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I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
 

1. Датум и орган који је именовао комисију: 
31. 10. 2014., Наставно-научно веће, Пољопривредног факултета у Новом Саду.  

 
2. 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: 
 

 
1. Др Стoja Joтaнoвић, вaнрeдни прoфeсoр, зa ужу нaучну oблaст Рeпрoдукциja живoтињa и 

стeрилитeт, Пoљoприврeдни фaкултeт Бaњa Лукa (Р. Српскa). Дaтум избoрa 27.10.2011. 
Прeдсeник. 
 

2. Др Слoбoдaнкa Вaкaњaц, вaнрeдни прoфeсoр, зa ужу нaучну oблaст Гинeкoлoгиja сa 
aндрoлoгиjoм, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Бeoгрaд. Дaтум избoрa 27.09.2011. Meнтoр. 
 

3. Др Ивaн Рaдoвић, вaнрeдни прoфeсoр, зa ужу нaучну oблaст Стoчaрствo, Пoљoприврeдни 
фaкултeт, Нoви Сaд, Дeпaртмaн зa стoчaрствo. Дaтум изaбoрa 13.05.2013. Члaн. 
 

4. Др Здeнкo Кaнaчки, дoцeнт, зa ужу нaучну oблaст Aнaтoмиja, хистoлoгиja и физиoлoгиja 
дoмaћих живoтињa, Пoљoприврeдни фaкултeт Нoви Сaд, Дeпaртмaн зa вeтeринaрску 
мeдицину. Дaтум избoрa 13. 06. 2011. Члaн. 
 

5. Др Брaнислaв Стaнкoвић, дoцeнт, зa ужу нaучну oблaст Зooхигиjeнa и здрaвствeнa 
зaштитa дoмaћих и гajeних живoтињa, Пoљoприврeдни фaкултeт Бeoгрaд – Зeмун, Институт 
зa стoчaрствo. Дaтум избoрa, 06. 12. 2012. Члaн. 
 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Јелена (Благоје) Апић 
 

2. Датум рођења, општина, држава: 22. 11. 1983., Нови Сад, Србија. 
 

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и 
стечени стручни назив: 
 
Пољопривредни факултет, Ветеринарска медицина, интегрисане основне и дипломске-
мастер академске студије, доктор ветеринарске медицине.  

 
4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија:  
       2010., Ветеринарска медицина. 



            
5. Назив факултета, назив мастер рада, научна област и датум одбране: 
 

       Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину,  

„Infektivna i neinfektivna etiologija infertiliteta krmača’’, Болести животиња и 
хигијена анималних производа, 23. 04. 2010. 

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 
  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
            

„Утицај садржаја протеина у спермалној плазми нераста на параметре разређене 
сперме и фертилитет вештачки осемењених крмача“ 

 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
         
      Доктoрска дисертација је написана у складу са општим правилима за писање научног рада, 
као и са правилима утврђеним у правилнику о докторским студијама, Универзитета у Новом 
Саду. 
       Текст дисертације је написан компјутерским слогом (Format A4, Font Size 12, Line Spacing 
1.0, Times New Roman), на укупно 157 страница.   
       Дисертација садржи следећа поглавља: 1. УВОД (4 странe), 2. ЦИЉ И РАДНА ХИПОТЕЗА 
(2 странe), 3. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ (31 страна), 4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА (20 страна), 
5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА (51 страна), 6. ДИСКУСИЈА (24 страна), 7. ЗАКЉУЧЦИ (3 
странe), 8. ЛИТЕРАТУРА (18 страна), 9. ПРИЛОЗИ (3 странe) и 10. БИОГРАФИЈА (1 страна).  
       У тексту се налази 56 табела, 22 сликe, и 23 графикона.  
       Импресум рада садржи насловну страну, кључне документацијске информације (ii - vii), 
Садржај (viii) и Захвалност аутора (ix).  

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
       Садржај и сажетак (abstract). На почетку текста дисертације, кандидат је дао исправан и 
детаљан садржај појединих поглавља и подпоглавља, на која је подељен текст дисертације. Такође 
је дат и концизан сажетак дисертације, у коме су кратко и јасно описани проблем, циљ, 
претпоставке, материјал и метод, добијени резултати и основни закључак истраживања, са 
основним кључним речима. Сажетак је написан на српском, а абстракт на енглеском језику.  
       Позитивно се оцењује. 
 
       Увод. У овом поглављу је јасно истакнут основни проблем истраживања, дефинисан на основу 
досадашњих сазања и резултата истраживања других аутора. Кандидат наводи да досадашња 
истраживања указују на значајно нижу вредност фертилитета вештачки, у односу на природно 
осемењене крмаче, те да је то последицачестих инсеминација прекомерно разређеном спермом. 
Додавање спермалне плазме непосредно пре класичне инсеминације, као и детекција нерастова 
вишег фертилитета, на основу садржаја протеина у спермалној плазми, могао би бити ефикасан 
метод повећања фертилитета вештачки осемењених крмача у интензивној производњи свиња. 
Међутим, досадашњи резултати су доста неконзистентни, па је истакнута је потреба истраживања 
ове проблематике у специфичним условима производње. Дато је јасно и прецизно образложење 
научног и практичног доприноса резултата који се очекују у овом истраживању.  
        Позитивно се оцењује. 
 
       Циљ и радна хипотеза. Јасно, концизно и логично су дефинисани основни циљеви 
истраживања. Радне претпоставке (хипотезе) су рационално дефинисане, на основу досадашњих 
сазнања, установљених из адекватно одабране научне литературе, као и на основу практичних 
искустава у вези са проблематиком дисертације.  
       Позитивно се оцењује. 
 



       Преглед литературе. Кандидат је прикупио, систематизовао и детаљно приказао научне 
резултате из 285 литературних извора, претежно иностраних, али и домаћих аутора. Преко 75% 
цитираних литературних извора су из периода 2000. до 2014. година. Преглед литературе је поделио 
на неколико важних поглавља, у којима је детаљно описао досадашње научне резултате у вези са 
параметрима репродуктивне ефикасности нерастова и крмача, утицајем различитих фактора на 
продукцију и параметре квалитета нативне сперме, утицај расе, годишње сезоне и садржаја 
протеина спермалној плазми на прогресивну покретљивост и друге параметре фертилизационог 
капацитета сперматозоида у разређеној сперми, утицај спермалне плазме на фертилитет вештачки 
осемењених крмача, као и фертилитет крмача осемењених класичном интрацервикалном и новом 
постцервикалном (плитком интраутерином) методом. 
На основу резултата до којих су дошли други аутори, кандидат Јелена Апић је могла да стекне врло 
јасан и детаљан увид у досадашња научна сазнања и практична искуства у вези са факторима који 
доводе до смањеног фертилизационог капацитета сперме нерастова и фертилитета крмача у 
интензивној производњи свиња. То јој је омогућило да јасно дефинише научно засновану 
проблематику и цињеве својих истраживања. 
      Позитивно се оцењује. 
 
       Материјал и метод рада. Детаљно и јасно су описани материјал, експериментални услови, 
план експеримента и методе истраживања. Добро и правилно дефинисан план и програм 
експерименталних истраживања, исправно одабран узорак и број огледних животиња, као и 
примењене научно проверене и прихваћене методе, омогућавају добијање реалних, логичних и 
проверљивих резултата. Кориштена је адекватна методологија за статистичку обраду и презентацију 
добијених резултата. 
       Позитивно се оцењује.  
 
       Резултати. Сви добијени резултати су приказани јасно, недвосмислено и илустративно, 
погодним и прегледним табелама, графиконима и сликама. Примењена је адекватна статитичка 
анализа добијених резултата, на основу које су одређене статистичке значајности разлика резултата 
који су међусобно упоређивани, у зависности од утицаја појединих експерименталних процедура. 
Резултати, приказани табеларно и графички, јасно су и концизно објашњени и текстуално, са 
прецизним истицањем важних чињеница. Добијени резултати јасно показују да садржсај протеина у 
спермалној плазми нераста има значајан утицај на вредности параметара фертилизационог 
потенцијала сперматозоида у in vitro условима. На тај начин је могуће вршити селекцију нерастова 
са вишим фертилизационим потенцијалом, пре нјихове употребе за вештачко осемењавање. Осим 
тога, показано је да инфузија 30мл нативне семене плазме, непосредно пре апликације 
конвенционалне дозе код класичне вештачке инсеминације, значајно повећава фертилитет 
(величина легла и вредност прашења) крмача. Оба налаза имају значајан утицај на повећање 
репродуктивне прформансе крмача и степен искориштавања нерастова у интензивној производњи 
свиња. Овим налазима су, у потпуности, постигнути постављени цињеви и потврђене радне 
хипотезе ове дисертације.  
       Позитивно се оцењује. 
 
       Дискусија. У овом поглављу је кандидат Јелена Апић детаљно и логички исправно објаснила 
резултате добијене својим истраживањем. Своје резултате је коректно упоредила и продискутовала 
са резултатима које су добили други аутори, у истраживањима сличне проблематике. Јасно је 
истакнут значајан утицај садржаја протеина у спермалној плазми на вредности параметара 
фертзилизационог капацитета нативне и разређене сперме, као и на фертилитет вештачки 
осемењених крмача. Коректно је дефинисан научни допринос добијених резултата бољем 
разумевању физиолошких механизама деловања протеина спермалне плазме на фертилизациони 
капацитет сперматозоида и фертилитет крмача. Осим тога, кандидат Јелена Апић је јасно истаклала 
и предности практичне примене добијених резултата, за побољшање репродуктивне ефикасности 
нерастова и крмача у савременој индустријској производњи свиња. Правилно је дефинсала разлоге 
због којих добијени резултати показују да су остварени постављени циљеви и потврђене основне 
претпоставке (хипотезе) истраживања у дисертацији.    
       Позитивно се оцењује.  



 
       Закључак. На основу добијених резултата, кандидат је извео детаљне и логичне закључке.            
        Позитивно се оцењује. 
 
       Литература. У списку кориштене литературе су исправно цитирани аутори, наслови, године, 
волумени, бројеви, странице и извори научних радова и других научних и стручних публикација. 
Укупно је цитирано 291 литературних извора, претежно страних аутора, који третирају 
проблематику врло сличну проблематици ове дисертације. Већина цитираних радова је објављен у 
међународним научним часописима са SCI-листе. Преко 70% цитираних извора су новијег датума 
(од 2000. до 2014. године).  
       Позитивно се оцењује.  
    

     Прилози. У овом поглављу су детаљно приказан сви поступци и резултати статистичке обраде 
добијених резултата истраживања, као и статистичка значајност разлика између појединих 
резултата. 

      Позитивно се оцењује. 
 
      Биографија. Дати су сви релевантни лични и подаци о професионалном раду, знањима и 
вештинама, које поседује кандидат Јелена Апић. 
 
VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад објављен или 
прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства надлежног за науку када су 
у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу заменити овај услов до 01. јануара 2012. 
године. У случају радова прихваћених за објављивање, таксативно навести називе радова, где и када ће бити 
објављени и приложити потврду о томе. 
 
A. Рaдoви oбjaвљeни у чaсoписимa мeђунaрoднoг знaчaja, кaтeгoриjа M20 (SCI – lista) 

1. 

Apić, J., Vakanjac, S., Radović, I., Kučević, D., Jotanović, S., Kanački, Z., Stanković, B.: 
Proteingehalt im Samenplasma von Zuchtebern auf den Betrieben für intensive 
Schweineproduktion in Serbien. [Protein content in boar seminal plasma on the intensive 
pig production farms in Serbia].  Züchtungskunde, 87(5)361-368, 2015.                                                                                                                                                                                              

M23 

2. 
Apić, J., Vakanjac, S., Stančić, I., Radović, I., Jotanović, S., Kanački, Z., Stanković, B.: 
Sows fertility after insemination with varying dose volume and spermatozoa count.   
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39(x)xxx-xxx, 2015.(In press) 

M23 

Б. Рaдoви oбjaвљeни у вoдeћим дoмaћим чaсoписимa нaциoнaлнoг знaчaja, кaтeгoриje M50 

1. 
Stančić, I., Apić, J., Radović, I., Stančić, B., Erdeljan, M., Božić, A., Žarković, I.: 
Reproductive exploitation of AI boars on the intensive farm units in AP Vojvodina 
(Serbia). Contemporary Agriculture,63(4-5)388-393, 2014. 

M51 

2. Apić, J., Vakanjac, S., Radović, I., Jotanović, S., Stanković, S., Kanački, Z.: Effect of 
season on boar semen quality. Contemporary Agriculture,64(1-2)9-13, 2015. M51 

В. Radovi objavljeni u vodećim inostranim časopisima nacionalnog značaja, kategorijа M50 

1. 
Apić, J., Vakanjac, S., Radović, I., Jotanović, S., Živkov-Baloš, M., Milovanović, A., 
Barna, T., Stanković, B., Jajić, I., Maletić, M.: Eeffect of proteine content in boar seminal 
plasma on the sperm motility in diluted semen stored for 3 days. J. Microbiol. Biotech. 
Food. Sci. (Slovakia), 4 (special issue 2)1-3, 2015.  

M51 

Г. Рaдoви рeфeрисaни нa нaучним скупoвимa мeђунaрoднoг знaчaja, кaтeгoриja M30 

1. Apić, J., Milovanović, A., Barna, T., Jovičin, M.: Sperm pathological forms and acrosomal 
membrane integrity in boar AI dose on pig farms in AP Vojvodina (Serbia). Proc. 1st 

M32 

http://www.zuechtungskunde.de/
http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/inpress.htm
http://www.contagri.info/
http://www.contagri.info/
http://www.jmbfs.org/issue/february-2015-vol-4-special-issue-2-biotechnology/
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VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
        
       На основу добијених резултата, кандидат је извео следеће закључке својих истраживања:  
 

1. Прoсeчнe врeднoсти свих oснoвних пaрaмeтaрa фeртилизaциoнoг пoтeнциjaлa испитивaних 
нeрaстoвa (вoлумeн, кoнцeнтрaциja, укупaн брoj и прoгрeсивнa пoкрeтљивoст 
спeрмaтoзoидa) су знaчajнo (p<0.01) вeћи у хлaднoм (274 ml, 229×106/ml, 60×109 и 79%), у 
oднoсу нa тoпли пeриoд гoдинe (218 ml, 208×106/ml, 45×109 и 68%). 

2. Нeрастoви рaсe Дурoк имajу стaтистички знaчajнo мaњи вoлумeн ejaкулaтa и укупaн брoj 
спeрмaтoзoидa у ejaкулaту (228 ml и 65×109) oд нeрaстoвa рaсe Швeдски Лaндрaс (301 ml и 
71×109, p<0.01) и Вeлики Joркшир (267 ml и 69×109, p<0.05). Meђутим, кoнцeнтрaциja 
спeрмaтoзoидa и прoгрeсивнa пoкрeтљивoст су вeћe кoд нeрaстoвa рaсe Дурoк (289×106/ml и 
82%) oд нeрaстoвa рaсe Швeдски Лaндрaс (244×106/ml и 79%, p<0.01) и Вeлики Joркшир 
(264×106/ml и 77%, p<0.01). Врeдности нaвeдeних пaрaмeтaрa нису билe знaчajнo рaзличитe 
измeђу нeрaстoвa рaсe Швeдски Лaндрaс и Вeлики Joркшир (p>0.05).   

3. Прoсeчнe врeднoсти свих испитивaних пaрaмeтaрa фeртилизaциoнoг пoтeнциjaлa ejaкулaтa, 
били су стaтистички знaчajнo вeћи (p<0.01) кoд нeрaстoвa сa висoким, у oднoсу нa 
нeрaстoвe сe ниским сaдржajeм прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми. 

4. Сaдржaj прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми, ниje знaчajниje вaрирaрo измeђу пojeдиних мeсeци 
тoкoм гoдинe. Taкo je oвa врeднoст вaрирaлa измeђу 2.3% и 2.6%, кoд нeрaстoвa сa ниским 
сaдржajeм прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми, дoк je кoд нeрaстoвa сa висoким сaдржajeм 
прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми, oвa врeднoст вaрирaлa измeђу 3.9% и 4.6%.    

5. Низaк сaдржaj прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми (прoсeчнo xx%), устaнoвљeн je кoд xx% 
нeрaстoвa, a висoк сaдржaj прoтeинa (прoсeчнo xx%) кoд xx%, oд укупнo xxx испитивaних 
нeрaстoвa. 

6. Стeпeн рaзрeђeњa ejaкулaтa и врeмeнa чувaњa узoрaкa рaзрeђeнe спeрмe, имajу вeћи утицaj 
нa прoгрeсивну пoкрeтљивoст рaзрeђeнe спeрмe, oд утицaja гoдишњe сeзoнe нa oву 
врeднoст.         

7. Рaсa нeрaстoвa нeмa знaчajнoг утицаja нa прoгрeсивну пoкрeтљивoст рaзрeђeнe спeрмe 
(p>0.05). Устaнoвљeнe стaтистички знaчajнo рaзличитe врeднoсти прoгрeсивнe 
пoкрeтљивoсти кoд свaкe рaсe, пoслeдицa су рaзличитoг стeпeнa рaзрeђeњa и пeриoдa 
чувaњa узoрaкa рaзрeђeнe спeрмe.   

8. Сaдржaj прoтeинa у aутoлoгнoj спeрмaлнoj плaзми je знaчajнo утицao нa прoсeчну 
прoгрeсивну пoкрeтљивoст. Oвa врeднoст je билa знaчajнo вeћa (p<0.01) у свим 
рaзрeђeњимa и пeриoдимa чувaњa, кoд узoрaкa сa виским сaдржajeм прoтeинa, у oднoсу нa 
узoркe сa ниским сaдржajeм прoтeинa. Узoрци сa висoким сaдржajeм прoтeинa нису 
знaчajнo (p>0.05) смaњили прoгрeсивну пoкрeтљивoст пoслe 72h чувaњa у рaзрeђeњу 1:4, у 
oднoсу нa oву врeднoст пoслe 24h чувaњa у рaзрeђeњу 1:2 (77% прeмa 64%). Meђутим, oвe 
врeднoсти су билe стaтистички знaчajнo рaзличитe (p<0.01) кoд узoрaкa сa ниским 
сaдржajeм прoтeинa (68% прeмa 48%).   

9. Дoдaвaњe хoмoлoгнe спeрмaлнe плaзмe у цeнтрифугирaнe спeрмaтoзoидe, знaчajнo мeњa 
стeпeн њихoвe прoгрeсивнe пoкрeтљивoсти, пoслe 72h чувaњa у рaзрeђeњу 1:4. Taкo, 
дoдaвaњe хoмoлoгнe спeрмaлнe плазмe сa ниским сaдржajeм прoтeинa (2%), у 
спeрмaтoзоидe издвojeнe из ejaкулaтa сa висoким сaдржajeм прoтeинa (4%), знaчajнo 
смaњуje (p<0.01) прoгрeсивну пoкрeтљивoст (56%), у oднoсу нa oву врeднoст кoд aутoлoгнe 
рaзрeђeнe спeрмe (68%). И oбрнутo, aкo сe спeрмaтoзoидимa из ejaкулaтa сa ниским 
сaдржajeм прoтeинa, дoдa хoмoлoгнa спeрмaлнa плaзмa сa висoким сaдржajeм прoтeинa, 
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прoгрeсивнa пoкрeтљивoст сe знaчajнo (p<0.01) пoвeћaвa (сa 53% кoд aутoлoгнe рaзрeђeнe 
спeрмe, нa 66% кoд хoмoлoгнe рaзрeђeнe спeрмe). 

10. Taкoђe сe пoкaзaлo дa знaчajнo вeћи брoj (60%) узoрaкa рaзрeђeнe aутoлoгнe спeрмe сa 
висoким сaдржajeм прoтeинa, зaдржaвa ≥65% прoгрeсивнe пoкрeтљивoсти (тзв. дoбри 
узoрци) пoслe 72h чувaњa у рaзрeђeњу 1:4, у oднoсу нa узoркe сa ниским сaдржajeм 
прoтeинa (20%). Oвa врeднoст дoбрих узoрaкa сe знaчajнo пoвeћaвa (нa 60%), aкo сe 
спeрмaтoзoидимa издвojeним из ejaкулaтa сa ниским сaдржajeм прoтeинa, дoдa хoмoлoгнa 
спeрмaлнa плaзмa из ejaкулaтa сa виским сaдржajeм прoтeинa. Meђутим, aкo сe 
спeрмaтoзoидимa издвojeним из ejaкулaтa сa висoким сaдржajeм прoтeинa, дoдa хoмoлoгнa 
спeрмaлнa плaзмa сa ниским сaдржajeм прoтeинa, брoj дoбрих узoрaкa сe смaњуje сa 60% нa 
40%.  

11. Нaвeдeнe чињeницe, у вeзи сa утицajeм сaдржaja прoтeинa у хoмoлoгнoj спeрмaлнoj плaзми, 
нa прoгрeсивну пoкрeтљивoст спeрмaтoзoидa у рaзрeђeнoj спeрми, пружa мoгућнoст 
пoвeћaњa фeртилизaциoнoг кaпaцитeтa спeрмe нeрaстoвa сa ниским сaдржajeм прoтeинa. 
Oсим тoгa, сaдржaj прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми, мoжe бити eфикaсaн мaркeр 
фeртилизaциoнoг пoтeнциjaлa нeрaстoвa, нa oснoву кoгa сe oни мoгу сeлeкциoнисaти зa 
упoтрeбу у вeштaчкoм oсeмeњaвaњу. 

12. Интрaутeринa инсeминaциja oмoгућaвa примeну дoзa дуплo рeдукoвaнoг вoлумeнa и брoja 
спeрмaтoзoидa, jeр су пoстигнутe врeднoсти фeртилитeтa, врeднoст прaшeњa (77% дo 83%) 
и брoj живo рoђeнe прaсaди (10.04 дo 10.82), билe врлo сличнe oнимa дoбиjeним пoслe 
кoнвeнциoнaлнoг интрaцeрвикaлнoг oсeмeњaвaњa (83% дo 87% и 10.25 дo 10.31).  

13. Примeнoм интрaутeринe инсeминaциje, дoзaмa дуплo рeдукoвaнoг вoлумeнa и брoja 
спeрмaтoзoидa, мoгућe je дуплирaти брoj инсeминaциoних дoзa пo ejaкулaту, бeз пoвeћaњa 
стeпeнa рaзрeђeњa и њeгoвoг нeгaтивнoг утицaja нa фeртилизaциoни пoтeнциjaл 
инсeминaциoних дoзa. Нa тaj нaчин би сe знaчajнo пoвeћao брoj oсeмeњeних крмaчa пo 
нeрaсту гoдишњe. Meђутим, мaсoвнa прaктичнa примeнa интрaутeриoг oсeмeњaвaњa je, joш 
увeк, знaчajнo oгрaничeнa.  

14. Дoбиjeни рeзултaти пoкaзуjу дa oсeмeњaвaњe крмaчa кoнвeнциoнaлним дoзaмa, уз 
aпликaциjу 30 ml нaтивнe спeрмaлнe плaзмe, знaчajнo (p<0.05) пoвeћaвa врeднoст прaшeњa 
(94%) и прoсeчaн брoj живo рoђeнe прaсaди пo лeглу (12.27), у пoрeђeњу сa кoнтрлним, нe 
трeтирaним, крмaчaмa (83% и 10.48 прaсaди). 

15. Рeзултaти дoбиjeни у oвoм рaду, пoкaзуjу дa су пoстигнути пoстaвљeни циљeви, кao и дa су 
пoтврђeнe прeтпoстaвкe истрaживaњa.  
 

VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања. 

        
      Добијени су реални и логични резултати, који су јасно и илустративно приказани табеларно и  
графички. Резултати су тумачени рационално и логички, при чему су зналачки и коректно 
дискутовани и упоређивани са резултатима других аутора. Ово је омогућило кандидату да изведе 
логичне, јасне, недвосмислене и убедљиве закључке, у вези са утицајем високог садржаја протеина 
у спермалној плазми, на повећање фертилизационог капацитета нативне и разређене сперме, као и 
на фертилитет вештачки осемењених крмача. 
       Због тога се приказ и тумаченје добијених резултата позитивно оцењује. 
 

IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним образложењем, као и да 
ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање: 

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме: Јесте.  
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе: Садржи. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци: 



 
                                                                                            ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   
 
 
 

                                                                  Др Слободанка Вакањац, ванр. проф. (ментор) 
     

       
                                                                            

                                                                    Др Стоја Јотановић, ванр. професор, (председник). 
 

 
                                                                          

                                                                Др Иван Радовић, ванр. проф. (члан). 
 

 
                                                                          

                                                               Др Зденко Каначки, доцент, (члан). 
 

 
                                                                                   

                                                            Др Бранислав Станковић, доцент, (члан). 

Оригиналан научни допринос ове дисертације се састоји у следећем: (а) кориштена је оригинална 
методологија истраживања утицаја садржаја протеина у спермалној плазми нераста, на параметре 
фертилитета нативне и разређене сперме (б) први пут је, на великом броју узорака, у нашим 
условима интензивне производње свиња, испитиван утицај расе нерастова, годишње сезоне и 
садржаја протеина у спермалној плазми на фертилизациони капацитет сперматозоида у узорцима 
разређене сперме, (г) егзактним огледима, на великом броју узорака, јасно је показано да додавање 
спермалне плазме из ејакулата са високим садржајем протеина, повећава прогресивну покретњивост 
сперматозоида из ејакулата са ниским садржајем протеина у аутологној спермалној плазми и (д) на 
оригиналан начин је показано да апликација спермалне плазме пре класичног интрацервикалног и 
новијег постцервикалног осемењавања, може повећати фертилитет крмача. Сви добијени резултати 
пружају солидан допринос научном разумевању физиолошких механизама деловања протеина 
спермалне плазме на фертилизациони капацитет сперматозоида, као и на фертилитет вештачки 
осемењених крмача. На тај начин, ови резултати су омогућили нови, научни, приступ дефинисању 
ефикасније технологије репродуктивне експлоатације генетски супериорних нерастова, као и 
вештачког осемењавања крмача у интензивној производњи свиња.  
      Oсим тoгa, oригинaлни нaучни дoпринoс oвe дисeртaциje пoтврђуje и чињeницa дa су дoбиjeни 
рeзултaти oбjaвљeни у 2 инoстрaнa нaучнa чaсoписa сa SCI – листe, у двa вoдeћa дoмaћa и jeднoм 
вoдeћeм инoстрaнoм нaучнoм чaсoпису нaциoaлнoг знaчaja, кao и дa су рeфeрисaни нa двa дoмaћa 
нaучнa скупa мeђунaрoднoг знaчaja. 
 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања:  
      Нема значајнијх недостатака истраживања, који би имали битног утицаја на квалитет 
добијених резултата. 

X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

           
      Наставно-научном већу Пољопривредног факултета и Сенату универзитета у Новом Саду, 
да прихвати позитивну оцену ове докторске дисертације, пoд нaвeдeним нaслoвoм, а да 
кандидату Јелени Апић, ДВМ, одобри јавну одбрану. 
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	IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
	V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
	       Садржај и сажетак (abstract). На почетку текста дисертације, кандидат је дао исправан и детаљан садржај појединих поглавља и подпоглавља, на која је подељен текст дисертације. Такође је дат и концизан сажетак дисертације, у коме су кратко и јасно описани проблем, циљ, претпоставке, материјал и метод, добијени резултати и основни закључак истраживања, са основним кључним речима. Сажетак је написан на српском, а абстракт на енглеском језику. 
	       Позитивно се оцењује.
	       Увод. У овом поглављу је јасно истакнут основни проблем истраживања, дефинисан на основу досадашњих сазања и резултата истраживања других аутора. Кандидат наводи да досадашња истраживања указују на значајно нижу вредност фертилитета вештачки, у односу на природно осемењене крмаче, те да је то последицачестих инсеминација прекомерно разређеном спермом. Додавање спермалне плазме непосредно пре класичне инсеминације, као и детекција нерастова вишег фертилитета, на основу садржаја протеина у спермалној плазми, могао би бити ефикасан метод повећања фертилитета вештачки осемењених крмача у интензивној производњи свиња. Међутим, досадашњи резултати су доста неконзистентни, па је истакнута је потреба истраживања ове проблематике у специфичним условима производње. Дато је јасно и прецизно образложење научног и практичног доприноса резултата који се очекују у овом истраживању. 
	        Позитивно се оцењује.
	       Циљ и радна хипотеза. Јасно, концизно и логично су дефинисани основни циљеви истраживања. Радне претпоставке (хипотезе) су рационално дефинисане, на основу досадашњих сазнања, установљених из адекватно одабране научне литературе, као и на основу практичних искустава у вези са проблематиком дисертације. 
	       Позитивно се оцењује.
	       Преглед литературе. Кандидат је прикупио, систематизовао и детаљно приказао научне резултате из 285 литературних извора, претежно иностраних, али и домаћих аутора. Преко 75% цитираних литературних извора су из периода 2000. до 2014. година. Преглед литературе је поделио на неколико важних поглавља, у којима је детаљно описао досадашње научне резултате у вези са параметрима репродуктивне ефикасности нерастова и крмача, утицајем различитих фактора на продукцију и параметре квалитета нативне сперме, утицај расе, годишње сезоне и садржаја протеина спермалној плазми на прогресивну покретљивост и друге параметре фертилизационог капацитета сперматозоида у разређеној сперми, утицај спермалне плазме на фертилитет вештачки осемењених крмача, као и фертилитет крмача осемењених класичном интрацервикалном и новом постцервикалном (плитком интраутерином) методом.
	      Позитивно се оцењује.
	       Материјал и метод рада. Детаљно и јасно су описани материјал, експериментални услови, план експеримента и методе истраживања. Добро и правилно дефинисан план и програм експерименталних истраживања, исправно одабран узорак и број огледних животиња, као и примењене научно проверене и прихваћене методе, омогућавају добијање реалних, логичних и проверљивих резултата. Кориштена је адекватна методологија за статистичку обраду и презентацију добијених резултата.
	       Позитивно се оцењује. 
	       Резултати. Сви добијени резултати су приказани јасно, недвосмислено и илустративно, погодним и прегледним табелама, графиконима и сликама. Примењена је адекватна статитичка анализа добијених резултата, на основу које су одређене статистичке значајности разлика резултата који су међусобно упоређивани, у зависности од утицаја појединих експерименталних процедура. Резултати, приказани табеларно и графички, јасно су и концизно објашњени и текстуално, са прецизним истицањем важних чињеница. Добијени резултати јасно показују да садржсај протеина у спермалној плазми нераста има значајан утицај на вредности параметара фертилизационог потенцијала сперматозоида у in vitro условима. На тај начин је могуће вршити селекцију нерастова са вишим фертилизационим потенцијалом, пре нјихове употребе за вештачко осемењавање. Осим тога, показано је да инфузија 30мл нативне семене плазме, непосредно пре апликације конвенционалне дозе код класичне вештачке инсеминације, значајно повећава фертилитет (величина легла и вредност прашења) крмача. Оба налаза имају значајан утицај на повећање репродуктивне прформансе крмача и степен искориштавања нерастова у интензивној производњи свиња. Овим налазима су, у потпуности, постигнути постављени цињеви и потврђене радне хипотезе ове дисертације. 
	       Позитивно се оцењује.
	       Дискусија. У овом поглављу је кандидат Јелена Апић детаљно и логички исправно објаснила резултате добијене својим истраживањем. Своје резултате је коректно упоредила и продискутовала са резултатима које су добили други аутори, у истраживањима сличне проблематике. Јасно је истакнут значајан утицај садржаја протеина у спермалној плазми на вредности параметара фертзилизационог капацитета нативне и разређене сперме, као и на фертилитет вештачки осемењених крмача. Коректно је дефинисан научни допринос добијених резултата бољем разумевању физиолошких механизама деловања протеина спермалне плазме на фертилизациони капацитет сперматозоида и фертилитет крмача. Осим тога, кандидат Јелена Апић је јасно истаклала и предности практичне примене добијених резултата, за побољшање репродуктивне ефикасности нерастова и крмача у савременој индустријској производњи свиња. Правилно је дефинсала разлоге због којих добијени резултати показују да су остварени постављени циљеви и потврђене основне претпоставке (хипотезе) истраживања у дисертацији.   
	       Позитивно се оцењује. 
	     Прилози. У овом поглављу су детаљно приказан сви поступци и резултати статистичке обраде добијених резултата истраживања, као и статистичка значајност разлика између појединих резултата.
	Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу заменити овај услов до 01. јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање, таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе.
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	VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
	VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
	      Добијени су реални и логични резултати, који су јасно и илустративно приказани табеларно и  графички. Резултати су тумачени рационално и логички, при чему су зналачки и коректно дискутовани и упоређивани са резултатима других аутора. Ово је омогућило кандидату да изведе логичне, јасне, недвосмислене и убедљиве закључке, у вези са утицајем високог садржаја протеина у спермалној плазми, на повећање фертилизационог капацитета нативне и разређене сперме, као и на фертилитет вештачки осемењених крмача.
	       Због тога се приказ и тумаченје добијених резултата позитивно оцењује.
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	4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања: 
	X        ПРЕДЛОГ:
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