
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 
ПОЉОПРИВРЕДНИ  ФАКУЛТЕТ 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  
КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  
Изборно веће Пољопривредног факултета у Новом Саду, 21.12.2015. године 
 

2. Датум и место објављивања конкурса 
10.02.2016. године у публикацији Националне службе за запошљавање "Послови" 
 

3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже 
научне области 

Један сарадник у настави за ужу научну област Ратарство и повртарство 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 
научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 
установе у којој је члан комисије запослен: 

Др Јован Црнобарац, редовни професор, у.н.о. Ратарство и повртарство, Пољопривредни 
факултет Нови Сад 

Др Драгана Латковић, ванредни професор, у.н.о. Ратарство и повртарство, 
Пољопривредни факултет Нови Сад 

Др Младен Татић, виши научни сарадник, у.н.о. Биотехничке науке - Семенарство, 
Институт за ратарство и повртарство Нови Сад  

 
5. Пријављени кандидати: 
• Јелена Висковић 
• Немања Нишавић 

 
II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: Јелена (Стипица) Висковић 
2. Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде 
3. Датум и место рођења: 27.03.1992. године, Нови Сад 
4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Стручни сарадник, од 23.11.2015. године - до данас, на предмету Посебно ратарство, 
Пољопривредни факултет Нови Сад 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2011/2012- 9.10.2015. године 
6. Студијска група, факултет и универзитет:  

Органска пољопривреда, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 
7. Успех у студијама: 9,91 
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: -  
9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита:  

Алелопатски утицај воденог и бутанолног екстракта коровске врсте Xanthium strumaruim 
L. на клијавост семена кукуруза и соје,  оцена 10 (десет) 
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10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно 

магистарским/мастер студијама:  
Гајење њивских биљака - модул Гајење ратарских биљака, Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Новом Саду 

11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских/мастер студија: 
2015/2016. године - у току 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:  - 
13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: - 
14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће:  
Енглески језик: Чита, пише и говори- врло добро 

15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 
Ратарство и повртарство; Посебно ратарство 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: Немања (Јовиша) Нишавић 
2. Звање: Мастер инжењер пољопривреде 
3. Датум и место рођења: 21.05.1990. године, Лазаревац 
4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Није наведено 
5. Година уписа и завршетка основних студија: 2009/2010 – 17.10.2013. године 
6. Студијска група, факултет и универзитет:  

Биљна производња модул Ратарство и повртарство, Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Београду 

7. Успех у студијама: 8.83 
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: -  
9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Технологија производње кантариона (Hipericum perforatum L), оцена 10 (десет) 
10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно 

магистарским/мастер студијама: 
Биљна производња модул Ратарство и повртарство, Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Београду 

11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских/мастер студија: 
2013/2014 -13.10.2014. године,  

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:  - 
Утицај супстрата на квалитет расада босиљка (Ocimum basilicum L. cv Genovese),  

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: - 
14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће:  
Енглески:  Б2-напредни ниво; Француски: А1-почетни ниво 

15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 
Кандидат не наводи,  али судећи по дипломском и мастер раду, као и по модулу уписаних 
докторских студија то је област Ратарство и повртарство 
 
III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 
1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 
Јелена Висковић: Пољопривредни факултет Нови Сад, од 23.11.2015. године - до данас, 
Стручни сарадник на предмету Посебно ратарство 
Немања Нишавић: није наведено у документацији 
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IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 
V. НАСТАВНИ РАД: 

 
а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 
1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Јелена Висковић: Пољопривредни факултет Нови Сад, од 23.11.2015. године - до данас, 
Посебно ратарство 
Немања Нишавић: нема података 

 
2. Ангажованост у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 
Јелена Висковић: вежбе под надзором професора на предмету Лековито, ароматично и 
зачинско биље, Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду 
Немања Нишавић: нема података 
 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 
Јелена Висковић:  вежбе 2 часа недељно у летњем семестру 
Немања Нишавић: нема података 

 
б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 
1. Реизборност у звање асистента (од.до, број): 

 
2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на 

предмету, са фондом часова): 
 

3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на 
основним, специјалистичким и магистарским студијама: 

 
4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 
5. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

 
в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

Јелена Висковић:   
Студент генерације на Пољопривредном факултету 2012., 2013., 2014., 2015. године. 
Најбољи студент Пољопривредног факултета 2015. године.  
Награде Универзитета у Новом Саду за успех у току студирања за све 4 године основних 
студија.  
Стипендиста „Фонда за младе таленте Републике Србијe“ - Доситеја, 2014/2015. и 
2015/2016. 
Немања Нишавић: нема података 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 
издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 
са општим актом факултета  

ђ) Остало 
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1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 
 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 
и издавач): 

 
3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 
 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 
националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 
спортски наступи на билатералном нивоу): 

 
5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 
 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 
Јелена Висковић:  нема података  
Немања Нишавић:  

1. Нишавић Н., Павлов Ј., Делић Н., Ковинчић А., Ђорђевић О. (2015): Принос ЗП 
хибрида кукуруза у производним огледима у 2015. години. Зборник извода 7 
симпозијума са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској 
производњи", 11.12.2015. године, Београд, стр. 80, М34 (0,5) 

2. Beatović D., Kišgeci J., Jelačić S., Laѕić A., Nišavić N. (2015): Effect of substrates on 
lemon balm nurserz production (Melissa officinalis L. cv Citron),  Book of abstractof 
3rd Internacional scientivic conference: Medicinal, aromatic and spice plants, 16-
18.10.2015, Kežmarske Žlabi, Slovačka, p 15, M34(0.5) 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 
 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 
 

9. Индекс компетентности:  
Јелена Висковић: -  
Немања Нишавић: 1 
VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски            

текстови и др). 
 
VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
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VIII. ОСТАЛО 
 Кандидат Јелена Висковић наводи да се усавршавала учествујући на: Научно стручном 

саветовању за произвођаче органске хране у Б. Петровцу 21.03.2013. године; Симпозијум 
о органској производњи у Селенчи  01.10.2014, године и преко стручне праксе у Центру за 
органску производњу у Селенчи 28-28.08.2015. године. После дипломирања је учествовала 
на Омладинско-студентском форуму "Како користити развојне фондове ЕвропскеУније". 
Биће учесник у International summer school in agrometeorology and crop modeling 2016, 
Serbia for Excell, а планира се и дужи боравак у Швајцарској у Agroscope у оквиру 
заједничког међународног пројекта SCOPES 
 
Кандидат Немања Нишавић наводи да је уписао докторске студије на Пољопривредном 
факултету у Београду на модулу Ратарство и повртарство, да је стипендиста 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и да је учесник пројекта 
"Побољшање својстава кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним 
оплемењивањем", ТР31068  
Такође, кандидат Немања Нишавић наводи да је од курсева и обуке: волонтирао у 
Институту за кукуруз "Земун поље" у периоду од априла 2015 до јануара 2016. године; 
обавио практичну обуку у Agrobusines konsalting  д.о.о у трајању од 2 месеца; да је 
учествовао у 2. стручном семинару студената Пољопривредног факултета из Београда од 
10-14.04.2013. године на Златибору; као и да има возачку дозволу Б категорије. 
 
Оба кандидата наводе да успешно раде на рачунару и да добро користе Windows и MS 
Officе.  

 
IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 Кандидат Јелена Висковић је основну као и средњу школу завршила са одличним 
успехом. Основне студије на смеру Органска пољопривреда на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Новом Саду је уписала школске 2011/12. и завршила за четири 
године са просечном оценом 9,91 и оценом 10 из дипломског рада. За изузетан успех 
током студија добила је већи број значајних награда и учествовала је на више стручних 
усавршавања. На мастер студије смер Гајење њивских биљака - модул Гајење ратарских 
биљка, на Пољопривредном факултету  Универзитета у Новом Саду се уписала 2015. 
године и до сада положила 2 испита са просечном оценом 10, а у току је израда мастер рад 
који ће ускоро пријавити. Кандидат је као најбољи студент Пољопривредног факултета у 
Новом Саду у 2015. години, запослена као стручни сарадник на предмету Посебно 
ратарство и показује изузетно интересовање за педагошки и научно истраживачки рад. 
 Кандидат Немања Нишавић је мастер инжењер, дипломирао са просечном оценом 
8,83 на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду на смеру Биљна производња 
модул Ратарство и повртарство, такође за четири године и оценом 10 из дипломског рада. 
Мастер студије на истом факултету и смеру је завршио са просечном оценом 9,63. 
Кандидат је старији две године и уписао је докторске студије на истом факултету, такође 
је стипендиста, као и учесник на технолошком пројекту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Учестовао је на 2 међународна научна скупа. Не наводи да је 
запослен, а стручно се усавршавао преко волонтерског рада, практичне обуке и учешћа на 
семинару.  
 
X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА    

РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2 стране              
куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

 На конкурс расписан 10.02.2016. године у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“ за избор једног сарадника у настави за ужу научну област 
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Ратарство и повртарство јавило се 2 кандидата: дипл. инг. Јелена Висковић и мастер инг. 
Немања Нишавић 
 Члан 71 Закона о високом образовању дефинише да „Високошколска установа бира 
у звање сарадника у настави на студијама првог степена студента мастер академских 
или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8)“. 
 Комисија констатује да кандидат дипл. инг. Јелена Висковић испуњава овој услов, 
док је кандидат мастер инг. Немања Нишавић већ завршио мастер студије, те да не 
испуњава први формални услов за избор сарадника у настави.  

 
XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 На основу података из конкурсне документације, Комисија сматра да кандидат 
Јелена Висковић има одговарајуће професионално усмерење, смисао за педагошки и 
научни рад  и да испуњава све услове конкурса за избор у звање сарадник у настави. 
 На основу анализе рада кандидата и испуњености услова прописаних 
одговарајућим актима и Конкурсом, Комисија једногласно предлаже Изборном већу 
Пољопривредног факултета у Новом Саду да кандидата дипломираног инжењера  Јелену 
Висковић изабере у звање сарадник у настави за ужу научну област Ратарство и 
повртарство. 
  
                                                                                  ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 
 

___________________________________ 
 

Др Јован Црнобарац, редовни професор,  
у.н.о. Ратарство и повртарство, 

Пољопривредни факултет Нови Сад 
 

___________________________________ 
 

Др Драгана Латковић, ванредни професор, 
 у.н.о. Ратарство и повртарство,  

Пољопривредни факултет Нови Сад 
 

___________________________________ 
 

Др Младен Татић, виши научни сарадник, 
 у.н.о. Биотехничкенауке-Семенарство,  

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад  
 
НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 
облику обрасца, без непотребног текста. 
Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 
према правилнику надлежног министарства. 
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 
не жели да потпише извештај. 
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