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Датум и мјесто објављивања конкурса: 
20.03.2018. дневни лист „Глас Српске“ и web страница Универзитета у Бањој Луци 
(http://www.unibl.org/sr/vesti/2018/03/konkurs-za-izbor-nastavnika-i-saradnika-na-univerzitetu-u-
banjoj-luci)  
 
Састав комисије: 

1. Др Илија Комљеновић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Бањој Луци, на ужој научној области: Ратарство, предсједник  

2. Др Весна Милић, редовни професор Пољопривредног факултета  Универзитета у 
Источном Сарајеву на ужој научној области. Ратарство, члан;  

3. Др Зоран Јововић, редовни професор Биотехничког факултета, Универзитета Црне 
Горе, на ужој научној области. Ратарство, члан  

 

Пријављени кандидати 
На објављени конкурс у Гласу Српске за сарадника на ужу научну област Ратарство, дана 
20.03.2018. године и на web страници Универзитета у Бањој Луци, пријавило се  4 (четири)  
кандидата:  
1. Мр Борислав Петковић, магистар сјеменарства 
2. Ђурађ Хајдер ма,   мастер управљања земљишта и водом 
3. Весна Новаковић, дипл. инг. ратарство и повртарство (180 ECTS) 
4. Љиљана Нуждић ма,  мастер ратарства 
 
Напомена: 
Ђурађ Хајдер ма, је дописом број 10/1.1111/22, дана 20.04.2022. године обавјестио  декана 
Пољопривредног факултета проф. др Златана Ковачевић  и чланове Комисије да се 
повлачи из кандидатуре за сарадника на поменуту научну област, те из тога разлога 
Комисија није бодовала његове референце. 
 
Кандидатикања Весна Новаковић, дипл.инг. није доставила Законом прописане документе 
за конкурс, стога Комисија није могла да бодује њезине референце.  
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Борислав (Миле и Рада) Петковић 
Датум и мјесто рођења: 26.05.1980 Јајце, СР Југославија 
Установе у којима је био запослен: Центар за унапрјеђење села Бања Лука 
Радна мјеста: Стручни сарадник 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет 
Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 
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Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,69 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет 
Звање: Магистар, област Сјеменарство 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2016. године 
Наслов завршног рада: Агрономска и генетичка својства црвене 

дјетелина (Trifolium pratense L.) у 
компаративним огледима  

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Сјеменарство 

Просјечна оцјена: 9,57 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

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

- 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови послије посљедњег избора/реизбора (Навести све радове, дати њихов кратак приказ 
и број бодова  сврстаних  по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Оригинални научни радови у часопису националног значаја …………. 6 бодова 
 

1. 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, бр. 3, стр. 117-123. ……………………0,5x6=3 бода 
 

Црвена дјетелина (Trifolium pratense L.) се може  успјешно гајити на  различитим типовима 
земљишта брдско-планинског подручја, која су у великој мјери заступљена на територији 
БиХ. Циљ истраживања је био да се на основу морфометријских мјерења, органолептичких и 
фенолошких опажања оцијене продуктивне особине и квалитет крме црвене дјетелине ради 
селексијског рада и стварања нових сорти те очувања диверзитета. У току двогодишњих  
истраживања утврђене су значајне разлике између појединих генотипова. Анализирана су  
сљедећа морфолошка својства: принос зелене масе, принос сијена, висина биљака, број 
стабала по биљци, величина, дужина и ширина лиске. Хемијском анализом сијена утврђене 
су значајне разлике у погледу садржаја протеина, целулозе, масти и пепела, те се може рећи 
да све истраживане генотипове карактерише висок квалитет и добра храњива вриједност.  
Ови генотипови у агроеколошким условима Мањаче због високог потенцијала родности и 
квалитета крме представљају значајну гермплазму за даљњи оплемењивачки рад. 

 
Оригинални научни рад у часопису међународног значаја…………….10 бодова 

 
1. Gatarić, Đ., Radić, V., Đurić, B., Šarić, M., Čolović, Z., Petković, B. (2013): Morphometric 

characteristics of Lotus corniculatus L. genoypes. African Journal of Biotechnology. Vol. 
12 (35), pp. 5423-5426………………………………………………….0,3x10=3 бода 
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The aim of this study was to examine the degree of variability in morphological and agronomic 
characteristics of 20 Lotus corniculatus L. local genotypes, and also to set aside germplasm that will 
be used as a source of genetic basis for improvement of the studied properties. In poor quality soils, 
L. corniculatus L. plays an important role providing protein component in animal feeds. The 
importance of L. corniculatus L. in livestock development at hilly-mountainous areas is enormous. 
This study presents productive characteristics of 20 L. corniculatus L. genotypes selected from local 
populations in the previous period of selection. Significant differences were observed for most of 
the monitored parameters. The studied genotypes showed the greatest variability in green matter 
yield (CV 49, 58), number of pods per plant (CV 26, 27) and seed yield (CV 34, 31). To determine 
the significance of differences between the genotypes and their ranking for the level of significance, 
Duncan's multiple range test was used. Based on the results of Duncan's multiple range test and 
analysis of the significance of differences between genotypes, it was ascertained that genotypes G1, 
G3, G15 and G17 are the basis for the creation of synthetic variety with good production properties. 
 
Oригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја.... 12 бодова 
 

1. Petković, B., Pržulj, N., Radić, V., Mirosavljević, M (2017): Comparative study of seed 
quality of advanced lines and commercial varieties of red clover (Trifolium pretense L.) 
Agricultural research communication centre. Legume Research, 40(6)2017: pp. 1066-1071 
………………………………………………………………………0,75 x 12 = 9 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, which are widely used in the production 
in Bosnia and Herzegovina. Our results showed that the variation in grain yield, thousand kernel 
weight and germination energy was under control of growth. 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 negatively affected red clover seed production. Advanced line DS-2 had the 
highest grain yield (234 kg ha-1) and thousand kernel weight (1.75 g). Low seeds yields of the 
tested genotypes are questioning the cost-effectiveness of red clover seed production at this site. 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова..................................................................................................................................3 бодa 

1. Радић, В., Ђурић, Б., Гатарић, Ђ., Петковић, Б. (2012): Компоненте приноса травно 
дјетелинских смјеса у брдско планинском подручју. Први међународни симпозијум и 
XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. Зборник сажетака, 
стр. 219, Требиње…………..…………………………………….….0,75x3 =2,25 бодова 
 

2. Radić, V., Gatarić, Đ., Petković, B. (2014): Investigation of germplasm of clover in local 
atroecological conditions. 3th International and XIX Scientific Conference of Agronomists 
of Republic of Srpska. Trebinje, Book of Abstracts, p. 247…….………….…..1x3 =3 бод 

 
3. Radić., V., Gatarić, Đ., Đurić, B., Petković, B. (2013): The sum of effective temperatures of 

seed production of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatsus L.) , 30th Meeting of the Eucarpia  
Fodder Crops and Amenity Grasses Secttion. Book of Abstracts, Vrnjačka Banja, p. 
60……………………………………………………………….……0,75x3 =2,25 бодова 

 
4. Petković, B., Gatarić, Đ., Radić, V., Milić, V., Pržulj, N. (2016): Variability of yield and 

quality of seeds of red clover (Trifoliujm pratense L.). 7th International Scientific 
Agriculture Symposium, Agrosym 2016, Jahorina. Book of Abstracts, p. 
426………………………………………….…………………………0,5x3 =1,5 бодова 
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5. Petković, B., Pržulj, N., Radić, V, V. (2017): Variation in morphological traits of red clover 

( Trifolium pratense L.) in Banja Luka environmetal  condidions Book of Abstracts of 8th 
International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2017, p.134 ……..1x3 =3 бодa 

 
6. Petković, B., Pržulj, N, Radić, V. (2018): Effect of sowing rate of biomass yield of annual 

forage legumes. Book of Abstracts of 9th International Scientific Agriculture Symposium, 
Agrosym 2018, Jahorina. (рад прихваћен) ………………………………...1 x 3 = 3 бода 
 

7. Petković, B., Šormaz, B., Vejin, M. (2018): Effect of sowing rate and row spacing on 
biomass yield of clover. Book of Abstracts of 9th International Scientific Agriculture 
Sypmosium, Agrosym 2018, Jahorina. (Рад прихваћен)..……………..…1 x 3 = 3 бода 

8. Petković, B., Šormaz, B., Čolović Šarić Zora (2018): Effect of weather conditions on yield 
and quality of small grain cereals in mountainous areas. Book of Abstracts of 9th 
International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2018, Jahorina. (Рад 
прихваћен)………………………………………………………………..1 x 3 = 3 бода 

9. Petković, B., Šormaz, B., Vejin, M. (2018): Growing of maize (Zea mays L.) in extreme 
conditions. Book of Abstracts of 9th International Scientific Agriculture Symposium, 
Agrosym 2018, Jahorina. (Рад прихваћен) …………………………………1 x 3 = 3 бода 

10. Petković, B., Vejin, M., Šormaz, B. (2018): Growing of winter cereals in poor soil 
mountainous areas. Book of Abstracts of 9th International Scientific Agriculture 
Symposium, Agrosym 2018, Jahorina. (Рад прихваћен)……………………1 x 3 = 3 бода 

11. Petković, B., Pržulj, N., Radić, V., Šarić, M. (2018): Evaluating of small grain cereal yields 
in marginal growing seasons. 7th international symposium on agriculture science. AgroRes 
2018. Book of abstracts. Banja Luka. February, 28 – March, 2 - 2018..0,75 x 3 = 2,25 бода 

12. Petković, B., Pržulj, N., Šormaz, B., Vejin, M. (2018): Buckwheat (Fagopyrum esculentum 
L.) production in mountain area conditions. Book of abstarcts of 7th International 
Symposium on Agricultural Sciences, AgroRes 2018. Banja Luka., p. 810,75 x 3  = 2,25 
бодова 

13. Petković, B., Pržulj, N., Radić, V., Šarić, M. (2018): Variability of yield and quality of 
small grain cereals on Manjača locality. Book of abstarcts  of 7th International Symposium 
on Agricultural Sciences, AgroRes 2018. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and 
Herzegovina. p.71. ………………………………………..………0,75 x 3  = 2,25 бодова 

14. Petković, B., Pržulj, N., Šormaz, B., Vejin, M. (2018): The impact of mineral fertilizer on 
the hay yield of natural meadow type agrostietum vulgaris. Book of abstarcts of 7th 
International Symposium on Agricultural Sciences, AgroRes 2018. Banja Luka, Republic 
of Srpska, Bosnia and Herzegovina., p. 84.…………  ……..……0,75 x 3  = 2,25 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:    51 бод 
 
Укупан број бодова: (просјечна оцјена I и II циклуса студија x 10)+в+г+д =86,3+51=137,3 
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Други  кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љиљана (Мићо и Стоја) Нуждић 
Датум и мјесто рођења: 10. 09.1986. године, Босанска Дубица 
Установе у којима је био запослен: „ХПК“ Драксенић, од децембра 2011. до 

септембра 2015. године 
Радна мјеста: Шеф одјељења за пољопривредну 

производњу 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет 
Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,53 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни 

факултет 
Звање: Мастер ратарства 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2015. године 
Наслов завршног рада: Поправка флористичког састава и 

производних особина природних травњака 
ливадског подручја Бања Луке 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Пољопривредне науке, Биљне науке, ужа 
научна област Ратарство  

Просјечна оцјена: 8,47 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

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

- 

  
Укупан број бодова: (просјечна оцјена I и II циклуса студија x 10)=(8,53+8,47)x10 = 85,4 бода 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske 
br.67, god. XXIX od 10. jula 2020. godine, člana  81, stav 4 i 5, alineja 1 i 2, stav 6. alineja 1 i 2 i 
Правилника о поступку и условима избора Наставника и сарадника на универзитету у Бањој 
Луци од 03.05.2013 године, чланова 18,19,21 и 22, Комисија је бодовала кандидате и 
сачинила приједлог за избор вишег сарадника на ужу научну област Ратарство (њивске 
културе, крмне биљке пашњаци, индустријске биље). 
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С обзиром да се на објављени конкурс пријавило више од једног кандидата, Комисија је 
бодовала пријављене кандидате на основу просјечних оцјена основног, магистарског/мастер 
студија, објављених научних радова, сажетака и формирала ранг листу кандидата.  
 
Табела 1. Ранг листа пријављених кандидата 
 

Ранг Име и презиме кандидата Бодови 

1. Борислав Петковић 137,3 

3. Љиљана Нуждић 85,4 
 

1. Кандидат Борислав Петковић  
 

Завршио четверогодишње студије по старом наставним плану,  на Пољопривредном 
факултету у Бањој Луци (240 ECTS бодова). Након основног студија запослио се у "Центру 
за развој и унапређење села Бања Лука", гдје и сад ради. Магистарске студије из области 
Сјеменарства завршио је на Пољопривредном факултету у Бањој Луци (2016). 
У досадашњем раду обављао је послове приправника и стручног сарадника у Развојно-
едукативном центру Мањача (Р.Е.Ц.) и координатора Развојно едукативног центра Мањача 
(од октобра 2007. год до октобра 2008. године као приправник, од октобра 2008. године до 
јануара 2014. године као стручни сарадник, од јануара 2014  до фебруара 2015. године као  
координатор Р.Е.Ц. Мањача а од фебруара 2015. године па до данас је у звању стручног 
сарадника.  
На пољопривредном факултету у Бањој Луци завршио је постдипломске студије по старом 
наставном-плану и програму, на групи „Сјеменарство". Положио је све испите предвиђене 
наставним планом и програмом с просјечном оцјеном 9,57.  
Одбранио је магистарски рад 14. јула 2016. године, тему „Агрономска и генетичка својства 
црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима“ и тиме стекао научни 
степен магистар пољопривредних наука. 
 Као аутор и коаутор објавио је 14 радова штампаних у зборнику сажетака на научном 
скупу међународног значаја (код већине је први аутор). Коаутор и аутор је 3 оригинална 
научна рада, од којих је један објављен у часопису са SCI листе  гдје је први аутор.  
На Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 28. септембра 2016. 
године пријавио је тему докторске дисертације под насловом „Ефекат интеракције генотип 
х спољна средина на принос и квалитет биомасе и сјемена црвене дјетелине (Trifoliurn 
pratense L). Извјешај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата је усвојен од стране 
факултета и прихваћен од Сената Универзитета у Источном Сарајеву.  

 
2. Кандидат Љиљана Нуждић  

 
Завршила основне студије на Пољопривредном факултету у Бањој Луци у трајању од 3 
године (180 ECTS) бодова и мастер студије на студијском програму Биљне науке, усмјерење 
Ратарство (120 ECTS бодова) те стекла  укупно 300 ECTS бодова. Одбранила је мастер рад 
под називом: „Поправка флористичког састава и производних особина природних 
травњака ливадског подручја Бања Луке“.  Била је запослена у „ХПК Драксенић“ на 
функцији шефа Одјељења за пољопривредну производњу. Није доставила Комисији на увид 
копију објављеног сажетка научног рада. 
 
Имајући у виду горе наведено, Комисија предлаже: 
 
У складу са Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
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