


атмосфером, које су, уједно, и најзаступљенији тип објекта за складиштење плодова јабуке 

у нашој земљи. 

Дужина чувања плодова условљена је великим бројем фактора као што су сорта, 

термин бербе, технологија гајења, припрема за складиштење и начин складиштења. Поред 

наведеног, успешно чување јабуке условљено је и квалитетом плодова који се складиште, 

а који се постиже у воћњаку пре бербе и директно је условљен исхраном, наводњавањем, 

резидбом, применом биорегулатора, калцијума и слично. Након бербе, односно током 

складиштења, у плодовима јабуке се одвијају интензивни метаболички процеси који за 

последицу имају губитак квалитета. Да би се квалитет што дуже одржао, плодови јабуке 

би требало да буду убрани у фази физиолошке зрелости, која се постиже у 

климактеријском минимуму, као и да буду брзо охлађени и складиштени у посебним 

коморама у којима је могућа контрола релативне влажности ваздуха, температуре, 

концентрације кисеоника, угљен-диоксида и етилена. Током чувања плодова јабуке, често 

се јављају физиолошка обољења као што су скалд, горке пеге и стаклавост.  

Досадашња проучавања су показала да је калцијум један од најзначајнијих 

елемената који позитивно утиче на очување квалитета плода јабуке током складиштења. 

Оптимална обезбеђеност плодова јабуке овим елементом повезује се са бољом чврстином, 

вишим садржајем растворљиве суве материје, киселина, бољом обојеношћу плода као и сa 

смањеном појавом физиолошких болести током складиштења. Уношење калцијума путем 

земљишта не даје адекватне ефекте, а разлог за то је мала мобилност овог елемента. 

Процењује се да свега 5 до 10% калцијума који корен усвоји у току године доспе у 

плодове јабуке, па се дефицит калцијума у плодовима јавља и на земљиштима богатим 

овим елементом.  

Због свега наведеног, фолијарна апликација калцијума се сматра најадекватнијом 

методом превенције недостатка овог елемента. Међутим, фолијарна примена калцијума 

има бројне непознанице. Некада се догађа да се не постигне адекватна обезбеђеност плода 

овим елементом, а некада плодови усвоје прекомерне количине калцијума што резултира 

поремећајем концентрације других елемената. Данас постоје бројни комерцијални 

препарати на бази калцијума који се користе за фолијарно третирање јабуке у току 

вегетације, и чија је ефикасност условљена временом аплицирања, сортом и условима 

гајења. 

Имајући у виду значај јабуке као врсте воћака, намеће се потреба за даљим 

проучавањем утицаја калцијума на складишну способност и квалитет плода различитих 

сорти јабуке. Примарни задатак науке и праксе је постизање и одржавање оптималних 

концентрација калцијума у плодовима јабуке. Научни допринос планиране и предложене 

теме очекује се кроз детаљно испитивање утицаја фолијарно примењеног калцијума у току 

вегетације на обезбеђеност плодова овим елементом, као и бољем познавању његовог 

утицаја на квалитет плодова различитих сорти јабуке у моменту бербе и током 

складиштења.  



2. Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућује на то да је 

предложена тема од значаја за развој науке 

 

Предмет, циљеви и хипотезе ове дисертације 

 

Предмет ове докторске дисертације ће бити испитивање складишне способности 

пет сорти јабуке (‘Golden Delicious Reinders
®
’, ‘Red Chief’, ‘Morren’s Jonagored

®
’, ‘Gloster’ 

и ‘Granny Smith’) чуваних у хладњачи са тзв. нормалном атмосфером (температура 1-3°С, 

релативна влажност ваздуха око 90%, садржај О2 око 21%, СО2 око 0,03% и садржај азота 

око 78%) у функцији примене фолијарног ђубрива на бази калцијум-хлорида. Основни 

циљ ове докторске дисертације је да се испита ефекат фолијарног ђубрива на бази 

калцијум-хлорида на родност, као и на најважније параметре квалитета плода 

анализираних сорти јабуке у периоду бербе као и током складиштења у хладњачи са 

нормалном атмосфером. Применом калцијум-хлорида настојаће се позитивно утицати на 

квалитет плодова како у периоду бербе, тако и током складиштења.  

Обзиром да се листови налазе у центру метаболизма сваке воћке и да се промене у 

исхрани испољавају у висини приноса и квалитету плода, хемијском анализом састава 

плода потребно је утврдити ниво обезбеђености минералним елементима и на тај начин 

пратити ефекте фолијарне примене калцијум-хлорида. 

Узимајући у обзир чињеницу да се плодови јабуке одликују високим сензорним и 

нутритивним квалитетом, који се огледа у садржају примарних (шећери и киселине) и 

секундарних метаболита (феноли) као и антиоксидативном капацитету, важан циљ ове 

докторске дисертације ће бити проучавање утицаја фолијарне примене калцијум-хлорида 

на варирање у садржају поменутих једињења. Утврђивање биохемијског састава плода 

испитиваних сорти јабуке у функцији примене калцијум-хлорида указаће на потенцијалну 

оправданост примене овог ђубрива код оних сорти јабуке код које је ово ђубриво 

испољило најпозитивнији утицај.  

Циљеви ове докторске дисертације се могу систематизовати у две групе. Прва 

група циљева се односи на испитивање утицаја фолијарног ђубрива на бази калцијум-

хлорида на помолошке и хемијске особине плодова различитих сорти јабуке у моменту 

бербе, као и на остварени принос. Друга група циљева се односи на испитивање утицаја 

поменутог фолијарног ђубрива на помолошке и хемијске особине плодова различитих 

сорти јабуке током складиштења у хладњачи са нормалном атмосфером. 

У савременој пољопривредној производњи, ђубрење представља једну од 

најважнијих агротехничких мера. Истраживања у овој области најчешће су усмерена у 

правцу повећања приноса, док се утицај кумулативног дејства ђубрива на хемијска 

својства плода често занемарује. Због тога је ефикасно коришћење фолијарних ђубрива у 

функцији складиштења плодова могуће само на основу комплексног прилаза овом 

проблему. 

Приликом планирања истраживања пошло се од следећих претпоставки: 

-  Очекује се позитиван утицај примене калцијум-хлорида (CaCl2) на ниво 

обезбеђености плодова различитих сорти јабуке калцијумом (Ca); 



- Претпоставља се да ће фолијарна примена Ca допринети да у плоду јабуке дође до 

успостављања оптималних односа K/Ca, K+Mg/Ca и Ca/Mg и да ће оптимална 

обезбеђеност Ca, као и оптимални односи између наведених елемената бити у 

позитивној корелацији са дужим периодом складиштења; 

- Такође, у раду се полази од претпоставке да ће и генотип у комбинацији са 

фолијарном применом Ca испољити значајан утицај, односно да ће се плодови 

различитих сорти јабуке међусобно разликовати у погледу обезбеђености Ca и у 

погледу његовог утицаја на дужину складиштења. Установљене разлике омогућиће 

издвајање сорти које дају најбоље резултате са становишта нутритивне вредности 

плода; 

- Претпоставља се да ће се утврдити позитивна корелација између нивоа Ca у плоду 

и појединих помолошких и хемијских особина плода, пре свега чврстине плода, 

садржаја растворљиве суве материје, садржаја шећера, садржаја укупних киселина 

и антиоксидативног капацитета, како у моменту бербе, тако и током складиштења;  

 

Методе истраживања 

 

Испитивања ће се вршити у експерименталном засаду јабуке Института за 

воћарство, Чачак, који се налази на објекту Доња Трепча, на надморској висини од 233 m. 

Огледом је обухваћено пет сорти јабуке (‘Golden Delicious Reinders
®

’, ‘Red Chief’, 

‘Morren’s Jonagored
®

’, ‘Gloster’ и ‘Granny Smith’) које су калемљене на подлогу М.9 и 

гајене у форми витког вретена. Са изузетком сорте ‘Red Chief’ код које размак садње 

износи 4 × 1 m (2.500 стабала по ha), све остале сорте су гајене на растојању 4 × 1,25 m 

(2.000 стабала по ha). 

Свака сорта је у огледу заступљена са 80 стабала (4 понављања по 20 биљака у 

третману и исто толико биљака у контролној варијанти без третирања). Испитиваће се 

утицај течног фолијарног ђубрива комерцијалног назива “Stopit” са високом 

концентрацијом калцијума (160 g по l) на бази калцијум хлорида на производне и 

биолошке особине сорти јабуке у периоду бербе и током четири термина складиштења 

(након 2, 4, 6 и 8 месеци складиштења) у хладњачи са нормалном атмосфером. Примена 

калцијум-хлорида у количини 7,5 l по ha вршиће се четири пута у току вегетације, од 

почетка јуна до краја августа, на сваких 21 дан у свакој години испитивања. Експеримент 

је планиран као трофакторијални оглед где су фактори сорта, фолијарно храниво и термин 

складиштења (5×2×5). 

Трогодишња истраживања ће обухватити праћење већег броја параметара који се 

могу груписати у три целине: 

1) Испитивање физичких особина плода;  

2) Испитивање хемијских особина плода; 

3) Испитивање родности. 

Физичке и хемијске особине плода биће утврђене на узорцима плодова 

проучаваних сорти јабуке узетих у периоду бербе (у фази оптималне зрелости), као и на 

узорцима узетим након два (I термин), четири (II термин), шест (III термин) и осам (IV 

термин) месеци чувања у хладњачи са нормалном атмосфером. Сва испитивања изводиће 

се у лабораторијама Института за воћарство, Чачак. 



Испитивање физичких особина плода обавиће се на укупно 80 случајно одабраних 

плодова (20 плодова у четири понављања) и обухватиће следеће параметре: 

- Маса плода (g) – на техничкој ваги (Ohaus Adventurer, Parsippany, NJ, USA);  

- Димензије плода (дужина и ширина изражене у mm) – дигиталним шублером (Carl 

Roth, GmbH, Немачка); 

- Однос дужине и ширине плода (индекс облика плода) – рачунским путем; 

- Чврстина плода (kg cm
-2

) – класичним пенетрометром са скалом (Bertuzzi FT-327, 

Facchini, Alfonsine, Italy).  

У оквиру испитивања хемијских особина плода, пратиће се: 

- Садржај растворљиве суве материје (%) – дигиталним рефрактометром Hanna 

instruments (Немачка) на собној температури (20°C); 

- Садржај укупних и инвертних шећера (%) – методом по Luff-Schorl-u (Џамић, 

1989); 

- Садржаја сахарозе (%) – рачунским путем из разлике садржаја укупних и 

инвертних шећера помножене коефицијентом корекције 0,95; 

- Садржаја укупних киселина (%) – титрацијом са 0,1 М NaOH, а киселост ће бити 

изражена у % еквивалента јабучне киселине (Џамић, 1989) 

- Актуелни ацидитет (pH) – пехаметром Mettler toledo; 

- Садржај укупних фенола – спектрофотометријском методом sa Folin-Ciocalteu 

реагенсом (Singleton et al., 1999; Liu et al., 2002), резултати ће бити изражени у mg 

еквивалента галне киселине на 100 g свеже масе плода (mg GAE 100 g
-1

 св.м.пло.);  

- Антиоксидативни капацитет плода – ABTS тестом према Re et al. (1999), резултати 

ће бити изражени у mg тролокс еквивалента на 100 g свеже масе плода (mg TE 100 

g
-1

 св.м.пло.); 

- Садржај макроелемената K, Ca, Mg (mg по килограму свеже масе плода) одредиће 

се модификованом методом по Moraisa et al. (2017) на атомском апсорпционом 

спектрофотометру Perkin-Elmer, PinAAcle 500, USA; 

- Однос K/Ca, K+Mg/Ca и Ca/Mg – рачунским путем. 

Испитивање родности обавиће се путем утврђивања: 

- Приноса по стаблу (kg) – мерењем свих убраних плодова на електронској ваги ACS 

System Electronic Scale; 

- Приноса по јединици површине (t по ha) – рачунским путем (множењем приноса по 

стаблу и броја стабала по јединици површине). 

Резултати истраживања биће статистички обрађени методом анализе варијансе, а 

тестирање значајности разлика између средњих вреднсти обавиће се LSD тестом на нивоу 

значајности 0,05. 

 

Оквирни садржај докторске дисертације 

 

Предложени план дисертације указује да су планирана детаљна истраживања која 

ће започети анализом литературних података и постојећег стања у датој области и даље ће 



бити реализован кроз извођење експеримента, узорковање плодова јабуке за 

лабораторијске анализе, складиштење у хладњачи са нормалном атмосфером и 

испитивање родности, анализу квалитета плода, статистичку обраду података, дискусију 

резултата и доношење закључака и препорука. Основни циљ планираних истраживања је 

утврђивање утицаја фолијарног ђубрива на бази калцијум-хлорида на помолошке и 

хемијске особине плодова пет сорти јабуке, како у моменту бербе тако и током 

складиштења. Утврђене квалитативне и квантитативне разлике  омогућиће издвајање 

сорти које дају најбоље резултате са становишта висине приноса и нутритивне вредности 

плода као и дефинисање утицаја примене калцијума на дужину складиштења плодова 

проучаваних сорти јабуке. 

Добијени резултати биће представљени табеларно и графички. Сви резултати биће 

упоређени са литературним подацима, у циљу дискусије, тумачења, доношења закључака 

и предлога за практичну примену добијених резултата.  

У закључку дисертације биће сумирани резултати истраживања, уз кратку 

дискусију, конкретне закључке и препоруке. 

Поглавље литература садржаће наводе цитиране у дисертацији, међу којима и 

радове проистекле из истраживања у оквиру ове докторске дисертације. 

 

3. Образложење теме за израду докторске дисертације упућује на закључак да је 

оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема 

 

 На основу анализе поднете пријаве докторске дисертације Бориса Рилака, маст. 

инж. пољ., Комисија сматра да је предложена тема актуелна, комплексна и недовољно 

проучена, а да ће добијени резултати дати допринос овој тематици како са научног тако и 

са практичног становишта. Резултати добијени у оквиру ове докторске дисертације могу 

бити научно верификовани и публиковани у часописима категорије М20 и саопштени на 

скуповима међународног и националног значаја. 

 

4. Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, предложене 

хипотезе, извора података, метода анализе са критеријумима науке, уз поштовање 

научних принципа у изради коначне верзије докторске дисертације 

 

У пријави докторске дисертације јасно су истакнути и образложени предмет и 

програм истраживања, научни циљ и основне хипотезе од којих се у раду полази. 

Предложене методе су одговарајуће за наведена истраживања и са правилно постављеним 

програмом пружају могућност успешне израде ове докторске дисертације. 

 Кандидат Борис Рилак, маст. инж. пољ. ће у изради докторске дисертације 

користити све елементе савременог научно–истраживачког рада. Детаљним прегледом 

литературе, испитивањем актуелности предмета истраживања, предложеним хипотезама и 

циљевима рада, избором методологије, кандидат ће, поштујући критеријуме научних 

принципа, унапредити постојећа научна сазнања и дати допринос у развоју нових идеја. 

Анализом добијених података дефинисаће се јасни закључци у вези са утицајем фолијарно 

примењеног калцијума у току вегетације на обезбеђеност плодова овим елементом, као и 



бољем познавању његовог утицаја на спољашње и унутрашње квалитативне особине 

плодова различитих сорти јабуке у моменту бербе и током складиштења. 

 

5. Преглед научно–истраживачког рада кандидата, предлог за ментора са његовим 

референцама којима се доказује испуњеност услова за менторство 

 

 Кратка биографија кандидата 

 

Борис (Владимир) Рилак, мастер инжењер пољопривреде, рођен је 26. септембра 

1990. године у Крушевцу, Република Србија. Основну школу „Аца Алексићˮ, као и 

Средњу школу „Свети Трифунˮ, смер Техничар за биотехнологију, завршио је у 

Александровцу.  

Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу уписао је школске 

2009/10. године где је дипломирао, као студент генерације, 2015. године са просечном 

оценом у току студија 9,33. Мастер академске студије на смеру Агрономија, модул 

Воћарство и виноградарство, уписао је на истом факултету школске 2015/16. године и 

успешно одбранио мастер рад на тему „Утицај сорте и начина проређивања плодова на 

принос и квалитет јабукеˮ, са просечном оценом 9,50.  

Докторске академске студије, на студијском програму Агрономија, уписао је на 

истом факултету школске 2016/17. године. 

У Институту за воћарство, Чачак запослен је од 3. маја 2018. године у Одељењу за 

технологију гајења воћака. У звање истраживач-приправник изабран је 4. маја 2018. 

године. Од 2018. године учествовао је у реализацији пројекта ТР31064: „Стварање и 

очување генетичког потенцијала континенталних врста воћакаˮ финансираног средствима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Као аутор и 

коаутор објавио је 25 библиографских јединица. Служи се енглеским језиком. 

 

Оцена подобности кандидата за рад на предложеној теми 

 

У току досадашњег рада на докторским студијама, научно-стручног усвршавања и 

рада на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

Борис Рилак, маст. инж. пољ., показао је значајно интересовање и способност за бављење 

научно-истраживачким радом, која се може видети и у већем броју објављених или 

саопштених научних радова. На основу досадашње сарадње са кандидатом, Комисија 

сматра да Борис Рилак, маст. инж. пољ., испуњава све потребне услове за рад на 

предложеној теми.  



Објављени стручни и научни радови и саопштења на скуповима: 

 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (M24) 

 

Pešaković M., Glišić I.S., Tomić J., Karaklajić-Stajić Ž., Rilak B., Mandić L., Đukić D. (2020): 

Evaluation of innovative and environmentally safe growing practice suitable for sustainable 

management of plum orchards. Acta agriculturae Serbica, 25, 49: 77–82. ISSN 0354-9542, 

DOI: 10.5937/AASer2049077P. 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 

Rilak B., Glišić I.P., Lukić M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M., Pešaković M. 

(2020): Impact of foliar application ʻStopitʼ on fruit quality and storage of ʻGranny Smithʼ 

apple (Malus × domestica Borkh.). Book of Proceedings XI International Scientific 

Agriculture Symposium “AGROSYM 2020” (Bosnia and Herzegovina), 45-51. ISBN 978-

99976-787-5-1, CIP 631(082)(0.034.2), Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 

Banja Luka. 

Tomić J., Pešaković M., Karaklajić-stajić Ž., Paunović S.M., Milinković M., Rilak B. (2020): 

The effect of fertilization and fruit order on strawberry fruit quality. Book of Proceedings of 

XI International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2020’, Jahorina (Bosnia and 

Herzegovina), 30−36. ISBN 978-99976-787-5-1, CIP 631(082)(0.034.2), Narodna i 

univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka.  

Paunović S.M., Мilinković M., Karaklajić-Staji, Ž., Tomić J., Lukić M., Rilak B. (2020): Fruit 

quality of plum cultivars developed at the Fruit Research Institute in Čačak, Serbia. Book of 

Proceedings of XI International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2020’, Jahorina 

(Bosnia and Herzegovina), 153–158. ISBN 978-99976-787-5-1, CIP 631(082)(0.034.2), 

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka. 

Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M., Pešaković M., Rilak B., Milinković M. (2020): 

Influence of growth retardant Regalis on blackberry fruit quality. Book of Proceedings of XI 

International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2020’, Jahorina (Bosnia and 

Herzegovina), 185–191. ISBN 978-99976-787-5-1, CIP 631(082)(0.034.2), Narodna i 

univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka. 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

  

Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Pešaković M., Lukić M., Paunović S.M., Rilak B. (2019): Effects 

of Biovermix fertilizer on the phytochemical screening of blackberry Čačanska Bestrna. Book 

of Abstracts of VIII International Symposium on Agricultural Sciences „AgroRes 2019“, 

Trebinje (Bosnia and Herzegovina), 90. ISBN 978-99938-93-54-7, CIP 631(048.3)(0.034.2). 

Rilak B., Glišić I.P., Lukić M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M., Pešaković M. 

(2020): Impact of foliar application ʻStopitʼ on fruit quality and storage of ʻGranny Smithʼ 

apple (Malus × domestica Borkh.). Book of Abstracts, XI International Scientific Agriculture 

Symposium “AGROSYM 2020” (Bosnia and Herzegovina), 135. ISBN 978-99976-787-4-4, 

CIP 631(048.3)(0.034.4), Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka. 

Tomić J., Pešaković M., Karaklajić-stajić Ž., Paunović S.M., Milinković M., Rilak B. (2020): 

The effect of fertilization and fruit order on strawberry fruit quality. Book of Abstracts of XI 



International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2020’, Jahorina (Bosnia and 

Herzegovina), 141. ISBN 978-99976-787-4-4, CIP 631(048.3)(0.034.4), Narodna i 

univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka. 

Paunović S.M., Мilinković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Lukić M., Rilak B. (2020): Fruit 

quality of plum cultivars developed at the Fruit Research Institute in Čačak, Serbia. Book of 

Abstracts of XI International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2020’, Jahorina 

(Bosnia and Herzegovina), 161. ISBN 978-99976-787-4-4, CIP 631(048.3)(0.034.4), Narodna 

i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka. 

Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M., Pešaković M., Rilak B., Milinković M. (2020): 

Influence of growth retardant Regalis on blackberry fruit quality. Book of Abstracts of XI 

International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2020’, Jahorina (Bosnia and 

Herzegovina), 169. ISBN 978-99976-787-4-4, CIP 631(048.3)(0.034.4), Narodna i 

univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka. 

 

Рад у водећем часопису националног значаја (М51) 

 

Tomić J., Karaklajić-Stajić Ž., Pešaković M., Paunović S.M., Milinković M., Rilak B., 

Korićanac A. (2019): Fruit quality of strawberry cultivars (Fragaria ananassa Duch.) affected 

by mineral and microbiological fertilizers.Voćarstvo, 52, 202: 67–76. ISSN: 1820-5054. 

 

Рад у научном часопису (М53) 

 

Rilak B., Glišić I.P., Lukić M., Pešaković M., Paunović S.M., Korićanac A. (2019): Effect of 

CaCl2 Application on Yield and Quality of Economically Important Apple Cultivars (Malus 

domestica Borkh.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22, 1: 197–210. ISSN: 

1311-0489.  

Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Pešaković M., Paunović S.M., Rilak B., Milinković M. (2019): 

Influence of an intensive growing technology on antioxidant capacity and phenolic 

composition of blackberry Čačanska Bestrna. Journal of Mountain Agriculture on the 

Balkans, 22, 3: 132–148. ISSN: 1311-0489. 

Rilak B., Glišić I.P., Lukić M., Pešaković M., Paunović S.M., Milinković M., Marjanović T. 

(2020): Impact of ʻStopitʼ Application on Productivity and Pomological Apple Properties 

(Malus × domestica Borkh.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 23, 2: 182-196. 

ISSN: 1311-0489.  

Paunović S.M., Leposavić A., Milinković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Rilak B. (2020): 

Current state and prospects of nut fruit species growing in the world and Republic of Serbia. 

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 23, 1: 126–139. ISSN: 1311-0489.  

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

 

Пауновић С.M., Николић M., Милинковић M., Караклајић-Стајић Ж., Томић Ј., Пешаковић 

М., Рилак Б. (2019): Утицај температуре и влажности земљишта при различитим 

начинима малчирања на биолошке особине црне рибизле. Зборник радова VII 

саветовања “Иновације у воћарству” са међународним учешћем, Београд (Република 

Србија), 169–179.  ISBN 978-86-7834-340-7. 



Rilak B., Duskić Z., Paunović G., Glišić I.P. (2012): Karakteristike ploda dzanarike iz autohtone 

populacije. Smotra naučnih radova sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Banja Luka, 

66-69. ISBN 978-99938-93-23-3. 

Рилак Б., Глишић И.П., Милошевић Т., Пауновић Г. (2018): Утицај сорте и начина 

проређивања плодова на принос и крупноћу јабуке. XXIII Саветовање о биотехнологији 

са међународним учешћем, Зборник радова, Чачак, 178-185. ИСБН 978-86-87611-55-9. 

Томић Ј., Пешаковић М., Караклајић-Стајић Ж., Пауновић С.М., Милинковић М., Рилак 

Б. (2020): Производне особине и квалитет плода сорте јагоде ‘Alba’ гајене 

наразличитим локалитетима. Зборник радова XXV Саветовања о биотехнологији са 

међународним учешћем, Чачак (Република Србија), 241–248.ISBN 987-86-87611-73-3, 

CIP 606:63 (082). 
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Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Pešaković M., Paunović S.M., Rilak B., Milinković M. (2019): 

Influence of an intensive growing technology on antioxidant capacity and phenolic 

composition of blackberry Čačanska Bestrna. Book of Summaries of 22
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 International 

Scientific Conference ‘EcoMountain 2019 – Ecological Issues of Mountain Agriculture’ 

Troyan (Republic of Bulgaria), 120–121. ISSN 1311-0489. 

Rilak B., Glišić I.P., Lukić M., Pešaković M., Paunović S.M., Korićanac A. (2019): Effect of 
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of International Scientific Conference “EcoMountain - 2020”, May 21‒22, RIMSA - Troyan 
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Korićanac A., Lukić M., Rilak B., Popović B., Mitrović O., Marić S. (2020): Evaluation of fruit 
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Proceedings - Young Researchers Conference 2020, Belgrade, 26. ISBN 978-86-84231-50-7, 

CIP 62(048)(0.034.2), Narodna biblioteka Srbije, Beograd.  



6. Предлог ментора 

 

Комисија предлаже за ментора др Ивана Глишића, доцента на Агрономском 

факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. Др Иван Глишић се активно бави научно-

истраживачким радом из уже научне области Воћарство. Др Иван Глишић је 

аутор/коаутор великог броја публикација, од којих је 26 са SCI листе, као и већег броја 

саопштења са домаћих и међународних научних скупова. Имајући у виду све наведено, 

Комисија сматра да др Иван Глишић испуњава све услове да буде ментор ове докторске 

дисертације. 
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Научна област чланова комисије 

Ментор и сви чланови Комисије се баве научно-истраживачким радом у областима 

релевантним за тему предложене докторске дисертације. Сви чланови Комисије имају 

већи број радова објављених у међународним научним часописима са SCI листе, и 

признати су научни радници  из области истраживања којима се баве. Поред тога, имају 

искуство у образовању научног подмлатка у својим институцијама.  

Уже научне области (УНО) чланова Комисије: 

Проф. др Томо Милошевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку, УНО 

Воћарство, председник Комисије; 



Др Милан Лукић, виши научни сарадник, Институт др Јосиф Панчић, Београд, УНО 

Помологија; 

Др Јелена Томић, научни сарадник, Институт за воћарство, Чачак, УНО Помологија. 

Др Мира Милинковић, виши научни сарадник, Институт за воћарство, Чачак, УНО 

Агрохемија; 

 

 




