
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                             ОБРАЗАЦ 6. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
 
 

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  
Комисију је на предлог Већа Департмана за биологију и екологију именовало Наставно-научно 
веће Природно-математичког факултета у Новом Саду, на својој 38. седници, одржаној 16. 07. 
2015. године. 
 

  

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 Слободанка Пајевић, редовни професор, ужа научна област Физиологија биљака, 
изабрана у звање 23. новембра 2007. године, Универзитет у Новом Саду Природно-
математички факултет, Нови Сад, председник 

2. др Александра Тубић, доцент, ужа научна област Заштита животне средине, изабрана у 
звање 01.01.2013. године, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, 
Нови Сад, члан 

3. др Драгица Бркић, ванредни професор, ужа научна област Пестициди, изабрана у звање 
17.06.2015. године, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду и Институт за 
пестициде и заштиту животне средине, Београд, члан 

4. др Ивана Теодоровић, ванредни професор, ужа научна област Заштита животне 
средине, изабрана у звање 28.01.2014. године, Универзитет у Новом Саду Природно-
математички факултет, Нови Сад, члан, ментор 

 

 
II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Тања (Обрад) Тунић 

 
2. Датум рођења, општина, држава: 09.03.1982. године, Сента, Србија 

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

стечени стручни назив 
Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет 
Мастер академске студије Екологија и заштита животне средине, модул заштита природе 
Дипломирани еколог за заштиту животне средине - мастер 

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

2009; Докторске академске студије Доктор наука – еколошке науке  
 

 
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: 
Развој тестова инхибиције раста врста рода Myriophyllum L. 1754 (Saxifragales, Haloragaceae) за 
потребе еколошке процене ризика од хербицида и контроле квалитета седимента 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

Докторска дисертација припада научној и ужој научној облaсти Заштита животне средине. 



Написана је на српском језику латиничним писмом, а извод је дат на српском и енглеском језику.  
Докторска дисертација обима 138 страна, подељена је у 7 поглавља: 1. Увод, 2. Преглед литературе, 
3. Циљеви докторске дисертације, 4. Материјал и методе, 5. Резултати и дискусија, 6. Закључак и 7. 
Литература. Дисертације садржи 49 слика (овим бројем су обухваћене фотографије, графикони и 
шеме), 33 табеле, 223 литературних референци и 7 прилога. Након прилога следи биографија 
кандидата. Испред основног текста налази се, без нумерације, наслов рада, кључна документацијска 
информација, захвалница, списак табела и слика  и садржај  

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Наслов докторске дисертације 
Наслов докторске дисертације јасно и недвосмислено упућује на тему и циљеве истраживања и 
садржај дисертације 
Увод  
У овом поглављу је дат кратак приказ области, указано је на основне постулате и недостатке 
савремене еколошке процене ризика (ERA) од хемикалија, као и потребе, значај и неопходност 
даљег развоја научно утемељених метода за превентивну ERA од хербицида и ретроспективну ERA 
у воденој животној средини са посебним освртом на седимент. Комисија сматра да је уводом 
кандидат јасно упознао читаоца са проблематиком истраживања и његовим значајем са научног и 
практичног становишта.  
Преглед литературе 
Ово поглавље је подељено у три логичне целине, у складу са предметом, темом и циљевима 
истраживања. У првој целини – Хербициди - кандидаткиња упознаје читаоца са специфичностима 
ове класе пестицида са аспекта заштите животне средине и даје кратак приказ особина, механизма 
токсичног дејства, судбине и понашања у животној средини, ризика по животну средину и статуса 
регистрације хербицида одабраних за истраживање. У другом делу – Еколошка процена ризика – 
јасно и сажето је представљен општи концепт регулаторно условљене ERA, превентивне ERA од 
хемикалија (са посебним акцентом на ERA за пестициде), ретроспективне ERA у воденој животној 
средини и методологије за карактеризацију седимента. У трећој целини – Акватичне макрофите у 
еколошкој процени ризика – кандидаткиња, на основу прегледа обимне литературне грађе из најуже 
области, даје веома детаљан опис, али и критички осврт на место и потцењену улогу ове важне 
групе примарних продуцената у ERA, са посебним освртом на до сада неискоришћени потенцијал 
врста рода Myriophyllum, чиме отвара простор за јасно дефинисање потреба за даљим 
истраживањима и развојем методологије у области процене ризика у воденој животној средини. 
Анализом поглавља Комисија констатује да је кандидат подробно изучио и обрадио савремене 
литературне изворе из области која је предмет ове дисертације, и то не само научне публикације већ 
и низ регулаторних докумената којима се уређује област хемикалија (са посебним освртом на 
пестициде и приоритетне супстанце у водним ресурсима). Поглавље је написано систематично, 
јасно и са великим бројем информација које обухватају све неопходне аспекте за истраживања 
спроведена у дисертацији.  
Циљеви докторске дисертације 
Циљеви докторске дисертације су хијерархијски постављени, од општег ка врло специфичним. Већ 
из општег циља је јасно да је рад на дисертацији обухватио развој две методе намењене различитим 
аспектима еколошке процене ризика. Осим доприноса развоју контактног теста токсичности 
седимента са врстом M. aquaticum (Vell.) Verd, дисертација је имала за циљ проверу 
применљивости, поузданости, осетљивости и ограничења методе за потребе ретроспективне ERA у 
воденој животној средини, карактеризације седимента, али и превентивне ERA од регулисаних 
супстанци у седиментној фази. Други циљ дисертације је био допринос развоју тестова инхибиције 
раста врста M. aquaticum (Vell.) Verd. и Myrиophyllum spиcatum L. у тест систему вода-седимент 
намењених превентивној ЕРА од хербицида и регулатора раста. Испитана је осетљивост и 
поузданост великог броја различитих параметара раста обе врсте као и могућност униформисања 
оптималног протокола за тестирање обе одабране врсте рода Myriophyllum у систему вода-седимент 
у циљу алтернативног коришћења у ERA. Комисија сматра да су циљеви докторске дисертације 
реално и прецизно формулисани у складу са постављеним планом и динамиком истраживања. 
Дефинисани циљеви су оствариви и омогућују успешну реализацију дисертације.  
Материјал и методе 
Поглавље је подељено у два дела. У првом су описане процедуре узгоја лабораторијских култура 
акватичних макрофита (Lemna minor и Myriophyllum aquaticum). У другом делу је описана 



стандардна метода за извођење Lemna теста, али што је много значајније, детаљно су објашњенe и 
табеларно сумиранe  раднe верзије и стандардни протоколи развијени током израде дисертације, за 
извођење различитих типова тестова на врстама рода Myriophyllum. Дат је кратак опис одабраних 
тест супстанци (3,5 DCP, атразин, изопротурон, трифлуралин, дикамба и 2,4 D) и аналитичке 
процедуре и технике за њихову квантификацију (укључујући и податке о аналитичкој прецизности), 
као и веома кратак опис метода хемијске  карактеризације узорака седимента из природних 
водотока (реке Тамиш, Криваја, Јегричка) коришћених у истраживањима, са јасном назнаком које 
хемијске лабораторије су спровеле мерења. Поступци, математичке и статистичке методе 
коришћене за анализу добијених резултата су дати веома детаљно, заједно са свим формулама 
неопходним за израчунавања. Подаци неопходни за параметризацију SSD модела (Модел 
дистрибуције осетљивости врста) су дати у прилогу, јер би у поглављу Материјал и методе превише 
оптеретили текст. Комисија сматра да су све примењене методе у складу са постављеним циљевима 
истраживања. Поглавље је богато илустровано квалитетним сопственим фотографијама. Јасан и 
детаљан опис свих експерименталних и рачунских процедура омогућава поновљивост резултата 
експеримената на задовољавајућем нивоу.  
Резултати и дискусија 
Комисија сматра да је јединствено поглавље које обухвата резултате и дискусију у потпуности 
оправдано темом, циљевима и концептом докторске дисертације. Како је у питању рад на развоју 
екотоксиколошких метода и провере њихове применљивости, резултати имају степенасту, односно 
хијерархијску структуру, јер сваком наредном кораку мора претходити кратка дискусија претходно 
добијених и приказаних резултата. Поглавље је подељено логично, на два дела, а свако описује 
процес развоја и провере применљивости једне од две методе. Први део поглавља је посвећен  
развоју контактног теста токсичности седимента на врсти M. aquaticum и потенцијалу његове 
примене у ретроспективној процени ризика акватичних екосистема, карактеризацији узорака 
природног седимента, као и превентивној процени ризика од хемикалија у седиментној фази. 
Приказани су сопствени резултати добијени у оквиру међународног теста интеркалибрације (ринг 
тест) и продискутовани у односу на укупне резултате, закључке ринг теста и усвојену стандарднy 
методу (ISO 16191:2013), а посебна пажња је посвећена одабраном репрезентативном параметру 
раста, успостављеним критеријумима валидности и прихватљивости теста. Даље су приказани и 
продискутовани резултати испитивања осетљивости и варијабилности различитих параметара раста. 
Посебно подпоглавље је посвећено примени контактног теста у карактеризацији узорака седимента 
из природе, где је кандидаткиња показала способност да сопствене резултате интегрише тзв. TRIAD 
приступом у укупну оцену статуса одабраних узорака седимента и препозна предности и недостатке 
новоразвијеног теста у интегрисаном мониторингу животне средине. Следи део тесно везан за 
претходно презентоване резултате посвећен процени утицаја природних карактеристика седимента 
на параметре раста тест организма и дискусија о импликацијама које то може имати на 
интерпретацију резултата тестова токсичности. Посебно подпоглавље доноси резултате теста који 
представља први покушај да се контактни тест примени као тест токсичнсти појединачних 
сиупстанци у седиментној фази. Први део поглавља Резултати и дискусија се завршава синтезом и 
општом дискусијом о потенцијалу и ограничењима примене контактног теста у пракси. Други део 
поглавља Резултати и дискусија посвећен је развоју тестова токсичности на алтернативним врстама 
акватичних макрофита за потребе превентивне еколошке процене ризика од хербицида и регулатора 
раста. И овај део почиње приказом и критичком дискусијом сопствених резултата (експерименти на 
M. aquaticum у тест систему вода-седимент) добијених у оквиру другог ринг теста и укупних 
резултата ринг теста. Следе резултати експеримената рађених искључиво за потребе дисертације, а 
то су додатни тестови на M. aquaticum, M. spicatum и Lemna тестови, праћени резултатима бројних 
статистичких анализа рађених у цуљу испитивања осетљивости и варијабилности различитих 
параметара раста M. aquaticum и M. spиcatum и статистичке снаге тестова. Наредно подпоглавље 
даје упоредну анализу осетљивости тестова на врстама рода Myriophyllum са стандардним Lemna 
тестом, као и приказ резултата примене SSD модела. И овај део завршава општом дискусијом, о 
предностима и недостатцима тестова на две врсте рода Myriophyllum, са веома критичким освртом 
на усвојену стандардну методу (OECD 239: 2014) теста са M. spicatum, а кандидаткиња зрело и 
аргументовано, на основу сопствених приказаних и анализираних података, као и увидом у 
целокупну доступну литературу уско везану за проблематику, дискутује могућност и предности 
алтернативне примене M. aquaticum теста у регулаторно условљеној превентивној ERA. Комисија 
сматра да су начин организације, квалитет приказа и описа резултата на високом нивоу и да начин 



излагања резултата представља добру основу за квалитетну дискусију. Кандидаткиња је добијене 
резултате упоредила са малобројним доступним резултатима других истраживања која се баве 
истом или сличном проблематиком, уз критички осврт на своје и резултате других истраживања. 
Сва представљена образложења су у складу са савременим научним сазнањима и практичним 
потребама регулаторно условљене ERA. Комисија сматра да је дискусија написана у складу са 
постављеним циљевима истраживања, да је систематична, аргументована, непретенциозна, у складу 
са практичним значајем који дисертација има.  
Закључак 
У оквиру овог поглавља јасно и систематично су приказани закључци који директно проистичу из 
резултата истраживања и њихове дискусије. На основу наведених закључака комисија сматра да су 
остварени циљеви докторске дисертације.  
Литература  
У овом поглављу је дат списак цитиране литературе који садржи 222 литературних навода. 
Литература је цитирана на одговарајући начин, а избор референци је примерен је тематици која је 
предмет ове дисертације. Поред великог броја научних радова објављених у водећим међународним 
часописима, кандидаткиња је, сходно проблематици, проучила и цитирала велики број 
регулаторних докумената Европске Уније и Србије, као и препорука, мишљења и водича издатих од 
стране релевантних међународних институција и агенција које се баве заштитом животне средине, 
посебно управљањем регулисаним хемикалијама. Познавање проблематике које је кандидаткиња 
стекла прегледом наведених литературних извора, пружа јој добру полазну основу за даљи научни 
рад, али и стручни, шире друштвено-корисни допринос у овој области.  
Прилози 
Прилози (7, на преко 20 страна) садрже све оригиналне необрађене резултате тестова токсичности, 
који су драгоцени не само за проверу приказаних резултата и интерпретације, већ због тога што 
представљају идеалан сет података за различите врсте моделовања ефекта на нивоу индивидуе. 
Такође, прилози садрже податке (IC50) (сопствене и литературне укључујући и референцe) 
коришћене за параметризацију SSD модела, као и све параметре SSD модела.  
Комисија сматра да је захваљујући оваквој структури обезбеђена поновљивост и провера резултата 
изложених у дисертацији без непотребног оптерећивања основних поглавља дисертације.  
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 ИSИ 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  
Део резултата добијених у оквиру рада на докторској дисертацији остварен је учешћем у два 
међународна теста интеркалибрације нових метода (ринг тест) за процену ризика на врстама рода 
Myriophyllum – контактног теста токсичности са врстом M. aquaticum и теста инхибиције раста врста 
M. aquaticum и M. spicatum у тест систему вода-седимет. Добијени резултати и коментари су 
укључени у завршне извештаје ринг тестова, а као резултат ових активности усвојене су две нове 
стандардне методе на укорењеним акватичним макрофитама: 
ISO 16191:2013. Тест за утврђивање токсичних ефеката седимента на раст врсте Myriophyllum 

aquaticum, намењен ретроспективној процени ризика и карактеризацији седимента.  
OECD Водич бр. 239: 2014. Тест токсичности на врсти Myriophyllum spicatum у систему вода-

седимент, намењен превентивној процени ризика од хербицида и регулатора раста. 
Поред резултата остварених за потребе стандардизације нових метода на међународном нивоу, у 
оквиру рада на развоју контактног теста токсичности седимента са врстом Myriophyllum aquaticum 
испитана је а) применљивост и осетљивост контактног теста на узорцима седимента из природе – 
реке Тамиш, Криваја и Јегричка б) варијабилност и осетљивост различитих биолошких одговора, ц) 
утицај структуре седимента (гранулометријског састава и садржаја органске материје) на параметре 
раста M. aquaticum и д) потенцијал примене контактног теста токсчности седимента у превентивној 
процени ризика од хемикалија које показују афинитет везивања за седимент. 
У оквиру рада на развоју тестова инхибиције раста врста рода Мyриопхyллум у систему вода–
седимент испитани су 1) варијабилност и осетљивост већег броја параметара раста на изабране 
хербициде 2) могућност униформисања оптималног протокола за тестирање врста рода 
Myriophyllum у систему вода-седимент, у циљу алтернативног коришћења у екотоксиколошким 
тестовима појединачних супстанци и смеша, 3) осетљивост тест методе у односу на стандардне 
Lemna тестове (поређењем осетљивости на рефералну супстанцу 3,5 DCP и одабране хербициде – 
атразин, изопротурон, трифлуралин, дикамба и 2,4 D) и потенцијал тест методе у реевалуацији 
ризика од синтетичких ауксина. 
На основу резултата истраживања потенцијала и ограничења контактног теста токсичности 
седимента са врстом Myriophyllum aquaticum, кандидаткиња доноси следеће закључке:  

• Врста M. aquaticum у једно-компонентном систему (седимент) је задовољила критеријум 
валидности који се тиче вредности (RGR ≥ 0.09) и ниске варијабилности (15%) главног 
параметра – стопе раста свеже масе током теста у контроли, а имала је ниску варијабилност 
и других посматраних биолошких одговора (дужина изданка, концентрација хлорофила а) 



што је чини погодним тест организмом у овом типу теста.  
• Прекорачење стандардном методом (ISO 16191:2013) предложене граничне инхибиције 

раста од 20%, није недвосмислен показатељ токсичности седимента, јер структура 
седимента, посебно гранулометријски састав седимента и садржај укупних органских 
материја, значајно утиче на варијабилност биолошких одговора и може да доведе до тзв. 
лажно позитивних или лажно негативних резултата.  

• У случајевима када постоје значајна одступања у структури између контролног и 
тестираног природног седимента, упутно је користити додатни контролни синтетички или 
природни седимент структуре сличне тестираном седименту.  

• Контактни тест токсичности седимента са M. aquaticum се показао адекватним моделом за 
процену токсичности седимента и као погодан за укључивање у серију екотоксиколошких 
тестова оквиру TRIAD приступа (који обухвата хемијске, екотоксиколошке и биолошке 
методе – биомониторинг) за реалнију и интегралну карактеризацију седимента.  

• У контактном тесту токсичности хемикалија у седиментној фази (на примеру атразина), 
утврђена је релативно мала варијабилност и висока осетљивост појединих биолошких 
одговора, због чега се овај тест може сматрати потенцијално добром методом за проширење 
еколошке процене ризика од хемикалија у седиментној фази.  

На основу резултата истраживања усмерених ка испитивању потенцијала примене тестова на 
врстама рода Myriophyllum у двокомпонентном тест систему вода-седимент, намењених 
превентивној еколошкој процени ризика од хербицида и регулатора раста, кандидаткиња доноси 
следеће закључке:: 

• Тестови инхибиције раста врсте M. aquaticum у вода-седимент систему имају високу 
еколошку релевантност, а показали су високи степен стабилности, статистичку снагу и 
малу варијабилност свих испитаниваних параметара раста, осим суве масе.  

• Најосетљивији параметри у M. aquaticum тестовима у вода-седимент систему су били сува 
маса, укупна дужина биљке и свежа маса корена. 

• Најосетљивији параметри у тестовима на врсти M. spicatum су били сува маса и укупна 
дужина биљке, али су највећу стабилност, статистичку снагу и најмању варијабилност 
имали параметри дужинског раста  

• Резултати приказани у раду нису сасвим у складу са коначним закључцима ринг теста који 
су довели до усвајања стандардне методе теста токсичности на врсти M. spicatum у систему 
вода-седимент, јер су тестови на овој врсти показали нижи степен стабилности од тестова 
са врстом M. aquaticum, која није прихваћена стандардном методом. 

• Осетљивост представника рода Myriophyllum на већину одабраних супстанци (3,5 DCP, 
атразин, изопротурон, трифлуралин) упоредива је са осетљивошћу стандардног Lemna 
теста, али је знатно виша на регулаторе раста 2,4 D и дикамба, што указује на 
применљивост ових укорењених дикотиледоних врста у процени ризика од пестицида 
специфичног механизма токсичног дејства и реевалуацију ризика за водену животну 
средину од синтетичких ауксина. 

• Поређењем тестова инхибиције раста са врстама M. aquaticum и M. spicatum, није утврђена 
суштинска разлика у осетљивости између ове две врсте на одабране хербициде, односно 
токсиколошка осетљивост није аргумент за одабир и препоруку ниједне од тестираних 
врста као оптималне алтернативне врсте макрофита у вишим нивоима ERA од хербицида и 
регулатора раста.  

• Неадекватан контролни раст M. aquaticum у 10-дневном тесту током ринг тестa је послужио 
као главни аргуmент за искључивање ове врсте, а прихватање 14-дневног теста са M. 
spicatum као јединог тест модела у стандардној mетоди OECD 239: 2014. Резултати 
приказани у докторској дисертацији недвосмислено показују, супротно закључцима 
изнетим у извештају међународног ринг теста, да контролне биљке у M. aquaticum тесту 
дужине 10 дана (3 дана адаптационог периода и 7 дана експозиције тест супстанци) 
задовољавају општи критеријум прихватљивости код тестова на биљкама, а то је 
дуплирање биомасе током периода експозиције, што је обезбеђено високом стопом раста 
(RGR ≥ 0.099) готово свих параметара.  

• Упркос препорукама Водича за еколошку процену ризика у акватичној средини (EFSA, 
2013) да се као додатна врста макрофита у вишим нивоима ERA користи M. spicatum (према 



методи OECD 239, 2014) врсту M. aquaticum не треба занемарити као тест организам у 
превентивној ЕРА од хербицида и регулатора раста (јер је регулаторно прихваћена), шта 
више, она се може сматрати алтернативноm врстом врсти M. spicatum у истом тест систему. 
Додатно, врста M. aquaticum због своје емерзне природе пружа веће могућности, јер је 
погодна за различите тест системе (вода, седимент и вода-седимент), а самим тим поседује 
већи потенцијал примене у екосистемски релевантнијој еколошкој процени ризика. 

VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
На основу прегледа и анализе докторске дисертације Комисија сматра да је докторска дисертација 
добро конципирана и структуирана и урађена у складу са темом дисертације, планом и циљевима 
предвиђеним у пријави теме. Кандидаткиња је екперименте добро испланирала и урадила савесно. 
Резултати су, упркос великом обиму и разуђености тема, приказани јасно и систематично. Тумачење 
резултата је критичко, аргументовано, без спекулација и у складу са савременим научним и 
регулаторним концептима. Резултати су поређени са резултатима других истраживања али 
дискутовани и у контексту регулаторних захтева у области еколошке процене ризика од хемикалија. 
Дискусија је непретенциозна, али храбра и јасна у одбрани заузетих ставова који се делимично косе 
са конвенцијама у области. Добијени закључци директно произилазе из остварених резултата. У 
складу са наведеним, Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата 
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 
Комисија оцењује да је докторска дисертација написана у складу са образложењем наведеним у 
пријави теме  



2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
Комисија оцењује да докторска дисертација садржи све битне елементе. Наслов дисертације јасно 
и недвосмислено упућује на тему истраживања и садржај дисертације. Предмет, тема и циљеви 
истраживања су прецизно и адекватно дефинисани и формулисани. Представљени су важећи 
ставови и најважнији резултати скоријих истраживања и активности у области. Методологија 
рада је савремена и описана веома детаљно. Резултати добијени током израде дисертације су 
систематски и прегледно приказани, анализирани и критички продискутовани. Закључци су 
усклађени са постављеним циљевима и директно проистичу из приказаних резултата 
истраживања. У списку литературе налазе се сви литературни извори који су цитирани у тексту 
дисертације.  
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

Комисија сматра да ова докторска дисертација представља оригиналан допринос науци, али да 
истовремено има велики практичан значај. У сфери научно засноване, али регулаторно условљене 
еколошке процене ризика од хемикалија ова два аспекта су подједнако значајна и међусобно чврсто 
испреплетана, што је кандидаткиња препознала и уважила приликом планирања и израде 
дисертације. Докторска дисертација представљa допринос даљем развоју научно утемељене 
методологије у еколошкој процени ризика у циљу превенције, свеобухватније процене и прецизније 
карактеризације еколошког и екоситемског ризика од хемикалија у циљу побољшањa мера заштите 
природних популација, заједница и екосистема. Део резултата добијених о оквиру рада на овој 
дисертацији послужио је за коначно формулисање и међународну стандардизацију две нове 
екотоксиколошке методе sa две врсте рода Myriophyllum: ISO 16191:2013 И OECD 239: 2014. 
Међутим, дискусија и закључци дисертације представљају научни, критички осврт на усвојене 
стандардне методе, јер на бази приказаних оригиналних резултата испитивања утицаја 
варијабилних фактора средине указују на критичне аспекте и ограничења рутинске примене 
контактног теста токсичности са врстом M. aquaticum, али дају и препоруке за превазилажења 
проблема у примени. Експериментални докази прихватљивости теста у двокомпонентном систему 
вода–седимент са врстама рода Myriophyllum представљају утемељен аргумент за алтернативну 
примену врста M. spicatum и M. aquatиcum у превентивој еколошкој процени ризика од хербицида и 
регулатора раста.  

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
Комисија сматра да ова докторска дисертација нема суштинских недостатака који би битно утицали 
на реализацију постављених циљева, резултатe истраживања и изнете закључке.  
X        ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
Да се докторска дисертација прихвати, а кандидаткињи одобри одбрана 
 
У Новом Саду, 27.07.2015.  НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   
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