorghum, and their hybrid. 
Тurkish Journal of Agriculture and Forestry 35 (2), pp. 127-138. (10×0,30=3 
бода) 

 
Циљ ових двогодишњих истраживања (2007-2008) био је испитивање 
варијабилности хемијског састава узорака природно сушене биомасе, три врсте 
рода Sorghum који су у широкој употреби на територији jугоисточног Балкана. 
Испитивани су узорци суданске траве Зора, крмног сирака НС-Џин и њиховог 
хибрида Силокинг зависно од употребљених количина азота и времена косидбе. 
Биљке су гајене на огледном пољу Радмиловац, Пољопривредног факултета у 
Београду. Косидбом у фази пораста стабла (висина биљака 100-120 cm) добијена 
је природно сушена биомаса са највећом количином укупних протеина. Каснијом 
косидбом (фаза метличења) у биомаси се смањивала количина укупних протеина и 
минералних материја, док се значајно повећавала количина безазотних 
екстрактивних материја (БЕМ) и целулозе. Садржај липида у испитиваним 
узорцима се разликовао по сортама, али ово варирање није статистички 
значајно. Повећањем интензитета исхране биљака азотом повећан је садржај 
укупних протеина у испитиваним узорцима. Усљед већих количина непротеинских 
азотних једињења није се повећао удио сварљивих протеина. На основу утврђеног 
хемијског састава сјена силажног сирка одређена је укупна сварљивост 
хранљивих компоненти тестиарних узорака. Укупна сварљивост свих тестираних 
узорака је задовољавајућа и била је изнад 51%. Најквалитетнија биомаса добијена 
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је косидбом хибрида сирка и суданске траве у фази пораста стабла. Норма азота 
од 80-120 kg и жетва током периода метличења су биле најбоље све 3 сорте. 
 
 

2. Stanisavljević, R., Vučković, S., Simić, A., Marković, J., Lakić,  Ž., Terzić, D., 
Đokić, D. (2012): Acid and temperature treatments result in increased 
germination of seeds of three Fescue species. Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici 40 (2), pp. 220-226. (10×0,30=3 бода) 

 
 
Ефикасно клијање сјемена вијука је есенцијално за успјешно успостављање ливада 
и пашњака. Ово истраживање је проведено да се утврди ефекат различитих 
третмана киселинама и температуром на клијање сјемена код три врсте вијука: 
Festuca rubra, Festuca ovina, i  Festuca pratensis. Сјемена различитих сорти, 
популација и колекција била су изложена концентрацијама сумпорне киселине у 
три различита временска интервала (12 третмана) и шест различитих 
температура у три различита временска интервала (18 третмана). Упркос 
заједничким особинама рода Festuca, сјеме различитих врста је реаговало 
другачије на третмане. Три оптимална третмана за испитано сјеме Festuca 
rubra потопљено у 75% раствор сумпорне киселине на 20 минута (побољшало је 
стопу клијања за 19%), потопљено у 50% раствор сумпорне киселине на 30 
минута (побољшало је стопу клијања за 18%) и изложено температури од 60°C 
или 70°C на 90 минута (побољшало је стопу клијања за 17%).  За сјеме Festuca 
ovina оптимални третмани укључивали су потапање сјемена на 10 или 20 минута 
у 50% раствору сумпорне киселине (оба третмана побољшала су стопу клијања 
за 13%). Излагање сјемена 30 минута 25% раствору сумпорне киселине и 60 
минута температури од 80°C (побољшало је стопу клијања за 12%). Два 
оптимална третмана су идентификована за сјеме Festuca pratensis, гдје је први 
укључивао потапање сјемена у 75% раствор сумпорне киселине на 30 минута 
(побољшало је стопу клијања за 22%), други је укључивао излагање сјемена 
температури од 90°C на 90 или 60 минута, или излагање сјемена температури од 
80°C на 90 минута (побољшало је стопу клијања за 21%). Наши резултати 
показују да ако сјеме вијука треба бити посијано током јесени (два или три 
мјесеца након жетве сјемена), третирање киселинама и температуром може 
значајно повећати његову клијавост.  
 

3. Janković, S., Rakić, S., Ikanović, J., Kuzevski, J., Živanović, Lj., Lakić, Ž. 
(2012): Correlation coefficients of morphological-productive traits of species of 
Sorghum genus. Biotechnology in Animal Husbandry 28 (3), pp. 585-593. 
(10×0,30=3 бода) 

 
Предмет ових истраживања су фенотипски и генетички коефицијенти 
корелације три врсте рода Sorghum, и то крмни сирак Sorghum bicolor Moench. 
(сорта НС Џин), суданска трава Sorghum sudanense L. (сорта Зора) и 
интерспециес хибрид Sorghum bicolor x Sorghum sudanense (сорта Силокинг). 
Испитивања су вршена на узорцима биљног материјала из првог откоса, 
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Проучаване су сљедеће морфолошко-продуктивне особине: висина биљке, број 
листова по биљци, маса листова на стаблу, просечна маса стабла и принос 
зелене биомасе. Анализом генетичких и фенотипских коефицијената уочавају се 
разлике и зависности у дјеловању на испитиване морфолошко-продуктивне 
особине. Највећу вриједност висине стабла имала је суданска трава (2,281 m), 
као и број листова по биљци (7,917). Највећа маса листова по биљци била је код 
крмног сирка (49,05 g), а највећу просечну масу стабла имале су биљке 
интерспециес хибрида (80,798 g). Варирања ових морфолошко-продуктивних 
показатеља по врстама била су сигнификантна и врло сигнификантна. 
Коефицијенти простих корелација указују на постојање врло јаких до скоро 
потпуних, статистички врло значајних позитивних веза, овакви ефекти су се 
могли очекивати. Висина биљке и број листова нису били директно статистички 
значајни на принос зелене биомасе, али индиректно јесу и варирали су од 
безначајних и јако слабих до спорадично средње јаких и статистички значајних. 
 
 

4. Lakić, Ž., Sokolović, D., Babić, S., Vojin, S., Ikanović, J., Veljović, T., Balalić, 
I. (2013): Genetic variabilyty of seed yield and seed components of 
autochthonous Lolium perenne L. populations. Genetika, vol. 45 (2), pp. 553-
556. (10×0,30=3 бода) 

 
 
Циљ овог истраживања је да се испитају генетичка варијабилност, 
херитабилност и корелације компоненти приноса и принос сјемена потомстава 
аутохтоних популација и сорти енглеског љуља. Истраживања су обављена на 
огледном пољу и у лабораторијама Пољопривредног института Републике 
Српске, током 2007. и 2008. године. Проучавано је 6 аутохтоних популација 
енглеског љуља сакупљених у Босни и Херцеговини и двије сорте Маја и Calibra 
као стандарди. Анализиране су сљедеће особине: број генеративних стабљика по 
биљци, број дана до почетка цвјетања, дужина класа, број класића по класу, 
принос сјемена по класу и биљци и маса 1000 сјемена. Анализа резултата броја 
генеративних стабљика по биљци указује да постоји високо сигнификантна 
разлика код испитиваних популација и сорти енглеског љуља. Најдужи период до 
почетка цвјетања имала је сорта Calibra, а најкраћи популација Ламинци. 
Просјечна дужина класа код испитиваних популација износила је 22,7 cm и била је 
значајно мања у односу на сорту Маја. У броју класића по једном класу постоје 
високо сигнификантне разлике између појединих популација енглеског љуља и 
сорте Маја. Просјечан принос сјемена по класу испитиваних популација био је у 
нивоу сорте Маја, а у односу на сорту Calibra виши за 37,5%. Код испитиваних 
популација енглеског љуља принос сјемена био је од 5,21 g (популација Драгочај) 
до 15,40 g (популација Купрес). Маса 1000 сјемена била је највећа код сорте 
Calibra. Током испитивања утврђено је постојање високо значајне позитивне 
генетичке корелације између почетка цвјетања и дужине класа, почетка 
цвјетања и масе 1000 сјемена, броја генеративних изданака и приноса сјемена по 
биљци и дужине класа и масе 1000 сјемена. 
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5. Ikanović, J., Popović, V., Trkulja, V., Živanović, Lj., Lakić, Ž., Pavlović, S. 
(2013): Morphological  characteristics of the interspecies hybrid between 
sorghum and sudan grass under intensive nitrogen nutrition. Genetika, vol. 45, 1, 
31-40. (10×0,30=3 бода) 

 
Циљ двогодишњих истраживања (2009 и 2010)био је испитивање варијабилности 
морфолошких особина врсте рода Sorghum и интерспециес хибрида сирка и 
суданске траве Силокинг зависно од употребљених количина азота. Анализиране 
су морфолошке особине: висина биљка, број листова, удео листа, удео стабла, 
број изданака, а узорци су узимани из првог откоса када је и ефекат 
употребљених азотних хранива био највећи. Резултати су показали да растуће 
количине азота значајно утичу на испитиване морфолошке особине посебно на 
интензитет бокорења (повећање броја секундарних стабала), број формираних 
листова, као и удио лисне масе у укупној надземној биомаси. Ефекат 
употребљеног азота зависио је од временских услова, односно од распореда 
падавина, а  биљке су достигле највећу висину у варијанти са примењених 105 kg 
ha-1 азота у сушној години, а у варијанти са 180 kg ha-1 у влажној години. 
 
 

6. Lakić, Ž., Balalić, I., Vojin, S. (2015): Interpretation of Genotype×Environment 
interaction in Perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Genetika, vol. 47 (2), pp. 
509-522. (10x1=10 бодова) 

 
Циљ овог истраживања био је да се код осам дивергентних генотипова енглеског 
љуља, гајених током двије вегетационе сезоне, евалуира интеракција генотип × 
година за дужину класа, масу 1000 сјемена, број сјемена по граму и 
хектолитарску масу. Интеракција је оцењена применом AMMI1 (метод 
адитивних главних ефеката и вишеструке интеракције) модела. За све особине 
утврђене су адитивне (генотип, година) и не адитивне (интеракција генотип × 
година) варијације. На основу резултата AMMI1 биплота генотип Г4 показао је 
највећу стабилност за све испитиване особине, тако да се може препоручити за 
сјетву у различитим условима средине. Такође, генотип Г4 може се користити и 
у стварању нових домаћих сорти енглеског љуља. 
 
 

7. Stevanović, P., Vucković, S., Popović, V., Ikanović, J., Živanović, Lj., 
Tabaković, M., Vujić, R., Lakić, Ž. (2015): Influence of the mineral fertilization 
at morphological and productive characteristics of the Lotus corniculatus on 
pseudogley. Wulfenia, Austria, vol. 22 (10), pp. 190-204. (10×0,30=3 бода) 

 
Lotus corniculatus L. је биљка из рода Fabaceae која се може успјешно гајити на 
сланим и киселим земљиштима типа псеудоглеј. Плодност псеудоглеја је ниска, а 
Lotus corniculatus може успјешно расти на таквом земљишту уз примјену 
одговарајуćег ђубрива. Истраживања су трајала двије године (2013 и 2014), а 
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праћена је варијабилност морфолошких и продуктивних особина Lotus 
corniculatus (сорта Лотанова) у зависности од примењених количинама азота, 
фосфора и микроелемената неопходних за додатну исхрану биљака гајених на 
земљишту типа псеудоглеј. Током истраживања праћене су сљедеће 
морфолошке и продуктивне особине: висина биљке, број цвјетова по биљци, број 
махуна по биљци и принос сјемена по хектару. Током извођења огледа примјењена 
је стандардна технологија за гајење Lotus corniculatus. Резултати истраживања 
су показали значајан, позитиван и оправдан ефекат примјене микроелемената 
преко листа на побољшање сљедећих особина код испитиване сорте Лотанова: 
висина биљке, број цвјетова, броја махуна по биљци  и принос биомасе. Највећи 
просјечни принос био је остварен примјеном микроелементима преко листа са 
комбинацијом Zn EDTA + боракс + амонијум молибдат. Прихрана азотом имала 
је лош утицај због киселог земљишта. Резултати су показали да је ефекат 
примјењених прихрана зависио од временских услова (фреквенције падавина). 
Постигнути резултати ових испитивања указују да је успјешну и профитабилну 
производњу Lotus corniculatus могуће организовати на земљиштима типа 
песудоглеј уз примјену преко листа ђубрива која садрже микроелементе као што 
је комбинација Zn EDTA + боракс + амонијум молибдат. 
 
 
1.2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6  

бодова) 
 

1. Војин, С., Гатарић, Ђ., Лакић, Ж., Марковић, Д. (2001): Принос крме и 
сјемена домаћих сорти жутог звјездана. Архив пољопривредне науке, 
Београд, 62 (220) (2001/ванр.св.), стр. 53-60. (6×0,75=4,5 бодова) 

 
Велики је значај и заступљеност жутог звјездана на површинама у Републици 
Српској, с обзиром на чињеницу да имамо највише псеудоглеја и других земљишта 
лошијих особина. Сорте жутог звјездана су дале просјечне трогодишње приносе 
зелене крме од 27,8 t/ha. Двогодишњи просјечни приноси сјемена сорти жутог 
звјездана били су 272 kg/ha. Највећи принос зелене крме и сјемена дала је сорта 
Бл-17. Континуирани рад на селекцији и оплемењивању вишегодишњих 
легуминозних биљака у Пољопривредном институту у Бањој Луци је довео до 
ставарња већег броја сорти. У току трогодишњег периода истраживања, 1995-
1997, праћене су разлике у висини приноса крме, принос и квалитет сјемена 
сљедећих сорти жутог звјездана: Босналотус, Тера и Бл-17.  
 

2. Војин, С., Гатарић, Ђ., Лакић, Ж., Кременовић Жељка (2002): Принос и 
квалитет крме одабраних генотипова црвене дјетелине. Агрознање, 1, 
Бањалука, стр. 91-98. (6×0,75=4,5 бодова) 

 
У истраживањима је приказана анализа приноса и квалитета крме три одабрана 
генотипа црвене дјетелине. Истраживања су обављена 1995-97. године, на 
земљишту флувијално-ливадског типа формирано на старом алувијалом 
супстрату, у Пољопривредном институту у Бањалуци. Циљ истраживања био је 
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да се у агроеклошким условима бањалучке регије, изврши анализа приноса и 
квалитета крме у комбинованој производњи крма-сјеме. За истраживање су 
одабрана три генотипа: В1,  В2 и В3. У току истраживања праћени су сљедећи 
параметри: принос зелене крме, принос сијена и квалит суве материје (СП, СЦ, 
СММ, СПе и БЕМ). На основу резултата трогодишњих истраживања, истиче се 
генотип В3 који је дао највећи принос зелене крме (37,4 t/ha), односно сијена (9,8 
t/ha). Најприноснији генотип је и истовремено и најквалитетенији (В3 је имао у 
провом откосу 17,5% СП). 
 

3. Војин, С., Гатарић, Ђ., Вучковић, С., Вучковић, М., Мандић, Д., Ножинић, 
М., Лакић, Ж., Марковић, Д. (2003): Пронос и квалитет сјемена црвене 
дјетелине и жутог звјездана у агроеколошким условима бањалучке регије. 
Агрознање, 2, Бањалука, стр. 130-141. (6×0,30=1,8 бодова) 

 
У раду је приказана анализа приноса и квалитета сјемена три одабрана генотипа 
црвене дјетелине и три домаће сорте жутог звјездана. Испитивања су обављена 
у двогодишњем периоду на огледном пољу Пољопривредног института у 
Бањалуци. Циљ ових истраживања био је да се у агроеколошким условима 
бањаличке регије испитају разлике у висини приноса и квалитета сјемена црвене 
дјетелине и жутог звјездана. За ова истраживања коришћени су материјали три 
генотипа црвене дјетелине (В1, В2, В3) и три сорте жутог звјездана (Босналотус, 
БЛ-17, Тера). На основу двогодишњих резултата испитивања, код црвене 
дјетелине истиче се генотип В3, који је остварио највећи принос сјемена (374 
kg/ha), а код жутог звјездана по приносу се истиче сорта БЛ-17 (292 kg/ha). 
Посматране квалитетне карактеристике сјемена црвене дјетелине и жутог 
звјездана указују да је истовремено најприноснији генотип односно сорта 
оставрила највећу клијавост, енергију клијања, масу 1000 сјемена и најмањи 
садржај тврдих сјемна. Имајући у виду висину приноса сјемена и квалитетне 
карактеристике, у агроеколошким условима бањалучке регије, постигнути су 
бољи резултати са црвеном дјетелином у односу на жути звјездан.  
 

4. Војин, С., Лакић, Ж.,  Кременовић Жељка (2004):  Утицај начина сјетве и 
бактеризације на квалитет сјемена црвене дјетелине. Acta Agriculturae 
Serbica, IX (17), стр. 309-315. (6×1=6 бодова) 
 

У истраживањима (пољска и лабораторијска) изведеним у Пољопривредном 
институту у Бањој Луци, проучаван је утицај начина сјетве и бактеризације на 
квалитет сјемена црвене дјетелине. У току истраживања одрђиван је квалитет 
сјемена 2n и 4n генотипова црвене дјетелине. Резултати истраживања указују 
да се у овим природним условима уз одређену технологију (сјетву на 40 cm 
међуредног размака), инокулацију одређеним сојевима микроорганизама може 
постићи висок квалитет сјемена црвене дјетелине, како диплоидних тако и 
тетраплоидних сорти –генотипова.  
 

5. Лакић, Ж., Гатарић, Ђ., Војин, С. (2006): Селекциона вриједност генетског 
материјала енглеског љуља (Lolium perenne L.). Агрознање,  вол. 7 (1), стр. 
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85-94. (6×1=6 бодова) 
 
Истраживањем је обухваћено шест генотипова енглеског љуља који су издвојени 
из колекције селекционог материјала Пољопривредног института Републике 
Српске. Циљ оплемењивачког рада на енглеском љуљу је стварање домаћих сорти 
са високим генетским потенцијалом за принос квалитетне биомасе (висок 
садржај сирових протеина), које су толерантне према рђи (Puccinia sp.) и 
погодне за пашно-кошни систем искоришћавања. Програм селекције нових сорти 
енглеског љуља базира се на селекционом материјалу добијеном у претходним 
селекционим циклусима, у клонским матичњацима и компаративним огледима. 
Током истраживања вршена су фенолошка опажања и биометријска мјерења: 
принос зелене крме, принос сијена и принос сјемена. На издвојеним генотиповима 
енглеског љуља посматране су и евидентиране сљедеће морфолошке и биолошке 
особине: висина биљака, опис и боја листа, отпорност на рђу  (Puccinia sp.), 
отпорност на полијегање, ритам развоја, тип раста, богаство лишћем и брзина 
регенерације. За утврђивање морфолошких и биолошких особина коришћена је 
стандардна методика за испитивање генотипова трава, уобичајнеа и опште 
прихваћена од већине селекционера у свијету. 
 

6. Лакић, Ж., Војин, С., Гатарић, Ђ. (2008): Компаративне предности 
легуминозно-травних смјеша у агроеколошким условима бањалучке регије. 
Агрознање, вол. 9 (1), стр.79-88. (6×1=6 бодова) 

 
Испитивања су обављена на огледном пољу Пољопривредног института 
Републике Српске у Делибашином селу – Бањалука, током 1996-1997. године. За 
испитивање су одабране три просте легуминозно-травне смјеше и то: луцерка 
80% + јежевица 20%, црвена дјетелина 60% + италијански љуљ 40%  и 
смиљкита 65% + мачији реп 35%. Током извођења огледа испитивани су и 
анализирани сљедећи квантитативни параметри: принос зелене крме, принос 
суве материје, ботанички састав смјеша, хемијски састав суве материје (сирови 
протеини, сирова целулоза, сирове масти, сирови пепео) и израчунат принос 
сирових протеина по јединици површине. На основу двогодишњих резултата 
испитивања легуминозно-травних смјеша, највећи просјечан принос зелене крме и 
суве материје остварен је са смјешом црвена дјетелина 60% + италијански љуљ 
40% (84,7 t ha-1 зелене крме, односно 15,9 t ha-1 суве материје). Најбољи квалитет 
суве материја постигнут је са смјешом луцерка 80% + јежевица 20%, која је 
имала просјечан садржај 19,7% сирових протеина. Такође, са овом смјешом 
остварен је и највећи принос сирових протеина по јединици површина, просјечно 3 
046,1 t ha-1. 
 

7. Лакић, Ж., Војин, С., Гатарић, Ђ. (2008): Принос и квалитет биомасе 
крмних легуминоза и трава гајених у чистом усјеву и смјешама. 
Агрознање, вол. 9 (3), стр. 113-122. (6×1=6 бодова) 

 
У раду су приказани двогодишњи резултати испитивања приноса и квалитета 
суве материје (СМ) најчешће гајених крмних легуминоза, трава и легуминозно-
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травних смјеша, на ораницама Републике Српске. Током извођења огледа у 
зеленој крми легуминозно-травних смјеша праћена је процентуална 
заступљеност легуминоза, трава и осталих биљних врста, посебно за сваки 
откос и годину испитивања. Оглед је постављен по стандардној методици на 
огледном пољу Пољопривредног института Републике Српске у Делибашином 
селу, на смеђе-долинском земљишту. Смјеша ТДС-4МК (црвена дјетелина 50% + 
италијански љуљ 50%) је у обје године испитивања остварила највећи принос 
суве материје. Поменута смјеша је у двогодишњем просјеку остварила принос 
суве материје од 15,43 t ha-1. На основу резултата ботаничких анализа зелене 
крме, код обје испитиване легуминозно-травне смјеше доминирале су крмне 
траве, али је њихова процентуалана заступљеност значајно варирала по 
откосима и годинама испитивања. Квалитет суве материје код свих 
испитиваних врста био је добар, што указује да је кошење било у најповољнијој 
фази пораста. По квалитету посебно се издваја сува материја црвене дјетелине 
која ја имала највећи садржај сирових протеина (просјечно 176,30 g kg-1 СМ) и 
најмањи удио сирове целулозе (282,64 g kg-1  СМ). Највећу енергетску вриједност 
суве материје имала је смиљкита (НЕЛ 5,17 МЈ/kg СМ), а најмању јежевица 
(НЕЛ 4,96 МЈ/kg СМ). 
 

8. Lakić, Ž., Đukić, D.,Vojin, S., Rajčević, B., Stevović, V., Đurović, D. (2009): 
Variability of quantitative traits in cocksfoot (Dactylis glomerata L.) genotypes. 
Acta Agriculturae Serbica, vol. XIV (28), pp. 65-73. (6×0,30=1,8 бодова) 

 
У раду се испитују најважнија квантитативна својства три експериментална 
генотипа јежевице (Dactylis glomerata L.) у односу на сорту БЛ-Крајина 
(стандард). Испитивања су обављена на огледном пољу Пољопривредног 
института Републике Српске у Бањалуци у периоду 2005-2007. године. Током 
трогодишњег истраживања, утврђене су значајне разлике између генотипова 
јежевице, како за принос и квалитет биомасе, тако и за принос сјемена. Највећи 
трогодишњи просјечан принос суве материје (CМ) остварен је са генотипом Р17-
45/6 (12,9 t ha-1 CМ), или за 2,14 t ha-1 CМ више у односу на принос сорте БЛ-
Крајина (10,78 t ha-1 CМ). Што се тиче приниса сјемена, са генотиповима 
јежевице остварени су високи просечни приноси, а разлике у односу на стандард 
БЛ-Крајина су високо сигнификантне. Са генотипом Р17-45/6 остварен је највећи 
трогодишњи просечан принос сјемена (535,7 kg ha-1). 
 

9. Гатарић, Ђ., Шарић, М., Ђурић, Б., Радић, В., Љесковац, Г., Лакић, Ж. 
(2009): Модели за продукцију једногодишњих протеинских крмних биљака 
на брдско-планинским рејонима. Агрознање, вол. 10 (3), стр. 53-58. 
(6×0,30=1,8 бодова) 

 
Значајан проблем у анималној производњи на брдско-планинском рејонима 
представља обезбјеђење квалиеттне сточне хране, посебно у зимском периоду. 
Вегетациони период је кратак, а с обзиром на агро-еколошке услове мање су 
могућности ширег избора биљних врста са добром квалитетом и високим 
приносом. Циљ рада јесте испитивање могућност стварања најпогоднијег 
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производног модела високопротеинске кабасте крме, која се може произвести у 
кратком временском периоду, уз постизање високих приноса. У концепту 
стварања модела продукције крме било је неопходно изабрати погодне крмне 
врсте, затим ријешити питање производње концентрованих хранива и испитати 
могућност производње дијела сјемена за сопствене потребе. Као погодне 
једногодишње протеинске крмне биљке за организовање и формирање 
производних модела на брдско-планинским подручјима истраживани су: јари 
сточни грашак и грахорица, сијани у смјеши са јаром зоби. Резултати 
истраживања показују да је могуће успјешно произвести кабасту крму (сјенажу) 
и концентровану крму (зрно). Такав начин производње могао би се посматрати и 
изградити као успјешан производни модел крме.  
 

10. Лакић, Ж., Војин, С. (2009): Принос биомасе и сјемена одабраних 
генотипова јежевице (Dactylis glomerata L.). Агрознање, вол. 10 (3), стр. 83-
90. (6×1=6 бодова) 

 
Испитивања су обављена на огледном пољу Пољопривредног института 
Републике Српске у Бањалуци у периоду 2004-2006. године. Циљ рада био је да се 
на основу анализе приноса биомасе и сјемена изврши избор најбољих генотипова 
јежевице као основа за даљи рад на стварању сорти са повећаним производним 
потенциалом за принос крме и сјемена. У раду се истичу принос биомасе и 
сјемена три експериментална генотипа јежевице (Dactylis glomerata L.) у односу 
на сорту БЛ-Крајина (стандард). Током двогодишњих истраживања, утврђене 
су значајне разлике између генотипова јежевице, како за принос биомасе, тако и 
за принос сјемена. Највећи двогодишњи просечан принос зелене крме (ЗК) и суве 
материје (СМ) остварен је са генотипом Р17-45/6 (56,7 t ha-1 зелене крме и 16,5 t 
ha-1 суве материје). Са експерименталним  генотиповима јежевице остварени су 
високи просечни приноси сјемена, а разлике у односу на стандард БЛ-Крајина су 
високо сигнификантне.  Генотип Р17-45/6 је у току двогодишњег испитивања 
остварио највећи просечан принос сјемена. 

 
11. Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В., Лакић, Ж., Ковачевић, З. (2009): 

Морфолошко-биолошке особине сјемена еко-типа граха пољака (Lathirus 
sativus L.) из Петровог поља. Агрознање, вол. 10 (2), стр. 31-38. (6×0,50= 3 
бода) 

 
У раду се даје кратак опис агроеколошких услова у МЗ Петровом Пољу код 
Требиња. Елаборирана је хемијска анлиза земљишта и метеоролошки подаци 
подручја са аспекта захтјева граха пољака. Грах пољак (Lathirus sativus L.) гаји 
се и користи као зрно за људску исхрану, а надземни дио биљке као крма. На 
локацији Петрово Поље грах пољак се гаји од давнина на традиционална начин. У 
пољедњих неколико година проувзводња на овој локации се значајно повећала због 
потражње сјемена ове биљке, добрих хомеопатских особина, као и 
алтернативно средство за лијечење дијабетеса, холестерола, повишеног крвнохг 
притиска, дересивних стања и др. Такође, познато је да грах пољак садржи 
извјесне количине психотоксина (ОДАП). садржај ОДАП-а је варијабилан особина 
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која зависи од низа генетичких и егроеколошких фактора, коији се елиминишу 
термичком обрадом. На основу до сада сагледаних фактора битних за 
производњу: агроеколошки услови, начин производње и др. може се 
претпоставити да домаћи еко-тип граха пољака у Петровом Пољу има повољан 
садржај неуротоксина и добре нутритивне особине са повољно 
избалансираноним односом нутритивних и хомеопатских особина у позитивним 
корелативним односима. Циљ истраживања је утврђивање најзначајнијих 
квантитаивних и квалитативних особина граха пољака, те развијење 
контолисане и смаоодрживе производње на већим површинама повећањем 
приноса. Адекватним методама обухваћен је највећи број параметара битних за 
дескрипцију и очување ове биљке, као еко-типа овог простора. Резулати рада, 
између осталог, указују на мјере које је неопходно предузети у наредном периоду 
истраживања.   
 

12. Лакић, Ж., Војин, С., Гатарић, Ђ. (2010): Принос и квалитет крме 
вишегодишњих легуминоза и трава гајених у низијском подручју 
Републике Српске. Агрознање, вол. 11 (1), стр. 81-89. (6×1=6 бодова) 

 
У раду су истакнути резултати двогодишњих испитивања приноса и квалитета 
крме три легуминозе (луцерка, црвена дјетелина, смиљкита) и четири 
вишегодишње траве (јежевица, мачији реп, италијански љуљ, енглески љуљ). 
Током извођења огледа праћени су и анализирани сљедећи квантитативни 
параметри: принос зелене масе, принос суве материје и хемијски састав суве 
материје (сирови протеини, сирова целулоза, сирове масти, сирови пепео и БЕМ). 
Истраживања су обављена на огледном пољу Пољопривредног института 
Републике Српске у Делибашином селу, на смеђе-долинском земљишту. На 
усјевима су током извођења огледа примјењене све стандардне агротехничке 
мјере. Код свих испитиваних врста остварена су по три откоса крме, у обје 
године. Највећи просјечан принос зелене масе код испитиваних легуминоза 
остварен је са црвеном дјетелином (70,8 t ha-1), док је највећи принос суве 
материје постигнут са луцерком (13,6 t ha-1). Код вишегодишњих  трава највећи 
просјечан принос зелене масе и суве материје остварен је са италијанским љуљем 
(42,2 t ha-1 ЗМ, односно 9,5 t ha-1 СМ). У квалитеу суве материје утврђене су 
значајне разлике  код испитиваних врста крмних биљака. По садржају сирових 
протеина код легуминоза издваја се луцерка (178,7 g kg-1), а код вишегодишњих 
трава енглески љуљ (122,1 g kg-1). 
 

13. Икановић Јела, Гламочлија, Ђ., Дражић Гордана, Сталетић Мирјана, 
Кајгана, М., Лакић, Ж.,   Живановић,  Љ.  (2010):  Утицај појачане исхране 
азотом на продукцију неких биљних врста из рода Sorghum.  Архив за 
пољопривредне науке, вол. 71 (256), стр.15-23. (6×0,30=1,8 бодова) 

 
У раду су проучаване варијабилности морфолошких особина три генотипа НС-
Џин (крмни сирак), Зора (суданска трава) и Силокинг (интерспецијес хибрид) у 
зависности од употребљених количина азота за допунску исхрану биљака током 
(2007. и 2008.) године. Испитивани су сљедећи параметри: висина биљака, маса 
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листа, маса стабла, као и удио листова у укупној биомаси. Резултати су 
показали да између генотипова постоје значајна варирања у испитиваним 
особинама. Азот употребљен у исхрани биљака је утицао позитивно на повећање 
укупне биомасе и учешћа листова у њој. Овај параметар је од интереса за 
произвођаче сточне хране. Сиркови су биљке снажног корјеновог система добре 
усисне моћи и добро усвајају неискоришћене азотне соли које су употребљене за 
исхрану предусјева. На повећање ефекта употребљеног азота велики утицај 
имају количине и распоред падавина. У двогодишњем просјеку генотип Силокинг 
је дао највећу укупну зелену биомасу, највећа маса листова била је у генотипа НС 
Џин, док је у генотипа Зора удио лисне масе био највећи. Ефекат употребљеног 
азота зависио је од временских услова, односно од распореда падавина, тако да је 
у обје године оптимална количина била 105 kg ha-1.  
 

14. Лакић, Ж., Војин, С., Икановић, Ј. (2010): Агрономска својства одабраних 
сорти и генотипова црвене дјетелине (Trifolium pratense L.). Агрознање, 
вол. 11 (3), стр. 107-115. (6×1=6 бодова) 

 
У раду су приказана најважнија агрономска својства два генотипа црвене 
дјетелине у односу на сорте Колубара и Виола (стандард). Истраживања су 
обављена на огледном пољу и лабораторијама Пољопривредног института 
Републике Српске у Бањалуци током 2006. и 2007.године. Оглед је постављен по 
случајном блок систему у четири пнављања, на смеђе-долонском земљишту, а 
током истраживања праћена су слиједећа својства: висина биљака, принос 
зелене масе, принос суве материје и квалитет суве материје. Током двогодишњих 
истраживања, утврђене су значајне разлике између одабраних сорти и 
генотипова црвене дјетелине у висини биљака, приносу биомасе и квалитету суве 
материје. Највећи просечан принос зелене масе (ЗМ) и суве материје (СМ) 
остварен је са генотипом ЦД-ТР/2004 (62,9 t ha-1 ЗМ, односно 13,8 t ha-1 СМ). 
Испитивани генотипови црвене дјетелине испољили су добар квалитет суве 
материје, а по садржају сирових протеина у сувој материји истиче се сорта 
Колубара (стандард) 171,3 g kg-1 СМ.  
 

15. Малић, Н., Лакић, Ж. (2011): Могућност гајења високог вијука (Festuca 
arundinacead Schreb.) у рекултивацији станарских депосола. Агрознање, 
вол. 12 (1), стр. 57-65. (6×1=6 бодова) 

 
У раду су приказани резултати рекултивације и заснивања травнатих површина 
са високим вијуком (Festuca arrundinaceae Schreb.) на депосолима рудника 
Станари. Истраживања су обављена на техногеном земљишту спољашњег 
одлагалишта површинског копа Рашковац–Станари, у двогодишњем периоду 
(2009/10). Примјењено је седам различитих третмана прихране усјева азотом, по 
случајном блок систему. Анализа земљишних услова показује да се ради о 
пјесковитом депосолу доста ниске плодности. Највећи просјечни приноси зелене 
масе (31,6 t ha-1) и суве материје (12,76 t ha-1) у обје године постигнути су 
примјеном највише дозе азота (160 kg ha-1 N). Употреба третмана са 60 kg ha-1 N 
показује најмање колебање приноса. Набољи ефекат ђубрења азотом на принос 
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сијена постигнут је најнижом дозом прихране (40 kg ha-1 N). Изостанак примјене 
азотних ђубрива у прихрани травњака високог вијука, заснованог у рекултивацији 
депосола рудника лигнита Станари, неминовно води престанку раста и развоја 
биљне масе.  
 

16. Малић, Н., Лакић, Ж. (2012):  Принос и квалитет сјемена високог вијука 
(Festuca arrundinaceae Schreb.) произведеног у поступку рекултивације. 
Агрознање, вол. 13 (3), стр. 441-448. (6×1=6 бодова) 

 
У раду су изнијети двогодишњи резултати истраживања утицаја растућих доза 
азота на принос и квалитет сјемена високог вијука произведеног на депосолу 
спољног одлагалишта површинског копа Рашковац–Станари. Пољски 
двофакторијални оглед постављен је по методи случајног блок система у четири 
понављања. Током испитивања праћен је утицај растућих доза азота (40, 60 и 80 
kg ha-1 N) на принос и квалитет сјемена високог вијука у односу на контролну 
варијанту. Добијени резултати испитивања указују да је примјена растућих доза 
азота имала велики утицај на висину приноса сјемена, масу 1.000 сјемена и 
величину (крупноћу) сјемена високог вијука. Највећи просјечан принос сјемена 
(223,8 kg ha-1) остварен је са дозом азота од 60 kg ha-1. Најмање колебање, 
односно највећа стабилност приноса сјемена, током двогодишњег испитивања, 
постигнута је примјеном дозе од 40 kg ha-1 N. Примјеном дозе азота од 80 kg ha-1 

остварена је највећа просјечна маса 1.000 сјемена (1,52 g) и највећа величина 
(крупноћа) сјемена високог вијука (645 сјемена/g). 
 

17. Лакић, Ж., Малић, Н., Мисимовић, М. (2013): Заснивање травних појасева 
у међуредном простору воћњака са различитим смјешама и енглеским 
љуљем уз примјену хидрогела. Агрознање, вол. 14 (4), стр. 639-649. (6×1=6 
бодова) 

 
Истраживања су обављена у 2011. и 2012. години на двије локације и то: на 
огледном пољу Пољопривредног института РС и мјесту Страњани код Бања 
Луке. На локацији Страњани оглед је постављен у младом засаду крушке, а на 
локацији Делибашино Село у огледном мјешовитом засаду више воћних врста 
(шљива, кајсија, бресква). У овим истраживањима коришћене су 4 намјенски 
креиране травне смјеше и енглески љуљ. Огледи су постављени у четири 
понављања на смеђе-долинском земљишту и смоници. На локацији Делибашино 
Село примјењен је класичан начин обраде, а на локацији Страњани редукована 
обрада земљишта. Прије сјетве на обје локације у земљиште је унијет хидрогел. 
Током двогодишњих истаживања праћен је: флористички састав, принос зелене 
и суве масе, број мулчирања, покровност-густина усјева, садржај влаге у 
земљишту и анализиран је сатав биљне масе првог откоса. Принос зелене и суве 
масе у првом откосу 2011. године, на локацији Делибашино Село, био је код свих 
испитиваних варијанти већи на површинама гдје је примјењен хидрогел. На 
локацији гдје је примјењена редукована обрада земљишта, у зеленој биомаси 
првог откоса удио других биљних врсте био је већи током обје године испитвања. 
Најбоља покровност на локацији Делибашино Село остварена је са смјешом ТС/1, 



15 
 

а на локацији Страњани  са смјешом ТС/4. 
 

18. Лакић Ж. (2014): Принос и компоненте приноса сјемена аутохтоних 
популација енглеског љуља. Агрознање, вол. 15 (3), стр. 267-279. (6×1=6 
бодова) 

 
Испитивања су обављена на огледном пољу и лабораторијама Пољопривредног 
института Републике Српске-Бањалука у периоду 2006-2008. године. Циљ рада 
био је да се испитају компоненте приноса сјемена потомстава аутохтоних 
популација енглеског љуља, те да се на основу тих резултата издвоје материјали 
које би се касније користили у програму стварања домаћих сорти. Током 
истраживања анализирана су сљедећа својства: принос сјемена (kg ha-1), маса 
1.000 сјемена (g), величина сјемена (сјемена/g) и хектолитарска маса (kg). Током 
двогодишњих истраживања, утврђене су значајне разлике између популација 
енглеског љуља у приносу сјемена. Испитиване популације енглеског љуља 
оствариле су висок просјечан принос сјемена (903,9 kg ha-1). Највећи двогодишњи 
просечан принос сјемена остварен је са популациом Сарајево. Квалитет сјемена 
испитиваних популација био је врло добар, а просјечна маса 1.000 сјемена 
износила је 2,1 g. Током ових испитивања најситније сјеме имала је популација 
Сарајево, а најкрупније популација Бањалука. Просјечна хектолитарска маса 
сјемена седам испитиваних популација енглеског љуља износила је 25,8 kg. 
 

19. Лакић, Ж., Икановић,  Ј.,  Павловић,  С.  (2015):  Принос биомасе и 
параметри квалитета суве материје одабраних популација енглеског љуља. 
Агрознање, вол. 16 (2), стр. 241-252. (6×1=6 бодова) 

 
Испитивања компоненти приноса генетички дивергентних популација енглеског 
љуља обављена су на огледном пољу и у лабораторијама Пољопривредног 
института Републике Српске у Бања Луци, током 2006., 2007. и  2008. године. 
Коришћени материјали су потомства аутохтоних популација енглеског љуља, 
које су сакупљене на ширем подручју Републике Српске, односно Босне и 
Херцеговине. Након мултипликације сјемена одабраних популација, 2006. године 
заснован је микрооглед. За ова истраживања коришћено је 7 популација енглеског 
љуља, и то: Бањалука, Косјерово, Ламинци, Кобатовци, Кобаш, Делибашино село 
и Сарајево. Током трогодишњих истраживања анализирана су сљедећа својства: 
а) принос зелене биомасе; б) принос суве материје; ц) хемијски састав суве 
материје у првом откосу; д) принос сирових протеина. На основу трогодишњих 
испитивања приноса зелене биомасе и суве материје, по висини и стабилности 
приноса, истиче се популације Бањалука. Популација Делибашино село је у првом 
откосу суве материје имала највиши просјечан садржај сирових протеина и 
најнижи садржај сирове целулозе. Највиши просјечан принос сирових протеина 
током ових испитивања остварен је са популациом Сарајево.  
 

20. Ножинић, М., Пржуљ, Н., Ђорђевић, В., Лакић, Ж., Суљкановић, Ш., 
Спремо, Д. (2015): Принос соје у екстремним годинама. Летопис научних 
радова, 1, Нови Сад , 33-43. (6×0,30=1,8 бодовa) 
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У раду су анализирани резултати сортних макроогледа на соји у 2013 и 2014. 
години на локалитету Александровац, микроогледа са ђубрењем на наведеном 
локалитету у 2014. години, те микроогледа са ђубрењем на локалитету Бања 
Лука у 2013. години. Обје сезоне карактерисале су врло екстремне временске 
прилике. Остварени приноси зрна (536 - 1.216 kg ha-1) у сортном макроогледу у 
врло сушној 2013. години били су значајно нижи у односу на приносе (3.022 - 4.133 
kg ha-1) у изузетно кишној 2014. години. Особине пропусног, алувијалног 
земљишта имале су пресудан утицај на приносе зрна у обје године. Огледи са 
различитим ђубривима праћени су на бањалучкој сорти Соња. Растуће дозе 
ђубрива у 2014. години нису довеле до економски оправданог повећања приноса 
зрна у односу на контролу. Слични резултати добијени су и у претходној години 
на локалитету Бања Лука, што упућује на неопходност детаљнијег проучавања 
ове агротехничке мјере. 
 

21. Лакић, Ж., Предић,  Т.,  Павловић,  С.  (2016):  Биолошке рекултивације 
рударском активношћу деградираних земљишта на локалитету Срђевићи – 
Гацко. Сварог, 13, 285-298. (6×1=6 бодова) 

 
Истраживања су обављена на рударски деградираном земљишту на локалитету 
Срђевићи које се налази у власништву рудника и термоелектране Гацко,  а 
трајала су од 2011-2013. године. Оглед је постављен на три подлоге: чисти 
лапорац – контрола; земљиште 40 cm - лапорац 35 cm - шљунак 30 cm; земљиште 
40 cm - лапорац 35 cm - пепео 40 cm. За сјетву су коришћене три травно-
легуминозне смјеше и луцерка у чистој култури. Током двогодишњих испитивања 
прећени су сљедећи параметри: хемијске особине лапорца прије и након 
завршетка двогодишњих испитвања, хемијске особине земљишта и осталих 
слојева подлога, укупан садржај микроелемената, тeшких метала и 
концентрација полихлорираних бифенила (PCB) у лапорцу и подлогама, 
покровност земљишта усјевом на крају друге године испитивања, ботаничка 
анализа зелене масе смјеша на почетку и крају испитивања, принос зелене масе 
по годинама и садржај микроелемената и тешких метала у сувој биљној маси. 
Земљиште које је коришћено у рекултивацији имало је базну реакацију. Анализом 
узорака лапорца, земљишта и других слојева подлога, утврђен је повећан садржај 
тешких метала кадмијума (Cd) и никла (Ni), а констатоване вриједности биле су 
изнад дозвољених граничних вриједности за пољопривредна земљишта. Током 
двогодишњих испитвања најбоља просјечна покровност земљишта била је на 
подлогама које су засијане са  смјешом I/Г (луцерка 70%+ јежевица 30%). На 
контролној подлози (чисти лапрац) највећи просјечан принос зелене масе 
остварен је са смјешом IV/Г (15,1 t/ha). Повећан садржај тешких метала 
кадмијума (Cd) и никла (Ni), који је утврђен у земљишту и осталим слојевима 
подлога, није довео до повећања садржаја ових елемената у биљном материјалу 
испитиваних биљних врста. 
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1.3. Прегледни рад (3 бода) 
 

1. Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В., Лакић, Ж. (2007): Производни трендови 
волуминозне крме у Републици Српској од 1995-2005. године. XI 
Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, 
Нови Сад, 30. мај-1. јуни, 2007, Зборник радова, вол. 44 (1), стр. 243-252. 
3×0,75=2,25 бодова 

 
Република Српска (РС) има површину од 25.053 km2 на којој живи 1.391.503 
становника. Гео-стратешки се налази између двије велике природно-географске, 
али и друштвено економске цјелине: панонске и медитеранске. Посебно мјесто и 
значај у прехрамбеној и социјалној сигурности становништва има пољопривреда, 
с обзиром да у РС има око 250 000 домаћинстава која располажу са 3-3,5 hа 
земљишта у просјеку. РС и поред добрих претпоставки за успјешан развој 
пољопривреде који се базирају на повољним агро-еколошким условима и значајним 
земљишним ресурсима, не оставрује планирани успјешан развој ове привредне 
дјелатности. Разлози за постојеће стање у пољопривреди РС су бројни, 
захтјевају шири друштевно-политички и економски макро и микро приступ 
проблематици која се обрађује у овом раду, а односи се углавном на производњу 
волуминозне сточне хране. 
 
1.4. Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга (6 бодова) 
 

1. Лакић Ж. (2012): Принос и квалитет крмних легуминоза и трава гајених у 
чистој сјетви и смјеши.  У монографији "Оплемењивање крмних биљака и 
производња сточне хране на ораницама", ISBN: 978-86-87611-24-5, 
уредници Драган Ј.  Ђукић и Владета И.  Стевовић,  Универзитет у 
Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак, стр. 301-330. (6 бодова) 

 
Током 2004. и 2005. године, у агроеколошким условима бањалучке регије, 
извршена су испитивања приноса и квалитета биомасе вишегодишњих 
легуминоза, трава и легуминозно-травних смјеша. Такође, утврђен је ботанички 
састав смјеша и израчуната је енергетска вриједност суве материје (СМ) врста, 
односно сорти и смјеша. За ова испитивања коришћене су три легуминозе 
(луцерка, црвена дјетелина и смиљкита), четири траве (јежевица, мачији реп, 
италијански љуљ и енглески љуљ) и три легуминозно-травне смјеше (ТДС-1МД, 
ТДС-2МД, ТДС-4МК). Од квантитативних својстава истичу се: принос зелене 
биомасе, принос сијена, удио легуминоза и трава у смјешама и хемијски састав 
суве материје (сирови протеин - СП, сирова целулоза - СЦ, сирове масние 
материје - СММ, сирови пепео - СПе, удио безазотних екстрактивних материја - 
БЕМ). На основу хемијског састава СМ и коефицијената сварљивости, 
израчуната је енергетска вриједност суве материје (нето енергија за производњу 
млијека - НЕЛ, односно нето енергија за раст и производњу меса - НЕМ). На 
смеђе-долинском земљишту, од вишегодишњих легуминоза гајених у чистој 
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сјетви, највећи принос зелене биомасе је остварен са црвеном дјетелином "Виола" 
(70,8 t ha-1), а сијена са луцерком "Европа" (15,6 t ha-1). Од вишегодишњих трава 
гајених у чистој сјетви, највећи принос зелене биомасе односно сијена је остварен 
са италијанским љуљем "Драга" (42,2 t ha-1, односно 10,9 t ha-1сијена). Од три 
дјетелинско-травне смјеше, са смјешом ТДС-4МК остварен је највећи принос 
зелене биомасе (69,2 t ha-1), односно, највећи принос сијена са смјешом ТДС-1МД 
(18,3 t ha-1). Што се тиче квалитета суве материје, са највећим садржајем 
сирових протеина била је луцерка "Европа" (178,7 g kg-1), а са најмањим 
садржајем сирове целулозе смиљкита "Упстарт" (290,5 g kg-1). Од 
вишегодишњих трава, са највећим садржајем сирових протеина био је енглески 
љуљ "Наки" (122,1 g kg-1), а са најмањим садржајем сирове целулозе, италијански 
љуљ "Драга" (308,6 g kg-1). Од дјетелинско-травник смјеша, ТДС-1МД је имала 
највећи садржај сирових протеина (134,3 g kg-1), а најмањи садржај сирове 
целулозе ТДС-4МК (294,1 g kg-1). Највећу енергетску вриједност суве материје, од 
легуминоза, имала је смиљкита "Упстарт" (НЕЛ 5,17 МЈ kg-1 СМ, или НЕМ-а 5,02 
МЈ kg-1 СМ), а од трава, италијански љуљ (НЕЛ 5,07 МЈ kg-1 СМ, или НЕМ 4,92 
МЈ kg-1 СМ).  Од смјеша,  по енергетској вриједности истиче се ТДС-4МК (НЕЛ 
5,06 МЈ kg-1 СМ, или НЕМ 4,90 МЈ kg-1 СМ). На основу резултата ових 
испитивања, смјеша ТДС-4МК (италијански љуљ 50%, црвена дјетелина 50%) 
била би веома повољна за заснивање краткотрајних сијаних травњака на мање 
погодним земљиштима за гајење луцерке, било у чистој сјетви или у смјеши са 
травама. За боља земљишта и дужи период коришћења сијаних травњака, чини 
се веома погодном смјеша ТДС-1МД (луцерка 35%, црвена дјетелина 15%, 
јежевица 20%, мачији реп 13%, енглески љуљ 17%). Насупрот томе, за заснивање 
сијаних травњака на лошијим земљиштима и за дужи период коришћења 
травњака, у односу на гајење смиљките или вишегодишњих трава у чистој 
сјетви, погоднија је смјеша ТДС-2МД (смиљкита 15%, црвена дјетелина 15%, 
јежевица 15%, мачији реп 25%, енглески љуљ 30%). 
 
1.5. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

(5 бодова) 
 

1. Gatarić, Đ., Alibegović-Grbić Senija, Lakić, Ž., Vojin, S. (2002): Some 
characteristies of genotypes in red clover (Trifolium pratense L.) breeding. 
Grassland Science in Europe, Paris, vol. 7, pp. 412-413. (5×0,75=3,75 
бодова) 

 
У периоду од 1988-1990. година са различитих локација у Босни и Херцеговини, из 
природних травњака, прикупљено је доста генотипова црвене дјетелине. 
Прикупљени генотипови су засијани у матичњак, а затим су анализиране њихове 
особине у циљу стварања нових домаћих сорти црвене дјетелине. Критеријуми за 
селекцију били су морфолошке и биолошке особинe, принос крме и отпорност на 
болести и штеточине. У току програма селекције коришћени су метод 
индивидуалне селекције и policross метод. Шест генотипова црвене дјетелине 
имало је значајно већу висину биљака, више стабљика по биљци, већи принос крме 
и бољу отпорност на болести и штеточине од стандардне сорте К-17. 
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2. Vojin, S., Lakić, Ž. (2010): Yield and seed quality of alfalfa sead (Medicago 

sativa L.) in agro-ecological conditions of Banjaluka region. XII 
International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia, 
Biotechnology in Animal Husbandry 26 (spec.issue), Kruševac–Serbia, pp. 
217-223. (5×1=5 бодовa) 

 
У раду су приказани резултати испитивања приноса и квалитета сјемена 18 
генотипова луцерке у агроеколошким условима бањалучке регије. Испитивања су 
обављена на огледном пољу Пољопривредног инситута у Бањој Луци у 
трогодишњем периоду, од 2004. до 2006. године. Оглед је изведен на алувијално-
ливадском земљишту. Највећи принос сјемена, за све године испитивања, 
остварио је генотип 62 еxп. (502,1 kg/ha). У трогодишњим исптивањима 
генотипови луцреке остварили су просјечно 341,9 kg/ha сјемена. Клијавост 
сјемена испитиваних генотипова луцерке варирала је од 74,0% до 88,0%. Удио 
тврдог сјемена луцреке кретао се од 3% до 12%, док је маса 1000 сјемена луцерке 
била у распону од 1,60 g до 1,85 g. Резултати ових испитивања указују на 
могућност издвајања генотипова који су постигли највећи принос и најбољи 
квалитет сјемена и друге особине што представља крајњи циљ у оплемњивању 
луцерке. 
 

3. Vojin, S., Lakić, Ž., Vučković, S., Simić, A., Duronić, G. (2010): The effect 
of different fertilizer treatments on natural grassland yield. XII International 
Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia, Biotechnology in 
Animal Husbandry 26 (spec.issue), Kruševac–Serbia, pp. 401-407. (5×0,50= 
2,5 бодa) 

 
Испитивање је обављено на природном травњаку, локалитет Барловци код 
Бањалуке, у двогодишњем периоду (2007-2008.). Проучаван је утицај минералних 
ђубрива на принос зелене масе, сијена и ефекат примјењених ђубрива. Примјењене 
су сљедеће варијанте: 1) контрола (без ђубрења), 2) 500 kg ha-1 NPK 15:15:15, 3) 
500 kg ha-1 NPK 15:15:15 и 87 kg ha-1 УРЕЕ, 4) 500 kg ha-1 NPK 15:15:15 и двије 
прихране са по 87 kg ha-1 УРЕЕ, 5) 500 kg ha-1 NPK 15:15:15 и двије прихране са по 
130 kg ha-1 УРЕЕ и 6) 500 kg ha-1 NPK 15:15:15 и двије прихране са КАН-ом 222 kg 
ha-1. Укупна количина комплексних NPK ђубрива примјењена је рано у прољеће, 
док су азотна ђубрива по методици примјењена послије скидања откоса. 
Максималан принос зелене крме у првој години (2007) остварен је примјеном 
варијанте 5), износи 21,64 t ha-1 зелене крме, што је у односу на контролу 
повећање од 17,01 t ha-1  или 78,6%. Највећи принос сијена у обје године (2007-
2008.) постигнут је примјеном варијанте 4), износи 7,82 t ha-1 сијена,  што је у 
односу на контролу повећање од 5,31 t ha-1 сијена или 67,91%. Најбољи ефекат 
ђубрења азотом постигнут је примјеном 80 kg ha-1 азотног хранива, гдје је 
добијено просјечно највише сијена по 1 kg хранива (32,13 kg).   
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4. Gatarić, Đ., Kovačević, Z., Đurić, B., Radić, V., Lakić Ž. (2010): Genetic 
resources of forage legumes and grasses in Republic of Srpska. XII 
International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia, 
Biotechnology in Animal Husbandry 26 (spec.issue), Kruševac–Serbia, pp. 
1-6. (5×0,50= 2,5 бодa)  
 

У раду су представљени резултати групе за крмно биље у оквиру пројекта 
SEEDNet. Извршена је инвентаризација и похрањивање 22 биљне врсте из 13 
родова са 157 принова. У банку биљних гена Републике Српске (PGBRS) 
похрањено је 137 принова, а за 20 принова се врши мултипликација. Значај 
досадашњег рада на SEEDNet пројекту у оквиру групе за крмно биље се огледа у 
похрањивању принова које су веома важне за очување генетичких ресурса, 
селекцијски рад на стварању нових сорти и за коришћење у друге научне сврхе. 
На истраживаном подручју констатоване су врсте које нису обухваћене у току 
досадашњег истраживачког периода. У насатавку рада потребно је наставити 
инвентаризацију и мултипликацију, а за принове које су похрањене у банку биљних 
гена Републике Српске (PGBRS) извршити карактеризацију, евалуацију, 
регенерацију и друге активности по програму.  
 

5. Lakić, Ž., Vojin, S. (2010): Variability of agronomic traits of red clover 
genotypes (Trifolium pratense L.).  XII  International  Symposium on  Forage  
Crops of Republic of Serbia, Biotechnology in Animal Husbandry 26 
(spec.issue), Kruševac–Serbia, pp. 35-40. (5×1=5 бодовa) 

 
У раду се истичу најважнија квантитативна својства два експериментална 
генотипа црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у односу на сорте Колубара и 
Виола (стандард). Испитивања су обављена на огледном пољу Пољопривредног 
института Републике Српске у Бањалуци у периоду 2006-2008. године. Током 
трогодишњег истраживања, утврђене су значајне разлике између генотипова 
црвене дјетелине, како за принос и квалитет биомасе, тако и за принос сјемена. 
Највећи трогодишњи просјечан принос суве материје (СМ) остварен је са 
генотипом ЦД-ТР/2004 (12,4 t ha-1 СМ). Одабрани генотипови црвене дјетелине 
остварили су добре просјечне приносе сјемена, а разлике у односу на стандард 
(Колубара и Виола) су високо сигнификантне. Са генотипом ЦД-БЛ/2001 
остварен је највећи двогодишњи просечан принос сјемена (373,1 t ha-1). 
 

6. Ikanović, J., Popović, V., Janković, S., Dražić, G., Živanović, Lj., Lakić, Ž., 
Tatić, M., Savić, J. (2016): Productivitiy of hexaploid spelt wheat Triticum 
aestivum spp. spelt  grown on degraded soil. Book of proceedings, VII 
International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06-09 October, 
pp. 996-1004. (5×0,30=1,5 бодовa) 

 
У раду су приказани трогодишњи резултати истраживања (2011-2012) 
продуктивности спелте (пира), гајеног на деградираном земљишту на два 
локалитета, и то: рудник Станари (СТ) (Босна и Херцеговина) и огледно поље 
термоелектране "Никола Тесла" "ТЕНТ 2" у Обреновцу (ОБ), Србија. Током ових 



21 
 

испитивања примјењена је стандардна пољопривредна пракса за гајење спелте 
(пир). Жетва је извршена ручно у пуној зрелости, а принос биомасе одређен је 
мjерењем пожевене масе. Просјечан принос биомасе спелте (пир) на оба 
локалитета и све три године истраживања био је 1.509 kg ha-1. Посматрано по 
локалитету просjечни приноси биомасе су се кретали од 1.792 kg ha-1 (ОБ-Србије) 
до 1.225 kg ha-1 (СТ-БиХ). Утврђена је статистички значајна разлика у 
приносима биомасом између локалитета. Интеракција локалитет x година имала 
је статистички значајан утицај на принос биомасе. Осцилације у приносу 
биомасе биле су узроковане због различитости деградираног земљишта, 
различитог садржаја хранљивих материја и распоредом падавина у раним 
фазама раста усјева. 
 
1.6. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова (3 бода) 
 

1. Gatarić, Đ., Kremenović Željka, Lakić, Ž., Đurić, B. (2006): Production of 
yellow gentian (Gentiana lutea L.) seedlings as a way for biodiversity protection. I 
IFOAM International Conference on Organic Wild Production,  Teslić, 3-4 May 
2006, Proceedings, pp. 71. (3×0,75= 2,25 бодовa) 

 
2. Lakić, Ž., Vojin, S., Misimović, M., Vuković, F., Malić, N. (2013): Research of 

diverse grass mixtures and methodes of establishing of grasslands in interlinear 
area of orchards. II International Symposium and XVIII Scientific Conference of 
Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, 26-29 March 2013, Book of 
Abstracts, 180-181. (3×0,50=1,5 бодовa) 

 
3. Malić, N., Marković, M., Lakić, Ž. (2013): Changes in the chemical properties 

of the deposol in the reclamation process establishing of the grassland. II 
International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of 
Republic of Srpska, Trebinje, 26-29 March 2013, Book of Abstracts, pp. 200-
201. (3×1=3 бода) 

 
4. Lakić, Ž., Vojin, S., Petrović Marina, Ikanović Jela (2014): Seed yield and seed 

yield components of autochthonous perennial ryegrass populations. III 
International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of 
Republic of Srpska, Trebinje, 25-28 March 2014, Book of Abstracts, pp. 251. 
(3×0,75=2,25 бодовa) 

 
5. Dardić, M., Lakić,  Ž. (2014): Organic agriculture as a production challege in 

preservation  of  the  environment.  III  International  Symposium  and  XIX  
Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, 25-28 
March 2014,  Book of Abstracts, pp. 147. (3×1=3 бода) 

 
6. Nožinić, M., Pržulj, N., Doderović, V., Lakić, Ž., Suljkanović, Š., Spremo, D. 

(2015): Analysis of trials with soybean in extreme weather conditions in 2013 
and 2014. IV International Symposium and XX Scientific-Professional 
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Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Bijeljina, 2-6 March 2015, 
Book of Abstracts, pp. 225. (3×0,30=0,9 бодовa)  

 
7. Lakić, Ž., Vojin, S. (2015): Biomass yield and quality parameters of selected 

ryegrass (Lolium perenne L.) populations. IV International Symposium and XX 
Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 
Bijeljina, 2-6 March 2015, Book of Abstracts, pp. 68. (3×1=3 бода) 

 
1.7.  Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у 
цјелини (2 бода) 

 
1. Лакић, Ж., Војин, С., Гатарић, Ђ. (2007): Принос и квалитет суве материје 

важнијих крмних трава у условима интензивног гајења и искоришћавања. 
XI симпозијум о крмном биљу Републике Србије, Нови Сад, Зборник 
радова, вол. 44 (1), стр., 535-540. (2×1=2 бодa) 

 
У агроеколошким условима бањалучке регије извршена је анализа приноса и 
квалитета крме најчешће гајених вишегодишњих трава на ораницама. За 
испитивање су одабране три крмне траве и то: јежевица (БЛ-Крајина), мачији 
реп (БЛ-Б) и италијански љуљ (Драга). Током извођења огледа испитивани су и 
анализирани сљедећи квантитативни параметри: принос зелене крме, принос 
суве материје, хемијски састав суве материје (сирови протеини, сирова целулоза, 
сирове масти, сирови пепео и БЕМ). Код испитиваних крмних трава највећи 
принос зелене крме и суве материје остварен је са сортом италијанског љуља 
Драга (46,8 t ha-1 зелене крме, односно 10,1 t ha-1 суве материје). Најбољи 
квалитет суве материје постигнут је са италијанским љуљом Драга, који је имао 
145,3 g kg-1 сирових протеина. 
 

2. Малић, Н., Марковић, М., Ковачевић, В., Комљеновић, И., Лакић Ж. 
(2015): Промјене хемијских својстава у депосолима у поступку 
рекултивације заснивањем травњака. Друго савјетовање са међународним 
учешћем „Земљиште 2015“ (интегрисани скип) и пета конференција са 
међународним учешћем „Ремедијација 2015“, Зборник радова, Сремски 
Карловци, 12. мај 2015., стр. 47-53. (2×0,50=1 бод) 

 
Истраживања су обављена на депосолима и рекултивисаним површинама у 
руднику лигнита Станари. Задатак формираних травњака је побољшање 
механичких, хемијских и биолошких особина депосола у поступку биолошке 
рекултивације. Плодност станарских депосола је изузетно ниска у односу на 
природна земљишта. Заснивање травњака у типу директне рекултивације је 
вршено током 2008, 2011 и 2012. године. Проведена истраживања обухватају 
настале промјене основних хемијских особина у површинском слоју депосола у 
поступку рекултивације. Лабораторијске анализе су вршене прије почетка 
рекултивације, а потом у процесу рекултивације, на крају 2012. године. 
Анализиране су сљедеће особине: хемијска реакција земљишта (pH), садржај 
органске материје, хумуса, азота, лакоприступачног фосфора (P2О5) и калијума 
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(K2О). Утврђене су позитивне промјене у садржају органске материје (повећање 
за 2 %) и повећању концентрација физиолошки активног P2О5 и K2О. У процесу 
рекултивације је потребан правилан избор агромелиоративних и других мјера. 
Добро засновани вјештачки травњаци доприносе стварању квалитетног 
рекултисола. 
 

3. Икановић Јела,  Поповић Вера,  Јанковић Снежана,  Ракић,  С.,  Дражић 
Гордана, Живановић, Љ. Коларић, Љ., Лакић, Ж. (2015): Продукција 
биомасе мискантуса гајеног на деградираном земљишту. XXIX савјетовање 
агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста. Београд, Зборник 
научних радова, вол. 21 (1-2), стр. 115-123. (2×0,30=0,6 бодовa) 

 
Miscantus  giganteus је  вишегодишња  високопродуктивна трава  која  се  гаји  
као агроенергетски усјев због велике годишње продукције биомасе. Посљедњих 
деценија  због  пораста  потражње  за  обновљивим  изворима  енергије  и 
санација деградираних земљишта, влада  велико  интересовање  за биљне  врсте  
које  имају  велику  годишњу  продукцију биомасе, које су толерантне на 
биотички и абиотички стрес и за које су потребна минимална улагања у 
агротехнику. У  раду  су  приказани  резултати  испитивања  параметра  
продуктивности  мискантуса  у  двије испитиване године у 2012. и 2013. години 
из рано прољећне жетве. Просјечни приноси мискантуса у истраживаном 
периоду износили су 5,78 t/ha. Анализом добијених података евидентна је 
статистички значајна разлика у приносу биомасе између истраживаних година. 
У 2013. години принос биомасе мискантуса био је статистички значајно виши у 
односу на 2012. годину и то за 5,90 t/ha односно за 209,54%. 
 
1.8. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику 

извода радова (1 бод) 
 

1. Дошен, М., Лакић, Ж., Војин, С. (1998): Принос зелене масе и сјемена 
испитиваних генотипова луцерке (Medicago sativa L.). IV савјетовање 
агронома Републике Српске, Теслић, 10-14. марта 1998, Зборник 
сажетака, стр. 78. (1×1=1 бод) 

 
2. Војин, С., Гатарић, Ђ., Лакић, Ж. (2000): Принос крме и сјемена 

одабраних генотипова црвене дјетелине (Trifolium pratense L.). Научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним 
учешћем. Теслић, 13-14. марта 2000, Зборник сажетака, стр. 49. (1×1=1 
бод) 

 
3. Лакић, Ж., Војин, С., Јолџић, В., Кременовић Жељка (2000): Утицај 

различитих количина азотних ђубрива на принос сјемена црвеног 
вијука (Festca rubra L.). Научно-стручно савјетовање агронома 
Републике Српске са међународним учешћем. Теслић, 13-17. март 
2000, Зборник сажетака, стр. 92-93. (1×0,75= 0,75 бодовa) 
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4. Гатарић,  Ђ.,  Војин,  С.,  Лакић, Ж., Кременовић Жељка (2001): Избор 
генотипова за стварање нових сората црвене дјетелине. Научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним 
учешћем. Теслић, 13-16. март 2001, Зборник сажетака, стр. 78. (1×0,75= 
0,75 бодовa) 

 
5. Лакић, Ж., Гатарић,  Ђ.,  Војин,  С., Кременовић Жељка, Јолџић, В. 

(2001): Селекциона вриједност генетског материјала јежевице (Dactulis 
glomerata L.). Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске 
са међународним учешћем. Теслић, 13-16. март 2001, Зборник 
сажетака, стр. 79. (1×0,50= 0,50 бодовa) 

 
6. Гатарић, Ђ., Кременовић Жељка, Војин, С., Лакић Ж. (2001): 

Могућност производње сјемена за потребе Републике Српске. Научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним 
учешћем. Теслић, 13-16. март 2001, Зборник сажетака, стр. 31-32. 
(1×0,75= 0,75 бодовa) 

 
7. Лакић, Ж., Војин, С., Гатарић, Ђ., Дујић, Д. (2002): Производне и 

квалитативне особине одабраних генотипова јежевице. Научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним 
учешћем. Теслић, 12-15. март 2002, Зборник сажетака, стр. 46-47. 
(1×0,75=0,75 бодовa) 

 
8. Дујић, Д., Јовановић, Р., Грубић, Г., Ђорђевић, Н., Лакић, Ж. (2002): 

Присуство и доступност Cu  у земљишту и кабастој храни за овце.  
Научно-стручно савјетовање агронома Рeпублике Српске са 
међународним учешћем. Теслић, 12-15. март 2002, Зборник сажетака, 
стр. 85. (1×0,50=0,50 бодовa) 

 
9. Војин, С., Лакић,  Ж. (2008):  Анализа производности и квалитета 

биомасе смиљките. XIII Научно-стручно савјетовање агронома 
Републике Српске. Теслић, 11-13. март 2008, Зборник сажетака, стр. 
84. (1×1=1 бод) 

 
10. Лакић, Ж., Војин, С., Рајчевић, Б. (2008): Квантитативна својства 

одабраних генотипова јежевице (Dactylis glomerata L.). V Научно-
стручни Симпозијум из селекције и семенарства Друштва 
селекционера и семенара Републике Србије, Врњачка Бања, 25-28. мај 
2008, Зборник сажетака, стр. 29. (1×1=1 бод) 

 
11. Војин, С., Лакић, Ж., Гашпар, И. (2009): Утицај минералних ђубрива 

на продуктивност природних травњака. XIV Међународно научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, 23-26. 
март, Зборник сажетака, стр. 47. (1×1=1 бод) 
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12. Војин, С., Лакић, Ж. (2010): Ефекти примјене различитих варијанти 
минералне исхране на продуктивност природних травњака. XV 
Међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике 
Српске, Требиње, 16-19. март 2010, Зборник сажетака стр. 63. (1×1=1 
бод) 

 
13. Икановић Јела, Гламочлија, Ђ., Дражић Гордана, Лакић, Ж., Кајгана, 

М., Павловић Слободанка (2011): Корелације морфолошко-
продуктивних особина врста рода Sorghum.  V  Симпозијум са 
међународним учешћем, Иновације у ратарској и повртарској 
производњи, Beograd, 20-22. октобар 2011, Зборник сажетака, стр. 126-
127. (1×0,30=0,30 бодовa) 

 
14. Икановић Јела, Јанковић Снежана, Дражић Гордана, Лакић, Ж., 

Тошић Ивана, Ракић, С., Вељовић Татјана (2012): Значај гајења 
мискантуса (Miscanthus x giganteus) у интегралној заштити биља као 
потенцијалног биоенергетског усева на подручју Републике Српске. IX 
симпозијум о заштити биља у БиХ, Теслић, 6-8. новембра 2012, 
Зборник сажетака, стр. 101. (1×0,30=0,30 бодовa) 

 
15. Лакић, Ж., Ђурић, Б., Антић Марина (2015): Опажање промјене 

фенолошких фаза аутохтоних популација енглеског љуља. I научни 
симпозијум „Очување генатичких ресурса“, Бања Лука, 18. мај 2015, 
Зборник сажетака, стр. 30-31. (1×1=1 бод) 

 
1.9. Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца  

пројекта (3 бода) 
 

1. "Испитивање различитих травних смјеша и начина заснивања сијаних 
травњака у међуредном простору воћњака", 2010-2011, Министарства 
науке и технологије Републике Српске. Уговор број: 19/6-020/961-94/10, 
координатор пројекта. (3 бода) 

 
2. "Нутритивна и генетска манипулација метаболизма крава као могућност за 

одрживу фармску производњу у условима топлотног стреса", 2015-2016, 
Министарства науке и технологије Републике Српске. Уговор број: 19/6-
020/961-59/15, координатор пројекта. (3 бода) 

 
1.10. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на 

пројекту (1 бод) 
 

1. "Селекција сората луцерке толерантних према киселим земљиштима", 
2004-2005, Министарства науке и технологије Републике Српске. Уговор 
број: 1066-117/03, сарадник на пројекту.  (1 бод) 

 
2. "Сакупљање и истраживање генетског потенцијала дјетелина и трава као 
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основе за стварање нових сорти погодних за агроеколошко подручје 
Републике Српске", 2004-2006, Министарства науке и технологије 
Републике Српске. Уговор број: 985-3/04, сарадник на пројекту. (1 бод) 

 
3. "Очување и одржива употреба генетичких ресурса", 2009/10, Министарства 

науке и технологије Републике Српске и Института за генетичке ресурсе 
Универзитета у Бањој Луци. Уговор број: 0102-581/09, сарадник на 
пројекту (1 бод) 

 
4. "Испитивање агрономских својстава генотипова луцерке толерантних 

према слабо киселим земљиштима Лијевче поља", 2009-2010, 
Министарства науке и технологије Републике Српске. Уговор број: 19/6-
020/961-183/09,  сарадник на пројекту. (1 бод) 

 
5. "Програм очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске", 2013-

2014, Универзитет у Бањалуци, Институт за генетичке ресурсе. Уговор 
број: 22-433/13, сарадник на пројекту. (1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 28 (1.1.) + 99 (1.2.) + 2,25 (1.3.) + 6 (1.4.) + 20,25 (1.5.) + 
15,9 (1.6.) + 3,6 (1.7.) + 11,6 (1.8.) + 6 (1.9.) + 5 (1.10.)  = 197,6 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  
 
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.) 
2.1. Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) 2 бода 
 

1. Дошен, М., Војин, С., Лакић, Ж. (1997): Производња сјемена крмног биља. 
Агрознање, 2, Бањалука, стр. 166-172. (2×1=2 бодa) 

 
Производња сточне хране је директно условљена са производњом квалитетног 
сортног сјемена које се добрим дјелом подмирује из увоза, што више актуелизује 
ово питање, тим прије ако се има у виду да постоје сви услови да сопственом 
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производњом обезбједимо довољне количине сјемена за наше потребе и за извоз. 
Ова производња у брдско-планинском подручју може постати и водећа грана 
пољопривреде и већег и стабилнијег дохотка, појединих категорија произвођача. 
Производња сјемена крмног биља за промет у Југославији почела је шездесетих 
година и достигла је своју кулминацију 1960-1965. Међутим, послије овог успона, 
слободног увоза, пада стопчарске производње и др., производња сјемена крмних 
култура била је у стагнацији, а затим настаје тренд дуготрајног смањивања.  
 

2. Гатарић, Ђ., Кременовић Жељка, Војин, С., Лакић, Ж. (1997): Значај 
организације сјеменарства у рјешавању актуелних проблема аграра 
Републике Српске. Агрознање, 2, Бањалука, стр. 221-227. (2×0,75= 1,5 
бодовa) 

 
У раду је учињен покушај да се прикаже стање организовања сјеменарства у 
Републици Срспкој. Презентовани су ранији облици организовања, као и садашње 
стање и могућности сјеменарства са посебним освртом на организацију рада у 
овој дјелатности. На основу анализираних бројних производних и организационох 
форми у сјеменарству неспорно је да у укупној дјелатности везаној за аграр, а 
посебно за сјеменарство треба урадити значајне измјене. Посебно мјесто и 
значај у укупним процесима везаним за аграр припада законској регулативи и 
дефинисању стратешке улоге аграра у укупном развоју аграра Републике Српске.  
 
2.2. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (2 бода) 
 

1. Икановић, Ј., Лачњевац, Ч., Рајић, З., Лакић, Ж., Живановић, Љ., 
Павловић, С., Вељовић, Т. (2013): Могућност рекултивације деградираних 
земљишта уношењем зелене биомасе сидерата. Савјетовање одрживи 
развој града Пожаревца и енергетског комплекса Костолац, Зборник 
радова, Костолац, стр. 41-49. (2×0,30=0,6 бодовa) 

 
Усљед негативних ефеката на екосистем који настају при извођењу рударских 
радова на површинским коповима, рударске активности треба да прати 
биолошка рекултивација одлагалишта јаловине и уређење деградираних предијела 
у циљу успостављања различитих вегетацијаских и других екосистема на 
новоформираном депосолу. Циљ ових истраживања био је да се испита 
могућност повећања садржаја органске масе у површинском слоју бесхумусног 
депосола и формирање повољног адсорптивног комплекса уношењем зелене 
биомасе сидерата. Као биомаса сидерат кориштени су: смјеша озиме ражи 
(сорта Октавија) и обичне грахорице (сорта Неопланта) и суданска трава 
(сорта Piper sweet). Сјетва је обављене током јесни на деградираном депосолу 
Станарског угљенокопа. Примјењена агротехника састојала се од основне 
обраде, предсјетвене припреме земљишта и прихране биљака. За основно ђубрење 
коришћено је минерално ћубриво NPK 7:20:30 у дози од 400 kg/ha, а за прихрану 
KAN 27%N у дози од 200 kg/ha. У једној варијанти кориштена је бентонитна 
глина у функцији адсорбента храњива. У вријеме интензивног вегетативног 
пораста биљака обављено је мјерење приноса зелене биомасе, а затим кошење, 



28 
 

ситњење и заоравање у површинском слоју депосола. Минералном исхраном 
биљака сидерата значајно су повећани приноси зелене биомасе, а у усјеву суданске 
траве добијена су и два откоса, што је позитивно утицало на повећање 
садржаја органске материје у земљишту. Висина приноса зелене биомасе 
зависила је од биљних врста, употребљених за сидерацију. Резултати 
истраживања показали су да је на деградираном земљишту мањи принос зелене 
биомасе постигнут у смјеши озиме ражи и обичне грахорице, а доста већи у 
усјеву суданске траве. 
 

2.3.Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на  
пројекту (3 бода) 

 
1. Темпус пројекат „AGRIVOC“, 2013-2014. година. Уговор број: 1318/2013, 

сарадник на пројекту.  (3×1=3 бода) 
 

2.4.Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца  
пројекта (3 бода) 

 
1. "Плантажирање љековитог биља у брдско-планинском подручју града Бања 

Лука", 2006. Програм финансиран од стране Центра за развој и унапређење 
села - Бања Лука.  Уговор број: 133-2/06-4, координатор пројекта. (3 бода) 

 
2. "Ефекти сјетве ДТС-а на продукцију кабасте крме у агроеколошким 

условима Града Бања Лука", 2006/07. Програм финансиран од стране 
Центра за развој и унапређење села-Бања Лука. Уговор број: 134-3/06-4, 
координатор пројекта (3 бода) 

 
3. "Унапређење производње крмног биља као основе за развој сточарства на 

подручју општине Приједор", 2009. Наручиоц пројекта Општина Приједор. 
Уговор број: 02-33-6/09, координатор пројекта. (3 бода) 

 
4. "Развој сточарства у општини Приједор кроз унапређење производње 

крмног биља на ораницама", 2011-2012. Наручиоц пројекта Општина 
Приједор.  Уговор број: 02-404-45/11, координатор пројекта. (3 бода)  

 
5. "Унапређење крмне базе у руралним областима Републике Српске, 2010-

2012". Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске. Уговор број: 12/7.3-403-
1685/11 и 359/11, координатор пројекта. (3 бода) 

 
6. "Повећање производње млијека и меса кроз унапређење квалитета сточне 

хране и правилно балансирање оброка за исхрану стоке", 2011-2013. 
Пројекат финансиран од стране општина Приједор, Мркоњић Град, 
Дервента и Рогатица. Уговор број: 02-404-98/11; 01-022-30/2012; 02-330-
40/2012 и 01-33-7-1/12, координатор пројекта.  (3 бода) 



29 
 

 
2.5.Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на  

пројекту (1 бод) 
 

1. "Производња и припрема кабасте сточне хране сточног грашка, грахорице, 
зоби и њихових смјеша у брдско-планинском реону општине Бањалука", 
2006. Наручиоц пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој 
Луци.  Уговор број: 0102-1591/06, сарадник на пројекту. (1 бод) 

 
2. "Consolidation of return and stabilization in the Balkans", 2007. Пројекат 

финансиран од  Movimiento por la Paz, (MPDL). Уговор број: 182/2007, 
сарадник на пројекту. (1 бод) 

 
3. "Поправка плодности земљишта гајењем легуминоза у смјеши са јаром 

зоби и крмним травама за сточну храну и зеленишно ђубрење", 2009. 
Пројекат финансиран од стране Града Бања Лука. Уговор број: 541/2009, 
сарадник на пројекту. (1 бод) 

 
2.6.Реализован патент, сорта, раса, сој или оргиналан метод у производњи 

(4 бода) 
 

1. Јолџић В., Лакић Ж. (2001): Сорта црвеног вијука (Festuca rubra L.) Буки. 
Савезна Република Југославија, Савезно министарство привреде и 
унутрашње трговине, Савезни завод за биљне и животињске генетичке 
ресурсе, број рјешења: 4/008-484/003 од 18.10.2001., Београд. (4 бода) 

 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  3,5(2.1.) +  0,6 (2.2.) + 3  (2.3.) + 18 (2.4.) + 3 (2.5.) + 4 
(2.6.) = 32,1 бод 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 197,6 (в) + 32,1 (д) = 229,7 бодова 
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Други кандидат 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Војо (Живко и Мирјана) Радић 
Датум и мјесто рођења: 10.02.1971. г., Бодеграј, Република 

Хрватска 
Установе у којима је био запослен: Амерички комитет за избјеглице, Бања 

Лука (1998-2005); 
Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет (2005-2017) 

Радна мјеста: Регионални координатор на 
међународним пројектима; 
Асистент, виши асистент, доцент на 
ужој научној области Генетика и 
оплемењивање пољопривредних биљака 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Комисије за признавање сорти 
пољопривредних биљака Републике 
Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет 

Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1998.г. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,52 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Пољопривредни факултет 
Звање: Магистар пољопривредних наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. г. 
Наслов завршног рада: "Генетичка варијабилност и методе 

селекције Lotus corniculatus L." 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Генетика и оплемењивање 
пољопривредних биљака 

Просјечна оцјена: 9,71 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Београду,  
Пољопривредни факултет 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Београд, 2014. г. 

Назив докторске дисертације: "Карактеризација и оцјена 
оплемењивачке вриједности локалних 
популација смиљките (Lotus corniculatus 
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L.) из Босне и Херцеговине" 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Биотехничке науке, област Ратарство 

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

· Универзитет у Бањој Луци, 
пољопривредни факултет, 
асистент, 2006. г.; 

· Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет, виши 
асистент, 2011. г., ужа научна 
област Генетика и оплемењивање 
пољопривредних биљака; 

· Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет, виши 
асистент, 2012. г., ужа научна 
област Ратарство; 

· Универзитет у Бањој Луци, 
Пољопривредни факултет, 
доцент, ужа научна област 
Генетика и оплемењивање 
пољопривредних биљака, 2015. г.  

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

1.1.Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (10 
бодова) 

 
1. Radić, V., Vučković, S., Gatarić, Đ., Prodanović, S., Komljenović, I., Subić, J. 

(2014): Investigation of fertility genotypes Birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) 
depending on the method of pollination, Bothalia Journal, vol. 44 (4), Pretoria, 160-
165. (0,30×10=3 бода) 
 

2. Radić, V., Vučković, S., Gatarić, Đ., Prodanović, S., Drinić Milanka, Kralj, A., 
Pajčin, Đ. (2014): Characterization of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) 
genotypes from the local population in Bosnia and Herzegovina, Bothalia Journal, 
vol. 44 (6), Pretoria, 98-105. (0,30×10=3 бода) 
 

3.  Gatarić, Đ., Radić, V., Đurić, B., Šarić, M., Čolović, Z., Petković, B., (2013): 
Morphometric characteristics of Lotus corniculatus L. genotypes, African journal 
of biotechnology, vol. 12 (35), pp. 5423-5426. (0,30×10=3 бода) 

 
1.2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова 

бодова) 
 

1. Đurić Gordana, Radun Marina, Todorović Vida, Kondić Danijela, Pećanac 



32 
 

Dragana, Jovanović Cvetković Tatjana, Mandić, D., Pašalić Nataša, Radić, V. 
(2012): Реализација Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике 
Српске у периоду 2009-2012. године. Agroznanje, vol. 13 (4), стр. 563-571. 
(0,3×6=1,8 бодова). 
 

2. Гатарић, Ђ., Радић, В., Ђурић, Б., Ковачевић, З., Петковић, Б. (2010): 
Варијабилност продуктивних особина и квалитета крме генотипова црвене 
дјетелине (Trifolium pratense L.). Агрознање, вол. 11 (3), стр. 117-123. (0,5×6=3 
бодова). 

 
3. Гатарић, Ђ., Шарић, М., Ђурић, Б., Радић, В., Љесковац, Г., Лакић, Ж. (2009): 

Модели за продукцију једногодишњих протеинских крмних биљака на брдско 
–планинским рејонима, Агрознање, вол. 10 (3), стр. 53-58. (0,3×6=1,8 бодова) 
 

4. 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, Агрознање, вол. 10 (2), стр. 31-38, (0,5×6=3 
бода). 
 

5. Ковачевић, З., Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В. (2009): Коровска флора усјева 
камилице (Matricaria chamomilla L.) на локалитету едукативног центра 
Мањача, Агрознање, вол. 10 (3), стр. 77-82, (0,75×6=4,5 бода). 

 
1.3. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

(5 бодова) 
 

1. Radić, V., Drinić Milanka, Kralj, A. (2014): Production capabilities and nutritive 
value of fodder for animal nutrition in mountainous area of Republic of Srpska. 
Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosyim 2014", Jahorina, 
pp. 69-74, (1×5=5 бодoва). 
 

2. Radić, V., Gatarić, Đ., Đurić, B. (2011): Correlation between the yield and the 
yield components of Lotus corniculatus L. genotypes. 46th Croatian  and  6th 
International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, pp. 473-476. (1,0×5=5 
бодова). 
 

3. Gatarić, Đ., Kovačević, Z., Đurić, B., Radić, V., Lakić, Ž. (2010): Genetic 
resources of forage legumes and grasses in Republic of Srpska, Biotechnology in 
Аnimal Husbandry, Book 2, Vol. 26 (2), pp. 1-6, Beograd. (0,5×5=2,5 бода) 
 
 

1.4. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова (3 бода) 

 
1. Radić, V., Gatarić, Đ., Petković, B. (2014): Investigation of germplasm of clover 

in local agroecological conditions. III International Symposium and XIX Scientific 
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Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Book of Abstracts, Trebinje 25-
28 March 2014., pp. 247. (1×3=3 бода)  
 

2. Radić, V., Gatarić,  Đ.,  Đurić,  B.,  Petković,  B.  (2013): The  sum  of  effective  
temperatures for seed production of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.). 30th 
Meeting of the Eucarpia, Fodder crops and Amenity Grasses Section, Book of 
Abstract, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 60. (0,75×3=2,25 бодова). 

 
3. Đurić, B., Gatarić, Đ., Radić, V. (2013):  Production traits of faba bean varieties 

(Vicia faba L.) in the Banja Luka region. II International Symposium and XVIII 
Scientific Conference of Agronomist of Republic of Srpska, Book of Abstracts, 
pp. 398. (1×3=3 бодa). 

 
1.5. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (2 

бода) 
 

1. Радић,  В.,  Комљеновић,  И.  (2015):  Суме ефективних температура за 
производњу сјемена жутог звјездана (Lotus corniculatus L.) XX Савјетовање 
за биотехнологију, Зборник радова, Чачак, стр. 65-70. (1×2=2 бодa). 
 

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, Вол. 16. (18), 
Чачак, стр. 73-78. (0,75×2=1,5 бодова) 

 
1.6. Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода 

радова (1 бод) 
 

1. Ковачевић, З., Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В. (2011): Флора травњака на 
подручју Млиништа. XVI Научно-стручно савјетовање агронома 
Републике Српске. Зборник сажетака, стр. 134., Требиње. (0,75×1=0,75 
бодова). 

 
1.7. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(3 бода)  
 

1. "SEEDNet – South East European Development Network Progamme", 2004-2015, 
RG3-N-1/08, сарадник на пројекту. (3 бода).  

2. "SEELEGUMES", Наручилац пројекта: Пољопривредни факултет 
Универзитета у Бањој Луци, бр. Уговора 10/6.2702-2/12, 2012. г., сарадник на 
пројекту. (3 бода). 

 
3. "Grassland management for high forage yield and quality in the Western Balkan", 

Наручилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, 
бр. Уговора 10/1.2060-4/13, 2013. г., сарадник на пројекту. (3 бода). 
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4. "Research, education and kowledge transfer promoting entrepreneurship in 
sustainble use of pastureland/grazing".  Норвешки програм за високо 
образовање, истраживање и развој (2010-2014), сарадник на пројекту. (3 
бода) 
 

5. "Regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L., 
Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Medicago falcata L., 
регионални SEEDNet пројекат, SIDA, RG-R-11/08, 2007-2010, сарадник на 
пројекту. (3 бода). 

 
1.8. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(1 бод) 
 

1. "Програм очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске", 
Наручилац пројекта: Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој 
Луци, бр. Уговора 22-178/12, 2012. г., сарадник на пројекту. (1 бод) 
 

2. "Очување и одржива употреба биљних генетичких ресурса", Наручилац 
пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, бр. Уговора 
0102-582/09, 2009. г., сарадник на пројекту. (1 бод) 

 
3. "Еколошка дормантност и хорологија у функцији ревитализације 

сјеменарства крмног биља у Републици Српској". Наручилац извјештаја: 
Министратво науке и технологије Републике Српске, бр. Уговора 06/0-
020/961-137/07. (1 бод) 

 
4. "Сакупљање и истраживање генетског потенцијала дјетелина и трава као 

основе за стварање нових сорти погодних за агроеколошко подручје 
Републике Српске и Босне и Херцеговине", Наручилац пројекта: 
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, бр. Уговора 0102-
1594/06, 2006. године., сарадник на пројекту.  (1 бод) 

 
1.9. Прегледни рад (3 бода) 

 
1. Гатарић, Ђ., Ђурић, Б., Радић, В., Лакић, Ж. (2007): Производни трендови 

волуминозне крме у Републици Српској од 1995-2005 године. XI Симпозијум 
о крмном биљу Републике Србије, Зборник радова, вол. 44. 1, Нови Сад, стр. 
243-252. (0,75×3=2,25 бодова) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 

2.1. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 
(10 бодова) 

 
1. Petković, B., Pržulj, N., Radić, V., Mirosavljević, M (2017): Comparative study of 
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seed yield and seed quality of advanced lines and commercial varieties of red 
clover  (Trifolium pratense L.). Legume Research. An internationa journal. 
(0,75×10=7,5 бодова) 
 

Red clover (Trifolium pratense L.) is one of the most important forage legumes in areas 
with acidic and nutrient poorer soils where alfalfa fails to growth. In 2010-2011 years 
period we studied four advanced lines and four commercial varieties of red clover, wich 
are widely used in the production in Bosnia and Herzegovina. Our results showed that the 
variation in grain yield (GY), thousand kernel weight (TKW) and germination energy 
(GE) was under control of growth and genotype. Across genotypes seed yield in 2010 and 
2011 was 205 and 223 kg ha-1, respectively. The highest yield of seed was obtained from 
second growth in the second year. Extreme precipitation during anthesis and grain filling 
and ripening in 2010 negativly affected red clover production. Low seeds yields of the 
tested genotypes are questioning the cost-effeciveness of red clover seed production at this 
site. 
 

2. Radić, V., Figurek Aleksandra, Komljenović, I. (2017): Cluster analysis of the 
indigenous population of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) in Bosnia and 
Herzegovina. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Journal of international scientific 
researches, Vol. 9 (1), pp.8-12. (1×10=10 бодова) 

 
Аутохтонe популације жутог звjездана (Lotus corniculatus L.) представљају 
потенцијални извор особина које се могу користити за потребе оплемењивања. 
Због лошег управљања природним ливадама, постоји сукцесивна пријетња 
изумирања природних популација и генетске ерозије. Испитивано подручје покрива 
цијелу територију Босне и Херцеговине у којој су изведене експедиције у периоду од 
две године. У колекцији, приоритет је био локација природних травњака на већим 
висинама. Материјали су прикупљени из природних травњака, који су веома 
флористички богати. Присуство великог броја биљних врста је показатељ лошег 
одржавања природних станишта. Прикупљено је 28 материјала Lotus corniculatus 
L. у оквиру десет локација за које се сматра обећавајућим у смислу генетичког 
материјала у сврхе оплемењивања. Сакупљени материјал је смјештен у ex situ 
колекцији. Циљ је био да се колекционише варијабилни генетички материјал у циљу 
њеног очувања и коришћење у сврхе селекције. 
 

3. Radić, V., Drinić Milanka, Kralj, A., Figurek Aleksandra, Komljenović, I. (2017): 
Impact of agricultural practices on the botanical composition changes and 
nutritional value of natural grassland, type Agroseietum vulgaris. Applied Еcology 
and Еnvironmental Research, 15 (3), pp. 403-415. (0,5×10=5 бодова) 

 
Природне ливаде и пашњаци простиру на преко 50% пољопривредног земљишта у 
Босни и Херцеговини и представљају најважнији ресурс у производњи крме у 
брдским и планинским подручјима. Квалитет крмне биљке у оброку је веома важно 
за ефикасну производњу меса и млијека говеда и у производњи оваца. Сјено је храна, 
која има највише промјенљив хемијски састав и хранљиву вриједност због утицаја 
временских услова, пољопривредне праксе, времена жетве и других фактора. У 
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овом истраживању, анализиран је утицај агро-техничких мјера, тањирање, 
ђубрење и вријеме жетве на принос крме, биљни састав и хранљиве вриједности 
природних ливада, тип Agroseietum vulgaris, у Шљивну на планини Мањачи. 
Примјењена пољопривредна пракса утицала је на пораст у броју трава и 
легуминоза, што је допринијело побољшању квалитета хране. Највећи принос сјена 
је постигнут примјеном основног ђубрења, двије азотне апликације и тањирањем 
(3,48 t ha-1). Све примјењене агротехничке мјере имале су позитиван ефекат у 
односу на контролну групу, а највећи принос је био 44% бољи него у контролној 
групи. 
 

4. Kovačević, V., Radić, V., Iljkić, D., Jović, J., Majdančić, M. (2016): Weather 
conditions in the 2013-2015 growing seasons for maize in Croatia and Bosnia and 
Herzegovina. Agrofor International Journal, Vol. 1 (1), pp. 95-102. (0,5×10=5 
бодова) 
 

Кукуруз је главна ратарскa култура на обрадивим површинама у Хрватској и Босни 
и Херцеговини (БиХ). У периоду 2001-2010, кукуруз је гајен на 333 736 ha (просјечни 
принос 6,50 t ha-1) у Хрватској и 195 800  ha  (4,42 t ha-1) у БиХ. Варијације приноса 
међу годинама биле су од 3,86 до 7,98 t ha-1 и од 2,74 до 5,13 t ha-1. Циљ овог рада 
био је истраживање приноса кукуруза и метеоролошких података (падавина и 
средње температуре ваздуха) вегетационог периода у Хрватској и БиХ у 2013, 2014 
и 2015. години. Просјечни приноси кукуруза били су 6,5, 8,1 и 6,5 t ha-1 (Хрватска), 
4,0, 5,0 и 4,1 t ha-1 (БиХ) у 2013, 2014 и 2015. Вегетациона сезона 2014. године је 
била веома повољна за раст кукуруза. Падавине и температуре у периоду април-
септембар били су сљедећи: 520 mm и 18,2 oC (Осијек), 910 mm и 17,2 oC 
(Вараждин), 731 mm и 18,5 oC (Бијељина), 1228 mm и 18,0 oC (Бањалука). Ове 
вриједности падавина већи су за 41% (Осијек), 75% (Вараждин и Бијељина) и 116% 
(Бања Лука) у поређењу са просјеком 1961-1990. У екстремно неповољној 2012. 
години (принос 4,34 и 2,74 t ha-1, у Хрватској и БиХ), падавине и температуре у 
истом периоду биле су 293 mm и 20,0 oC (Осијек), 461 mm и 18,8 oC (Вараждину ), 
288 mm и 21,0 oC (Бијељини), 488 mm и 20,1 oC (Бањалука). Међутим, у 2013. и 2015. 
години, приноси, падавине и температурни режим у обје земље су биле близу 
просјечних вриједности. Уважавајући разлике падавина у кратком 2012-2014 
периоду и више температуре су у складу са климатским промјенама. 
 

5. Stanisavljević, R., Vučković, S., Štrbanović, R., Poštić, D., Trkulja, N., Radić, 
V., Dodig, N. (2015): Enhancement of seed germination in three grass species 
using chemical and temperature treatments. Range Mgmt. & Agroforestry. ISSN 
0971-2070. Vol. 36 (2), pp. 115-121. (0,3×10=3 бода) 

 
Сjеме три крмнe биљне врсте, јежевице, високог вијука и енглеског љуља са 
високим степеном дормантности су хемијски третиране (25%, 50%, 75% и 98% 
H2SО4) у различитом трајању и изложене су различитим температурама (40 °C, 50 
°C, 60 °C, 70 °C, 80 °C и 90 °C) у различитом трајању са циљем да се смањи сјемена 
дормантност и повећа клијавост сјемена. Три групе сјемена на основу периода 
зрења од 0, 3 и 8 мјесеци били су изложени овим третманима. Одмах након жетве, 
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клијавост сјемена јежевице и високог вијука порастао је за 24%, али код енглеског 
љуља само 13%. Три мјесеца након жетве је било могуће да се повећа клијање за 
20% (јежевице), 18% (високи вијук) и 6% (енглеског љуља). Осам мјесеци након 
жетве је још било могуће повећати клијавост сјемена јежевице и високог вијука за 
4-5%, док се код енглеског љуља мировање у потпуности изгубила након 8 мјесеци 
складиштења. 
 

2.2. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у 
цјелини (5 бодова) 

 
1. Радић, В., Вучковић, С., Ковачевић, В., Фигурек Александра, Комљеновић, 

И., Пајчин, Ђ. (2017): КОНЦЕНТРАЦИЯ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
КОРМАХ ПРИРОДНЫЙ ЛУГОВ - ТИП Agrostietum vulgaris. УДК 631, 
Международной научно-практической конференции, 16-17 февраля, 2017., 
Рязань. Россия. с. 45-51. (0,3×5=1,5 бодова) 
 

Истраживање је спроведено на травњаку типа Agrostietum vulgaris у  
брдском подручју Републике Српске, на висини од 513 m за двије године (2012 - 
2013). У истраживању су испитивани ефекти агрономских мјера на хемијски 
састав природне врсте ливада Agrostietum vulgaris. У третману, у којем је 
коришћена већа количина NPK, ђубрива су била са већим садржајем Ca, Mg, Zn и Cu 
у односу на третман без употребе тих ђубрива, или са нижим дозама. Највећа 
разлика у посматраном периоду је примјећена у садржају Zn и Cu, гдје је дошао до 
значајног смањења концентрација ових елемената. У првој години истраживања, 
садржај цинка се кретао од 10,20 mg kg-1 до 27,00 mg kg-1, а у другој години 
истраживања имао је вриједност од 14,28 mg kg-1 до 16,61 mg kg-1. Употреба 
техничких мјера изазвало је промјене у хемијском саставу P, K, Ca, Mg, Zn и Cu у 
биљном материјалу. 

 
2. Pajčin, Đ., Stojanović, D., Vučković, S., Simić, A., Prodanović, S., Radić, V., 

Vujić, R. (2017): Effect of different agro-ecological conditions of Serbia on 
soybean yield. UDK 631.1, International Conference on February, 16-17, 2017, 
Ryazan. pp. 345-350. (0,3×5=1,5 бодова) 

 
Циљ овог истраживања је евалуација утицаја четири локалитета у Србији 
(Каравуково, Нови Сад, Панчево и С. Митровица) на принос сјемена, садржај уља и 
садржај протеина 20 хибрида соје. Највећи просјечни принос 20 хибрида је 
постигнут у Панчеву (5737 kg ha-1), а најмањи у С. Митровици (4412 kg ha-1). 
Појединачно, хибрид ESG132 је имао највећи принос у Панчеву (6433 kg ha-1), док 
смо на осталим мјестима имали нижи принос (Нови Сад - 5955 kg ha-1, Карвуково - 
4997 kg ha-1 и С. Митровици најмањи принос од 4468 kg ha-1). Село Каравуково је 
локалитет са највећим просјечним садржајем протеина (41,78%), а најмањи је 
постигнут у Новом Саду (39,52%). Сава хибрид у Каравукову је имао највећи 
садржај протеина (44,5%), нижи проценат је био у Панчеву (40,82%), С. 
Митровици (40,25%) и Новом Саду (21,33%), док је Каравуково имало најнижи 
просјечни садржај уља (19,3%). Хибрид NS-L-510016 имао је 25,4% уља у сјемену, и 
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ово је највећи садржај у Новом Саду. Нижи садржај процента уља постигнут је у 
Панчеву (22,5%), С. Митровици (19,2%) и Каравукову (17,8%).  
 

3. Радић, В., Вучковић, С., Фигурек Александра, Комљеновић, И., Пајчин, Ђ. 
(2016): ВЫХОД БИОМАССЫ ПОСЕЯННЫХ ЛУГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОНО- И КОМБИНИРОВАННОГО ПОСЕВА ТРАВЫ И КЛЕВЕРА. УДК 
631, Международной научно-практической конференции, 3-4 марта, Рязань. 
Россия, с. 218-225. (0,5×5=2,5 бодова) 
 

Производња по јединици површине у Републици Српској је веома ниска. Засијани 
травњаци су више заступљени него природни травњаци. У циљу побољшања 
продуктивности и квалитета кабасте хране засијане су траве и махунарке. За 
експеримент користили смо двије траве и двије махунарке: италијански љуљ, 
црвени вијук, звјездан и црвену дјетелину. Звјездан и црвена дјетелина формирали су 
принос зелене масе преко 40 t ha-1. Циљ овог истраживања је био да се утврди које 
поједине биљне врсте и њихове мјешавине имају највећу производњу у нашим агро-
еколошким условима, а које ће бити уведене на већим површинама. 

 
4. Radić, V., Gatarić, Đ, Komljenović, I. (2015): Examination of vigor of domestic 

genotypes birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.). Sixth International Scientific 
Agricultural Symposium, "Agrosym" 2015. Jahorina, October 15-18. Book of 
proceedings.  pp. 125-130. (1×5=5 бодова) 

 
Старење сјемена је један од главних узрока смањења вигора, клијања и ницања 
сјемена жутог звјездана. У овом раду вигор домаћих генотипова жутог звјездана 
тестиран је у пољским условима. Сјемена су прикупљена из локалнних популација  
20 генотипова; испитивана сјемена код 10 генотипова била су стара од 5 до 6 
година а код 10 генотипова 15-16 година. Сјемена су чувана у папирној амбалажи у 
условима складиштења. Животна способност сјемена представља потенцијал за 
формирање нове биљке. Циљ овог рада је да се утврди клијање сјемена у пољским 
условима и добијања нових биљака способних за репродукцију. На основу резултата  
испитивања, може се закључити да је клијање сјемена генотипова старости 15 до 
16 година имао висок степен варијација (7-48%), док је код генотипова сјемена из 5 
до 6 година старости, интервал варијације нижи (71-92%). Старост сјемена није 
имала  утицај на производњу зелене масе и принос сјемена. На основу испитивања 
клијања локалних генотипова Lotus corniculatus L., може се закључити да ова 
биљна врста припада групи биљака са макробиотичким сјеменом. 
 

5. Marković, M., Komljenović, I., Kovačević, V., Radić, V., Mišić Milana (2015): 
Soil reaction (pH) and status of mobile phosphorus and potassium in Sava valley 
area of Bosnia and Herzegovina. 9th International symposium on Plant-Soil 
Interactions at Low pH. Dubrovnik, October 18-23, 28-29. (0,5×5=2,5 бодова) 

 
Кисела земљишта у Босни и Херцеговини заузимају 2 256 272 ha или 44,12% од 
укупне површине земље, а превладавају дистрични камбисол (28.73%), лувисол 
(6,90%) и псеудогоглеј (4,64%).  Земљишни pH и биљкама доступни фосфор (P) и 
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калијум (К) су анализирани у 478 узорака земљишта, а покривају 663 hа узетих у 
пет општина долине Саве. Око 55% узорака било је са pH у КCl испод 5, док су 
адекватне мобилне залихе  P и K  према Аl-методи пронађене у трећини узорака. 
Калцификација и веће P и K ђубрење у већини земљишта овог региона могао би 
бити користан за повећање плодности земљишта. 
 

2.3. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику 
извода радова (3 бода) 

 
1. Petković, B., Pržulj, N., Radić, V. (2017): Variation in morphological traits of red 

clover  (Trifolium pratense L.) in Banja Luka environmental conditions. VIII 
International Scientific Agriculture Symposium, "Agrosym 2017". Jahorina, 
October 5-8. (1×3=3 бода) 
 

2. Petković, B., Gatarić, Đ., Radić, V., Milić, V., Pržulj, N. (2016): Variability of 
yield and quality of seeds of red clover (Trifolium pratense L.). VII International 
Scientific Agriculture Symposium. "Agrosym 2016". Jahorina, October 6-9. pp. 
426. (0,5×3=1,5 бода) 

 
3. Pržulj, N., Momčilović Vojislava, Mirosavljević, M., Radić, V. (2015): 

Contribution of stored preanthesis assimilate to grain yield in spring barley. IV 
International Symposium and XX Scientific-Professional Conference of 
Agronomists of Republic of Srpska. March 2-6, Bijeljina. Book of Abstracts. 
pp.72. (0,75×3=2,25 бода) 
 

2.4. Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику 
извода радова (1 бод) 

 
1. Продановић, С., Вучковић, С., Кнежевић, Д., Радић, В. (2015):  Стање и 

изазови у очувању и коришћењу биљних генетичких ресурса у Републици 
Србији. VIII Научно-стручни скуп из селекције и семенарства Генетички 
ресурси, оплемењивање и семенарство у пољопривреди Србије-стање и 
перспективе. Београд. Зборник сажетака, стр. 29. (0,75×1=0,75 бода) 

 
2.5. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на 

пројекту (3 бода) 
 

1. Унапређење сјеменске производње стрних жита кроз имплементацију 
савремених технологија и интродукцију нових сорти. Билатерални програм 
сарадње са Црном Гором, бр. Уговора 10/1.1409/16, 2016. г., сарадник на 
пројекту. (3 бода) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
Укупна научна дјелатност прије посљедњег избора: 9 (1.1)+14,1 (1.2)+12,5 
(1.3)+8,25 (1.4)+3,5 (1.5)+0,75 (1.6)+15 (1.7)+4 (1.8)+2,25 (1.9)= 69,35 бодова 
Укупна научна дјелатност послије посљедњег избора: 30,5(2.1)+13(2.2)+6,75 
(2.3)+0,75 (2.4)+3 (2.5) = 54 бода 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

3.1. Рецензиран универзитетски уџбеник који се користи у земљи (6 бодова) 
 

1. Гатарић, Ђ., Дринић Миланка, Радић, В., Краљ, А. (2014): Производња на 
ораницама и хранљива вриједност крмног биља., 305 страница. (0,75×6=4,5 
бодова) 
 

3.2. Вредновање наставничких способности 
 
Евалуација наставног процеса 2012-2013: виши асистент на предмету Основи биљне 
производње, оцјена 4,24; као и на предмету Системи ратарске производње, оцјена 
4,94. 
Евалуација наставног процеса 2013-2014: виши асистент на предмету Опште 
ратарство, оцјена 4,38, као и на предмету Ратарство, оцјена 4,89. 
                                4,24+4,94+4,38+4,89/4=4,61                           (10 бодова)                                           
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 

3.3. Члан комсије за одбрану рада другог циклуса (2 бода) 
 

1. "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине Trifolium pratense L. у 
компаративним огледима", магистарски рад, 2016., кандидата Борислава 
Петковића, дипл.инж. (2 бода) 
 

2. "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutans L.)", 
магистарски рад, 2016., кандидата Јелене Марковић, дипл.инж. (2 бода) 

 
3.4. Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (1 бод) 

 
1. "Испитивање сората луцерке за интензивну производњу",  дипломски рад 

основног студија, 2016, кандидата Љубице Бојић. (1 бод) 
2. Производња сјемена стрних жита, 2016., завршни рад на првом циклусу 

студија, кандидата Славене Ристић. (1 бод) 
3.5. Вредновање наставничких способности 

 
Након посљедњег избора у доцента на ужу научну област Генетика и 
оплемењивање пољопривредних биљака није изводио вјежбе, као ни наставу на 
наставним предметима из области Ратарство. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
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Образовна дјелатност прије посљедњег избора: 
4,5 (3.1) +10 (3.2) = 14,5 бодова 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора: 
4 (3.3) + 2 (3.4) = 6 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
4.1.Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом)(2 бода) 

 
1. Гатарић, Ђ., Радић, В., Ђурић, Б. (2007): Ревитализација сјеменске 

производње у функцији стратегије развоја пољопривреде Републике Српске, 
Агрознање вол. 8 (4), Бања Lука, стр. 5-14. (1,0×2=2 бодова) 
 

4.2. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (2 бода) 
 

1. Дринић Миланка, Гатарић, Ђ., Радић, В., Ђурић, Б., Марковић, З. (2007): 
Програм унапређења производње хране за животиње. XII Научно-стручно 
савјетовање агронома Републике Српске. Теслић, Зборник сажетака, стр. 24. 
(0,5×2=1 бод) 

 
4.3. Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта 

(3 бода) 
 
1. "Могућност ширења нових сорти дјетелина и трава на брдско-планинском 

подручју града Бање Луке", Наручилац пројекта: Центар за развој и 
унапређење села, бр. Уговора 44/10-11., 2010. г., координатор пројекта. (3 
бода) 
 

2. "Развој сјеменске производње италијанског љуља (Lolium italicum L.) у 
агро-еколошким условима Бање Луке", Наручилац пројекта: Центар за 
развој и унапређење села, 2009, бр. Уговора 152/09-4. (3 бода) 

 
3. "Развој сјеменске производње обичне грахорице (Vicia sativa L.) у агро-

еколошким условима Бање Луке", Наручилац пројекта: Центар за развој и 
унапређење села, 2009, бр. Уговора 65/09-4, координатор пројекта. (3 
бода) 

 
4. "Ефекти сјетве ДТС-а на продукцији кабасте крме у агро-еколошким 

условима града Бања Лука". Наручилац пројекта: Центар за развој и 
унапређење села, бр. Уговора 134-1/06-4, 2006., координатор пројекта. (3 
бода) 

 
5. "Плантажирање љековитог биља у брдскопланинском подручју града 

Бања Лука". Наручилац пројекта: Центар за развој и унапређење села, бр. 
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Уговора 133-3/06-4, 2006. године, координатор пројекта. (3 бода) 
 
4.4.Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(1 бод) 
 
1. "Експериментални огледи са љековитим биљем у Поповом пољу", 

Наручиоц пројекта: Пољопривредни институт Републике Српске, бр. 
Уговора 182-3/2007, 2007.г., сарадник на пројекту. (1 бод) 
 

2. "Производња и припрема кабасте сточне хране: сточни грашак, 
грахорица, зоб и њихове смјесе у брдско-планинском реону општине 
Бања Лука". Наручилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета 
у Бањој Луци, бр. Уговора 0102-1589/06, 2006. г. сарадник на пројекту. (1 
бод) 

 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора: 
2 (4.1)+1(4.2)+15 (4.3) +2 (4.4) =20 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
                 54 (в) + 6 (г) = 60 бодова 
 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у 
Бањој Луци, број: 10/3.1347-6-13/17 од 23.05.2017. год. именовани смо у Комисију 
за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска 
звања, а према Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 29.03.2017. 
године за избор наставника на ужу научну област РАТАРСТВО (наставни предмети: 
Травњаци, Крмно биље, Крмно биље на ораницама, Производња хране за 
животиње) – 1 извршилац.  
 
На Конкурс за избор наставника на ужу научну област Ратарство, матичан 
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, пријавила су се два 
кандидата: 

· Др Жељко Лакић, доктор пољопривредних наука и 
· Доц. др Војо Радић, доктор биотехничких наука, област Ратарство. 

 
На основу приложене документације кандидата, Комисија је утврдила сљедеће: 

 
Жељко Лакић (Петар и Десанка) рођен је 10. јануара 1969. године у Бањој Луци, 
БиХ. Запослен је на ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука. 
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Магистрирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду 2007. 
године, а назив магистарског рада био је "Принос и квалитет крмних легуминоза и 
трава гајених у чистој сјетви и смјеши", на истом факултету је и докторирао 2010. 
године, а назив докторске дисертације био је "Квантитативна својства дивергентних 
генотипова енглеског љуља (Lolium perenne L.)".  
 
Војо Радић (Живко и Мирјана) рођен је 10. фебруара 1971. године у Бодеграју, 
Република Хрватска. Запослен је на Пољопривредном факултету Универзитета у 
Бањој Луци од 2006. године, тренутно је ангажован у звању доцента на ужој научној 
области Генетика и оплемењивање пољопривредних биљака на истом факултету. 
Магистрирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци 2010. 
године, а назив магистарског рада био је "Генетичка варијабилност и методе 
селекције Lotus corniculatus L.". Докторирао је на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду 2014. године, а назив докторске дисртације био је 
"Карактеризација и оцјена оплемењивачке вриједности локалних популација 
смиљките (Lotus corniculatus L.) из Босне и Херцеговине" 
 
Др Жељко Лакић према научном опусу магистарског рада и докторске дисертације 
као и већине научних радова има све потребне услове за избор у ужој научној 
области Ратаство – крмне биљке, за коју је расписан Конкурс за ангажман по 
Уговору о допунском раду. 
 
Др Војо Радић према научном опусу магистарског рада и докторске дисертације, као 
и већине научних радова, свој научно истраживачки рад усмерио је у област 
генетике, оплемењивања и сјеменарства, углавном на крмним биљкама, зашто има и 
избор у ужој научној области Генетика и оплемењивање пољопривредних биљака, у 
звању доцента од 2015. године.   
 
Др Жељко Лакић  је остварио укупно 229,7 бодова, од чега је у научној дјелатности 
остварио 197,6 бодова, док је у стручној дјелатности оставрио 32,1 бод. 
 
Др Војо Радић је укупно остварио 163,85 бодова, од чега је у научној дјелатности 
прије посљедњег избора остварио 69,35 бодова, док је након пољедњег избора 
остварио 54 бода. У образовној дјелатности, кадидат је прије посљедњег избора 
остварио 14,5 бодова, а након посљедњег избора 6 бодова. У стрчној дјелатности 
кандидат је остварио 20 бодова прије посљедњег избора, док након посљедњег 
избора није остварио бодове. Односно, кандидат др Војо Радић је укупно након 
посљедњег избора остварио 60 бодова. 
 
Закључак: 
Комисија цјенећи референце оба кандидата и чињенице да производња крмних 
биљака као и оплемењивање и сјеменарство у оквиру крмних биљака представљају 
два стратешка правца у развоју пољопривреде и стратешких докумената Републике 
Српске, као и чињенице да кандидати појединачно имају услове за једну односно 
другу ужу научну област констатује да за ужу научну област Ратарство – крмне 
биљке предност има кандидат др Жељко Лакић, чији ће рад у оквиру факултета 



AOBeCTT4 AO yHarrpebgrsa y rrcTpaxo.rBarbr,rMa u npor43BoArblr KpMHI{x Kynrypa Ha

opaur4rlaMa 14 rpaBrbarlr{Ma. I4cro raKo KoMr4caja croju Ha craHoBrlllrry Aa HayqHa

aKrr.rBHocr KaHAr4Aara Ap Boje Paauha y yxoj nayvnoj o6racru fenerura vr

orrJleMerbr,rBarbe rroJbonplrBpeAHr{x 6umaxa npelcraBJla BeJII,IKI4 I{3a3oB ca TIyHHM

aKaAeMcKr4M aHraxMaHoM rr ceM rrlTo r4Ma Malbe ycnoBe y o.4Hocy Ha KaHAI4AaTa Ap
Xersra Jlaruha, Korr,rucuja cMarpa 4a je4na oco6a, He Moxe noKpLIBarI,I one 4nuje yxe
HayqHe o6:racru r4croBpeMeHo. C o6:uporu Ha I4cKycrBo y AoMeHy o6pasonrie

4jelarnocur, Kal1vr1;ar.4p Xerr<o Jlaruh 6prhe nogeaH Aa oApxlr [p?IcrynHo rlpeAaBarbe.

Ha ocuony r43HeceHr4x KoHcrararlnja, Kouucuja ca 3aIoBoJlcrBoM npeAnaxe Hacraeno-

HayqHoM nujehy llo,nonpunperHor $arynrera Yuunep:urera y Barroj JIy{u, [a
KaHAr{Aara ,up Xerrr<a Jlaxuha z:a6epe y 3BarLe AOI-IEHT ua yxoj nayuHoj o6lacru
PATAPCTBO - KpuHo 6urse.

V Banoj Jllqu-Honou Ca4y,
22.06.2017.ro.rrr{He

flononpunpeAHz Saxynrer Ynunep:urera y
Barroj IIy{z, yxa HayqHa o6racr Parapcrno -
rrpeAcJe.qHI,IK _=-

\=K \t> \--l
llpo$.Ap Bpanxo hynuna, peAoBHH npo$ecop;

lloronpunpeAHl4 Saxynrer Ynunepsurera y
Hoeo\a CaAy, yx(a HayqHa o6racr Parapcrno -
qJIAH

llpo$. ,up Huxora Muhuh, peAoBHLI npo$ecop;
llononpunpeAHl4 (f ar<ymer Yuunepsurera y
Eamoj Jlyuu, yxe Hayr{He o6racrra Xopuaryl-
Typa v Euoruerpuxa - r{JIaH

llornuc LrJraHoBa xoulrcuj e
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