
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 1 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 
 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА  

Орган који је расписао конкурс:  проф. др  Недељко Тица, 

    Декан Пољопривредног факултета, Универзитет у Новом Саду 

Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: 05. 05. 2016. год.  

Место објављивања конкурса: Огласне новине „Послови“  

Датум објављивања конкурса:  08. 06. 2016. год. 

Број наставника који се бира:   1 (један) Звање у које се бира: ванредни професор 

Ужа научна област: Воћарство 

Састав комисије:  

1. Др Бранислава Голошин  ред. проф. Воћарство 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет, Нови Сад председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Др Владислав Огњанов ред. проф. Воћарство 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Др Милован Величковић ред. проф. Воћарство 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет, Београд-Земун члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

Пријављени кандидати:  

1. презиме и име: Бијелић Сандра 

 
II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
Име, средње слово, презиме: Сандра М. Бијелић 

Датум рођења:  14. 06. 1975. год.   Место и држава рођења: Зрењанин, Србија 

II.1 Професионална оријентација: 

наставно-научна област: Биотехнолошке науке    

ужа научна област: Воћарство 

УПУТСТВО 
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II.2 Кретање у професионалном раду: 

 установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање 

1. Пољопривредни факултет Нови Сад 
Новембар 2000 – 
новембар 2001 Приправник 

2. Пољопривредни факултет Нови Сад 
Новембар 2001 – 
септембар 2005 

Сарадник у 
настави 

3. Пољопривредни факултет Нови Сад 
Септембар 2005 
– септембар 2009 асистент 

4. Пољопривредни факултет Нови Сад 
Септембар 2009 
– септембар 2012 

Први реизбор 
асистент 

5. Пољопривредни факултет Нови Сад 
Јун 2011-
Децембар  2011 

Асистент са 
докторатом 

6. Пољопривредни факултет Нови Сад Децембар 2011- Доцент 
  

II.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 
недеље): 

1. Istituto Agronomico Mediterraneo  Valenzano, Italija 
 установа место и држава  

 
 У оквиру пројекта "Sustainable development of fruit and vegetable 

productions" похађала курс "Integrated and organic production in 
viticulture" 

 
Јул 2004. год. 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 
II.4 Докторске  студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. попунити 
само поља означена са * ) 

 
година уписа:    година завршетка*:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет*: Универзитет у Новом Саду 

факултет*: Пољопривредни факултет 

студијски програм: 

звање*: доктор пољопривредних наука 

научна област*: Воћарство 

наслов завршног рада*:„Помолошка карактеризација природних популација дрена (Cornus 
mas L.)“ 

 

II.5 Мастер или магистарске студије 
 
година уписа:    година завршетка:      просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Пољопривредни факултет 

студијски програм: 

 2011  

2000 2004 9,17 
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звање:   магистар пољопривредних наука 

научна област: Воћарство 

наслов завршног рада: „Микропропагација слабо бујних подлога за трешњу и вишњу“ 

 
 
II.6 Основне студије 
 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Пољопривредни факултет 

студијски програм: Воћарско – виноградарски смер 

звање: дипломирани инжењер пољопривреде 

 
II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) 

језик (навести језик) чита пише говори 
Енглески да да да 

 

III       НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) 

III.1 Научне публикације 
КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
   
 
КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
   
 
КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

Popović M. B., Štajner I. D., Kevrešan E. S., Bijelić M. S. (2012): 
Antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas L.) - Comparison 
between permanganate reducing antioxidant capacity and other antioxidant 
methods, Food Chemistry, 134 (2): 734-741.   
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.02.170  

М21 

 
 
КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

Bijelić M. Sandra, Gološin R. Branislava, Cerović B. Slobodan, 
Bogdanović V. Borivoje (2016): A Comparison of Grafting Methods for the 
Production of Quality Planting Material of Promising Cornelian Cherry 
Selections (Cornus mas L.) in Serbia. J Agri Sci Tech, 18 (1): 223-231. 
http://jast.modares.ac.ir/article_13989_ffcaaad8e247dd7106e5201244c71d27.pdf  

М22 

 
 

1994 2000 8,23 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.02.170
http://jast.modares.ac.ir/article_13989_ffcaaad8e247dd7106e5201244c71d27.pdf
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КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

Ninić Todorović J., Ognjanov V., Keserović Z., Cerović S., Bijelić S., Čukanović 
J., Kurjakov A., Čabilovski R. (2012): Turkish hazel (Corylus colurna L.) 
offspring variability as a foundation for grafting rootstock production. Bulgarian J 
Agric Sci., 18 (6): 865-870. 

М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 
  М24 
 

КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и 
полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање 
међународног научног часописа) 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

   
 
КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

Bijelić S., Gološin B., Cerović S., Bogdanović B. (2014): Cornelian cherry 
(Cornus mas L.) selections in Serbia - Pomological characteristics and the 
possibility of growing in intensive organic orchards. Proceedings of the Int 
sci conference Horticulture in quality and culture of life, Sept 24–26, 2014, 
Lednice, Czech Republic, p. 442-447.   

M33 

2. 

Bijelić S., Gološin B., Cerović S., Bogdanović B., Bojić M., Vujaković M. 
(2013): Seedlings production of selected cornelian cherry genotypes 
(Cornus mas L.) by grafting. II International symposium and XVIII 
scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, p. 289-290. 

M34 

 
КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 
   
 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 
Bijelić S., Gološin B., Ninić Todorović J., Cerović S., Bogdanović B. (2012): 
Promising Cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes from natural population in 
Serbia. Agric. conspec. sci. 77 (1): 5-10. 

М51 

2. 

Bijelić S., Gološin B., Cerović S., Bogdanović B. (2015): Pomological 
Characteristics of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Selections in Serbia 
and the Possibility of Growing in Intensive Organic Orchards. Acta Univ. 
Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 63 (4), 1101-1104. 

М51 
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КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 
Bijelić S., Gološin B., Bogdanović B., Bojić M., Vujaković M. (2012): 
Uticaj IBA na rizogenezu zelenih reznica drena (Cornus mas L.). Letopis 
naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 36 (1): 149-155. 

М52 

2. 

Cerović S., Ninić-Todorović J., Bijelić S., Ognjanov V., Bogdanović B. 
(2012): Kompatibilnost sorti trešnje (Prunus avium L.) sa oblačinskom 
višnjom (Prunus cerasus L.). Letopis naučnih radova Poljoprivrednog 
fakulteta, 36 (1): 156-161. 

М52 

3. 
Cerović S., Gološin B., Bijelić S., Bogdanović B. (2014): Pet decenija rada 
na selekciji oraha (Juglans regia L.) u Srbiji. Letopis naučnih radova 
Poljoprivrednog fakulteta, 38 (1): 19-28. 

М52 

4. 

Bijelić S., Bogdanović B., Cerović S., Gološin B., Ninić-Todorović J. 
(2014): Morfometrijske osobine i hemijska svojstva ploda ispitivanih 
selekcija višnje (Prunus cerasus L). Letopis naučnih radova 
Poljoprivrednog fakulteta, 38 (1): 29-37. 

М52 

 
КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 
  М53 
 

КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) 
Р. бр пун наслов категорија 

   
 

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)  
Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 

   
 

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске и докторске дисертације)  
Р. бр пун наслов, година категорија 

   
 

КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења)  
Р. бр пун наслов, година категорија 

   
 

КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови)  
Р. бр пун наслов, година категорија 
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III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) 

категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 
број пуб.         1 1 1    

број бодова         8 5 3    
 

категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 
број пуб.     1 1         

број бодова     1 0.5         
 

категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 
број пуб.    2 4          

број бодова    4 6          
 

категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93    
број пуб.               

број бодова               

укупно бодова у последњем изборном периоду =  

 
III.2б списак публикација из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 
 
КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

S. Bijelić, B. Gološin, J. Ninić–Todorović, S. Cerović (2011): 
Morphological characteristics of best Cornelian cherry (Cornus mas L.) 
genotypes selected in Serbia. Genet Resour Crop Evol., 58: 689 – 695.  
http://dx.doi.org/10.1007/s10722-010-9612-2  
 

М22 

2. 

S. Bijelić, B. Gološin, J. Ninić Todorović, S. Cerović, B. Popović: Physico-
chemical fruit characteristics of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes 
from Serbia. HortSci, 46 (6): 849–853, 2011.  
http://hortsci.ashspublications.org/content/46/6/849.full.pdf  
 

М22 

 
КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

Cerović S., Gološin B., Ninić Todorović J., Bijelić S., Ognjanov V. (2010): 
Walnut (Juglans regia L.) selection in Serbia. Hort. Sci. (Prague), 37 
(2010): 1-5  

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/15835.pdf  

М23 

 
 
 
 

27.5 

http://dx.doi.org/10.1007/s10722-010-9612-2
http://hortsci.ashspublications.org/content/46/6/849.full.pdf
http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/15835.pdf
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КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 
Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. 

S. Bijelić, B. Gološin, J. Ninić–Todorović, S. Cerović (2011): Fruit 
nutritional value of Cornelian cherry genotypes (Cornus mas L.) selected in 
the Vojvodina Province. J Agric. Science and Technology, ISSN 1939–
1250, David publishing Company, USA, Vol. 5, 3 (34): 310–317.  

М51 

 
 

 

  

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад)  

звање број бодова основни бодови1 број радова са 
СЦИ листе2 

испуњеност 
критеријума 
(ДА или НЕ) 

доцент     

ванредни 
професор 27.5 27 (11+16) 3 ДА 

редовни 
професор     

 
1основни бодови =  M33 + 2 x M51 + 4 x M52 = 1 + 2 x 2 + 4 x 1.5 = 11 бод. 

Допунски бодови: 1 x  M34 = 0.5 бод 
2радови са SCI листе: М21 ( 1  рад.); М22 ( 1  рад.); М23 ( 1  рад.) = 8 + 5 + 3 = 16 бод. 

Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене:  

Није коришћена замена. 

 

III.3 остало 
A. Признања, награде и одликовања за научни рад: 

1. 
2. 
 

B. Чланство у научним и стручним организацијама: 

1. Научно воћарско друштво Србије 
2. Друштво физиолога биљака Србије 
3. Друштво генетичара Србије 
4. Друштво воћара Војводине 

упутство 
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III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовног професора) 
 
укупно цитата :           извор:  

 
највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а: 
 
аутори, наслов рада, часопис, број, странице број цитата 
  
  
  
 
навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран: 
 
 аутори, наслов рада, часопис, број, странице категорија 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
 
 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност) 

звање 
број цитата у 

међународним 
часописима 

број цитата у 
домаћим 

часописима  

испуњеност 
критеријума  
(ДА или НЕ) 

редовни 
професор 

   

 

 

 

39 https://www.scopus.com 

упутство 

опис 
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IV       РАД У НАСТАВИ   

IV.1а  Извођење наставе (у последњем изборном периоду)     
 
назив предмета: Биологија и размножавање воћака 
студијски програм: Воћарство и виноградарство  
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 0+3 
 
назив предмета: Биологија воћака 
студијски програм: Воћарство и виноградарство  
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 0+3 
 
назив предмета: Гајење воћака 
студијски програм: Воћарство и виноградарство 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 4+0 
 
назив предмета: Расадничка производња 
студијски програм: Воћарство и виноградарство 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 0+1 
 
назив предмета: Примарна прерада воћа и грожђа 
студијски програм: Воћарство и виноградарство 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 1+0 
 
назив предмета: Радна пракса 
студијски програм: Воћарство и виноградарство 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 24 часа годишње 
 
назив предмета: Производна пракса 
студијски програм: Воћарство и виноградарство 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 24 часа годишње 
 
назив предмета: Технолошко организациона пракса 
студијски програм: Воћарство и виноградарство 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 24 часа годишње 
 

упутство 
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назив предмета: Воћарство и виноградарство 
студијски програм: Агроекономски 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 2+0 
 
назив предмета: Примарна прерада воћа и грожђа 
студијски програм: Агроекономски 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 1+0 
 
назив предмета: Воћарство и виноградарство 
студијски програм: Хортикултура 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 2+0 
 
назив предмета: Воћарство и виноградарство 
студијски програм: Пољопривредна техника 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  ОАС      фонд часова: 1+0 
 
назив предмета: Језграсте воћне врсте 
студијски програм: Гајење воћака и винове лозе 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  МАС      фонд часова: 1+1 
 
назив предмета: Производња репродукционог садног материјала 
студијски програм: Гајење воћака и винове лозе 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  МАС      фонд часова: 0+0,5 
 
назив предмета: Пројектовање воћњака и винограда 
студијски програм: Гајење воћака и винове лозе 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  МАС      фонд часова: 1+0 
 
назив предмета: Стручна пракса 
студијски програм: Гајење воћака и винове лозе 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  МАС      фонд часова: 45 часова годишње 
 
назив предмета: Растење и развиће воћака 
студијски програм: Агрономија 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
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степен студија:  Докторске студије      фонд часова: 2+0 
 
назив предмета: Технологија узгоја воћака 
студијски програм: Агрономија 
установа: Пољопривредни факултет Нови Сад 
степен студија:  Докторске студије      фонд часова: 2+0 
 
IV.1б Мишљење студената о педагошком раду   
 
анкете 
наставни предмет  школ. 

год. 
оцена  
студената 

број 
студената 

Биологија и размножавање воћака ВВ 2014/15 4.55 20 
Биологија и размножавање воћака ВВ 2015/16 4.25 12 
Биологија воћака ВВ 2015/16 5.00 1 
Гајење воћака ВВ 2014/15 4.68 19 
Гајење воћака ВВ 2015/16 5.00 2 
Језграсте воћне врсте ГВВВ 2014/15 5.00 2 
Језграсте воћне врсте ГВВВ 2015/16 5.00 4 
Примарна прерада воћа и грожђа ВВ 2014/15 4.50 12 
Примарна прерада воћа и грожђа ВВ 2015/16 4.41 17 
Примарна прерада воћа и грожђа АЕ 2014/15 ---  
Примарна прерада воћа и грожђа АЕ 2015/16 4.76 37 
Производња репродукционог садног материјала ГВВВ 2014/15 ---  
Производња репродукционог садног материјала ГВВВ 2015/16 5.00 3 
Пројектовање воћњака и винограда ГВВВ 2014/15 5.00 4 
Пројектовање воћњака и винограда ГВВВ 2015/16 5.00 2 
Расадничка производња ВВ 2014/15 4.79 19 
Стручна пракса ГВВВ 2014/15 5.00 4 
Стручна пракса ГВВВ 2015/16 4.75 4 
Радна пракса ВВ 2014/15 4.64 11 
Радна пракса ВВ 2015/16 5.00 3 
Производна пракса ВВ 2014/15 4.73 11 
Производна пракса ВВ 2015/16 5.00 1 
Технолошко организациона пракса ВВ 2014/15 4.58 12 
Технолошко организациона пракса ВВ 2015/16 5.00 1 
Воћарство и виноградарство АЕ 2014/15 5.00 1 
Воћарство и виноградарство АЕ 2015/16 4.38 8 
Воћарство и виноградарство Х 2014/15 4.92 12 
Воћарство и виноградарство Х 2015/16 5.00 4 
Воћарство и виноградарство ПТ 2014/15 4.83 12 
Воћарство и виноградарство ПТ 2015/16 4.75 4 

остало 

На основу спроведених анкета студената средња оцена кандидата доц. др Сандре Бијелић 
за шк. 2014/2015 годину за све предмете и смерове износи 4.79, а за шк. 2015/2016 годину 
је 4.82. Укупна средња оцена доц. др Сандре Бијелић у периоду након избора у звање 
доцента је 4.80. 

упутство 
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IV.2 Увођење нових области или наставних предмета 

 

 
IV.3а Уџбеници  

аутори: проф. др Слободан Церовић, проф. др Бранислава Голошин, доц. др Сандра Бијелић, 
дипл. инж. мср Боривоје Богдановић 
наслов: Расадничка производња 
издавач: Пољопривредни факултет Нови Сад, 2015 год. 
ISBN: 978-86-7520-350-6 

 

IV.3б Друга дидактичка средства 
аутори: 
наслов: 
издавач: 
ISBN: 
врста публикације: 

 

IV.5 Остало 
A. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: 

1. 
2. 
3. 

B. извођење наставе на универзитетима ван земље: 

1. 
2. 
3. 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

звање оцена 
студената  уџбеник остала дидактичка 

средства 
испуњеност критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент     

ванредни професор 4.80 1  ДА 

редовни професор     
 

 

 

опис 
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V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ  ПОДМЛАТКА  

V.1а  Менторство у завршним радовима 
основне студије           укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 
 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1. Егељић Новица 
Ризогенеза зелених резница 
дрена (Cornus mas L.)  у 
контролисаним условима 

Воћарство 2015 

2. Ерчић Филип Подизање засада малине у 
златиборском округу 

 
Воћарство 2015 

3. Мићуновић Милена 
 

Подизање савременог засада 
јабуке у Врбасу Воћарство 2015 

4. Нинков Никола 
 

Пројекат за подизање засада 
вишње у Србобрану Воћарство 2016 

5. Шмитран Радомир  
 

Интензитет образовања родних 
пупољака јабуке у 2015. години Воћарство 2016 

 

мастер студије или магистарске тезе        укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 
 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1. Шкондрић Сања 
Популација питомог кестена 
(Castanea sativa Mill.) на 
подручју Козарске Дубице 

Воћарство 2014 

 

специјалистичке студије          укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 
 презиме и име студента наслов рада област година одбране 
1.     
 

докторске дисертације          укупан број менторстава: 

презиме и име студента: Боривоје Богдановић 
наслов рада: пријава дисертације у припреми 
факултет (универзитет): Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 
област: Воћарство      датум одбране: 
 
Испуњеност услова за менторство на докторским студијама:   
 

V..1б  Учешће у комисијама за оцену и одбрану радова 
 основне 

студије 
мастер студије 
или маг. тезе 

специјалисичке 
студије 

докторске 
дисертације 

број 
учешћа 43 2 0 1 

 

 

5 

1 

1 

ДА 

0 
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    ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком) 

звање 
менторство на 

одбрањеним докт. 
дисертацијама  

учешће у 
комисија у 

одбрањеним докт. 
дисерт 

испуњен критеријум 
за менторство на 

докт. дисерт. 

испуњеност 
критеријума 
(ДА или НЕ) 

редовни 
професор     

 

 

 

VI       ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  
 
VI.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

орган или тело факултет или Универзитет период 
Члан Изборног већа Пољопривредни факултет 2012-2015 
Члан Централне Комисије за 
полагање пријемних испита 

Пољопривредни факултет шк. год. 2014/2015, 
шк. год. 2016/2017 

Члан Комисије за квалитет Пољопривредни факултет 2015- 
Управник Института за воћарство и 
виноградарство 

Пољопривредни факултет 2015- 

 

VI.2  Учешће у комисијама за изборе у звања  број: 

 

VI.3  Вођење професионалних (струковних) организација 

организација функција период 
   
   
 

VI.4  Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација 

скуп, конференција, манифестација функција година 
   
   
 

VI.5  Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго 

одбор, тело ... врста рада период 
Стручни савет за биотехнологију и 
пољопривреду Покрајинског секретаријата 
за науку и технолошки развој АП 
Војводине 

Члан 2015 

 

 

---- 

опис 
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VI.6  Рецензије у научним часописима 

часопис категорија 
Hortscience М22 
Journal of Agricultural Science and Technology М22 
Pharmaceutical Development and Technology М23 
Contemporary Agriculture М52 
Саопштења са међународних скупова М33 
 

VI.7  Учешће и руковођење научним и другим пројектима 

назив пројекта: Унапређење технологије производње садница селекционисаних генотипова 
дрена у циљу подизања засада за органску производњу  
финансиран (од кога): Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
врста пројекта: Иновациони пројекат 
ангажованост: истраживач 
период: 2011-2012 
руководилац: дипл. инж. Миленко Бојић, ПСС Нови Сад 
назив пројекта: Унапређење технологије производње садног материјала ораха (Juglans 
regia L.) 
финансиран (од кога): Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине 
врста пројекта: Краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој АП 
Војводине 
ангажованост: руководилац пројекта 
период: 2015-2016 
руководилац: др Сандра Бијелић, доцент 

 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници) 

звање учеће на научним 
пројектима (број) 

учеће на другим  
пројектима (број) 

руковођење 
пројектима (број) 

испуњеност 
критеријума  

ванредни 
професор 2 0 1 ДА 

редовни 
професор     

 

 

 

опис 
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VII    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници) 
      Кандидат др Сандра Бијелић завршила је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 
основне студије, смер - Воћарство и виноградарство и магистарске студије смер - Воћарство. 
Докторирала је на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Од 2000. године ради у Департману 
за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру Пољопривредног факултета у 
Новом Саду где је ангажована за извођење вежби и предавања из обавезних и изборних предмета 
на основним академским студијама, дипломским академским студијама и докторским студијама.  
 
      Као резултат научно-истраживачког рада, кандидат др Сандра Бијелић је аутор и коаутор 
великог броја научних радова, а учествовала је и на већем броју домаћих и међународних скупова. 
Од последњег избора у звање па до сада има три рада објављена у међународним часописима са 
SCI листе. У последњем изборном периоду остварила је индекс компетентности 27,5.  
 
     Др Сандра Бијелић учестовала је на 3 пројекта Министарства науке, на 2 пројекта од значаја за 
технолошки развој АП Војводине, од чега је на једном руководилац. Била је руководилац СТАР 
пројекта који је суфинансирало Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде Србије. Рецензирала је 10 радова, од чега два у међународним часописима 
категорије М22 и један М23, као и три рада саопштена на међународном скупу и штампана у 
међународном часопису категорије М33. 
 
      Кандидат др Сандра Бијелић је посебан научни допринос дала у области селекције дрена и 
издвајања генотипова за плантажно гајење. Проблематика којом се бави је веома актуелна у науци 
и пракси. Посебан значај је јединственост одабране воћне врсте, којом се овако свеобухватно и 
детаљно до сада нико није бавио.  Практичан значај истраживања је велики јер је дрен воћна врста 
која поседује генетске предиспозиције за гајење у органском концепту производње. Савладана 
метода вегетативног размножавања омогућила је подизање прве колекције дрена у нашој земљи, а 
издвојени генотипови у истраживању др Сандре Бијелић су значајна полазна основа за наредна 
истраживања и постепено ширење дрена у засадима. Поред тога др Сандра Бијелић се бави 
проучавањм и изналажењем најбоље технологије производље садница језграстих воћних врста. 
 
     У оквиру студијских путовања др Сандра Бијелић била је на многобројним вишекратним 
боравцима у Хрватској, Словенији, Италији и Словачкој, где је разменила стручна, научна и 
наставна искуства са колегама. 
 
      Стручно знање кандидата се најбоље огледа кроз велики број одржаних стручних предавања 
како у Србији, тако и у земљама у окружењу. Поред тога, аутор је великог броја стручних текстова 
и учесник бројних стручних емисија на тв програмима. 
 
      Од 2000. године др Сандра Бијелић ангажована је у наставном раду Пољопривредног 
факултета у Новом Саду. Педагошки рад кандидата је од стране студената оцењен просечном 
оценом 4.80 (од могућих 5). Учествовала је у изради великог броја дипломских радова, била је 
ментор пет диплоских радова на основним студијама и једног мастер рада на дипломским 
академским студијама. Сада је ментор за израду докторске дисертације једног кандидата чија је 
пријава докторске дисертације у току.  
 
      Кандидат је члан више домаћих научних удружења, а учествовала је и у организацији већег 
броја домаћих и међународних научних и стручних скупова.  
     Одлично се служи енглеским језиком. 
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VIII       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 
КАНДИДАТА ПОСЕБНО  
      
 
    Др Сандра Бијелић је једини кандидат пријављен на конкурсу за избор у звање ванредни 
професор  за ужу научну област Воћарство.  
 
    Др Сандра Бијелић је стекла степен доктора пољопривредних наука из области Воћарства. Има 
звање доцента из области за коју се бира. У научно истраживачком раду у последњм 
истраживачком периоду има 37 основних бода. Део бодова (16) реализовала је кроз 3 рада 
објављена у међународним часописима са СЦИ листе. Сви публиковани научни радови су из 
области Воћарства. Има позитивну оцену педагошког рада, где је оцењена од стране студената 
просечном оценом 4,80. Учествује у научно-истраживачким пројектима. Има објављен уджбеник 
из ужу научну област за коју се бира.  
     
     На основу изнетог извештаја и у складу са Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду и Општим актима Пољопривредног факултета, као и Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Комисија сматра да 
кандидат др Сандра Бијелић у потпуности испуњава услове за избор у звање ванредни професор 
за ужу научну област Воћарство. 

 
 
У зависности од звања попуните један од следећих извештаја: 
кратак извештај ДОЦЕНТ 
кратак извештај ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 
кратак извештај РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 
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ИX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  
     
      Кандидат др Сандра Бијелић у потпуности испуњава услове конкурса. Има 
одговарајуће професионално усмерење, што се види из напред наведених података.  
  
      На основу педагошког, научног и стручног рада кандидата, Комисија предлаже да се 
др Сандра Бијелић изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 
Воћарство на Пољопривредном факултету у Новом Саду. 

 

 
датум: 08. 07. 2016. год. 

  

            Др Бранислава Голошин, ред. проф. 
председник Комисије  

 
 

Др Владислав Огњанов, ред. проф. 
члан  

 
 

Др Милован Величковић, ред. проф. 
члан  
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