
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                             ОБРАЗАЦ 6. 

Пољопривредни факултет  

Департман за ветеринарску медицину 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена 

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати 

или изоставити) 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

 

       Наставно-научно веће пољопривредног факултета у Новом Саду, 05.03.2018 

 

 

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: 

 

 др Драгин Саша, Ванр. Професор, Генетика, оплемењивање, репродукција и 

биотехнологија животиња,  01.04.2015 , Пољопривредни Факултет Нови Сад. 

др Слободанка Вакањац, Ред. Професор, Гинекологија са Андрологијом, 

07.12.2016      , Факултет ветеринарске Медицине у Београду. 

др Апић  Јелена, Научни сарадник, Клиничка Ветерина, 26.10.2016. , Научни 

институт за ветеринарство Нови Сад.  

др  Каначки Зденко, Ванр. Професор,Анатомија, хистологија и физиологија 

животиња, 12.05.2016., Пољопривредни Факултет Нови Сад 
 

 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

                Игор Василе Здравески 

2. Датум рођења, општина, држава:  

            16.01.1981   ,    Битола Р.Македонија 

 

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и 

стечени стручни назив  

Факултет ветеринарске медицине – Софија, Р. Бугарска 

       Доктор ветеринарске медицине 
 

4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија  

                     2014 
 

 

5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране: 



 

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 

  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

  

 УТИЦАЈ ПРОТЕИНА СПЕРМАЛНЕ ПЛАЗМЕ НА КВАЛИТЕТ ЕЈАКУЛАТА И 

ПРОДУКТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИПЛОДНИХ НЕРАСТОВА   
 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 

      Докторска дисертација " УТИЦАЈ ПРОТЕИНА СПЕРМАЛНЕ ПЛАЗМЕ НА 

КВАЛИТЕТ ЕЈАКУЛАТА И ПРОДУКТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИПЛОДНИХ 

НЕРАСТОВА " др. вет. Игора Здравеског  има обим од 130 страна 

компјутерски обрађеног текста заједно са кључном документацијом, 

садржајем, резимеом на српском и енглеском језику и списком коришћене 

литературе. Дисертација садржи 2 слике, 56 табеларних  и 36 графиконских 

приказа са  244 обрађене референце.  Рад је писан српским језиком, 

латиничним писмом, фонтом Times New Roman, величина слова 12, са 1,5 

проредом. Након уводних напомена, кандидат је у  прегледу литературе дао 

махом новија сазнања о испитиваној проблематици, потом је дефинисао 

циљеве и сходно томе радне задатке. За реализацију радних задатака дат је 

преглед материјала и методологије истраживања. Потом кандидат 

систематично и прегледно изности резултате свог истраживања, а затим их 

критички анализира у светлу сазнања других аутора и логички извлачи 

закључке. На самом крају је дат списак коришћене литературе. 
 

 

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

           Докторска дисертација у целини и у појединим деловима је написана у 

складу са пријавом докторске дисертације и позитивно оцењена од чланова 

комисије. 
 

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. 

 

     Ivan B. Stančić
 
, Igor Zdraveski, Saša Dragin , Jelena Apić , 

Slobodanka Vakanjac, Petar Dodovski, Saša Krstović 
 
, Ivan Galić  : THE 

INFLUENCE OF DIFFERENT MOLECULAR WEIGHT SEMINAL 

PLASMA PROTEIN CONTENT ON SOME FERTILITY 

PARAMETERS IN BOAR'S EJACULATES, Slo. Vet. Res  accepted (in 

Press)  2019.  

 



 

VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

           Поднета докторска дисертација у потпуности одговара теми прихваћеној од 

стране Наставно-научног већа Пољопривредног факултета у Новом Саду, како 

називом тако и постављеним циљем. Кандидат је показао високо познавање 

изабране проблематике и испољио способност синтезе научних сазнања у циљу 

проучавања постављеног задатка, као и потребну самосталност у 

научноистраживачком раду. Закључци до којих је кандидат дошао су добро 

аргументовани, јасни, логични и теоријски засновани. Кандидат је дао важне 

одговоре у смислу да супер-аналитички податци засновани на укупном броју 

одређених протеина различите молекулске масе, могу допринети селекцијском 

стандарду у самом одабиру високо приплодних нерастова у условима интензивне 

производње свиња.  
 

VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 

истраживања. 

 

       Докторска дисертација " УТИЦАЈ ПРОТЕИНА СПЕРМАЛНЕ ПЛАЗМЕ НА 

КВАЛИТЕТ ЕЈАКУЛАТА И ПРОДУКТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИПЛОДНИХ 

НЕРАСТОВА  " је писана јасним и прегледним стилом. Резултати су приказани у 

форми графикона и табела. Кандидат је успешно продискутовао своје разултате и 

упоредио их са сличним налазима других аутора, али дао и објашњења за уочене 

разлике, као и импликације за даља истраживања. Терминологија коришћена у раду 

је веома прецизна и обилује стручним изразима, што указује на добро разумевање 

истраживане проблематике. Јасноћа у изражавању је допринела да и сложена 

питања буду изложена на једноставан и разумљив начин. Такође, систематика рада 

је примерена карактеру анализираних питања. Комисија позитивно оцењује начин 

на који је кандидат приказао и тумачио резултате истраживања. 
 
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  

                ДА 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 

               ДА 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

 

         Дисертација је оригиналан допринос науци јер је кандидт успео да докаже да 

улога протеина различите молекулске масе може бити веома користан маркер у 

селекцији високо продуктивних нерастова у условима интензивне производње 

свиња. Осим тога, указао је на то који су параметри директно побољшани одабиром 

грла са одређеном концетрацијом протеина у спермалној плазми.  

  
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

            Нема недостатака 

 



X        ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

- Да се докторска дисертација „ УТИЦАЈ ПРОТЕИНА СПЕРМАЛНЕ ПЛАЗМЕ 

НА КВАЛИТЕТ ЕЈАКУЛАТА И ПРОДУКТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИПЛОДНИХ 

НЕРАСТОВА „ кандидата Игора Здравеског, прихвати, а кандидату одобри 

одбрана. 
 

НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   

 

 

др Иван Станчић, ванредни професор (ментор)  

 

_____________________________________ 

др Слободанка Вакањац , редовни професор (председник комисије)  

 

_____________________________________ 

др Саша Драгин , редовни професор (члан комисије)  

 

______________________________________ 

др Јелена Апић , научни сарадник (члан комисије)  

 

______________________________________ 

др Зденко Каначки , ванредни професор (члан комисије) 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 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.  

 


