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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  
Београд - Земун 
 

НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА 
 
Предмет: Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Тамаре Поповић 

 
 
На основу члана 57. Став 1. Правилника о правилима докторских студија 

Пољопривредног факултета, а на предлог одговарајућег већа катедре и мишљењa 
одговарајућег наставно-научног већа института, Наставно-научно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној 23.12.2020. године, донело је одлуку бр. 32/22-10.1. да се 
образује Комисија за оцену докторске дисертације кандидата Тамаре Поповић, магистра, под 
насловом: “Бактерије као паразити коштичавих воћака и бадема на подручју Црне Горе“.  

На основу појединачних извештаја чланова комисије, заведених под бројевима 12/438-
1, 12/438-2, 12/438-3, 12/438-4 и 12/438-5 од 28.12.2020. године, председник Комисије др 
Горан Делибашић, редовни професор (Одлука број 21/13-4-20 од 28.12.2020. године), 
подноси следећи 

 
                                  

ИЗВЕШТАЈ 
 

1. Основни подаци о кандидату и дисертацији 
Основни подаци о кандидату: Мр Тамара Ђ. Поповић (рођена Делибашић) рођена је 

15. децембра 1975. године у Никшићу. Дипломирала је 2000. и магистрирала 2006. године на 
Одсеку за заштиту биља, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Од 2009. 
године запослена је у Министарству пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, Управи за 
безбедност хране, ветерину и фитосанитарне послове, као начелница Одсека за здравствену 
заштиту биља.  

Докторске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, уписала је 
школске 2016/17. године, на смеру Пољопривредне науке, модул: Фитомедицина. Тема 
докторске дисертације пријављена је на Пољопривредном факултету 2017. године (одлука 
број 33/4-5.1 од 31. 01. 2018. године) и одобрена од стране Већа научних области 
биотехничких наука, Универзитета у Београду (одлука број 61206-639/2-18 од 20. 02. 2018. 
године), а за ментора одређен је др Алекса Обрадовић, редовни професор Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду. 

Током докторских студија, објавила је три научна рада, два у часопису са SCI листе и 
један у часопису националног значаја. Учествовала је на већем броју међународних и 
домаћих научних и стручних скупова, а на последња два је саопштила резултате остварене у 
докторату. Говори енглески језик. Члан је Друштва за заштиту биља Србије. 

Основни подаци о дисертацији: Наслов докторске дисертације мр Тамаре Поповић, 
„Бактерије као паразити коштичавих воћака и бадема на подручју Црне Горе“, концизно и 
конкретно указује на област истраживања. Докторска дисертација садржи: насловну страну 
на српском и енглеском језику, информације о ментору и члановима комисије, резиме на 
српском и енглеском језику, садржај и текст дисертације организован по поглављима. 
Дисертација је написана на 107 страна текста, и садржи 5 табела и 36 слика.  

Докторска дисертација садржи 8 основних поглавља: Увод (стр. 1), Преглед литературе 
(2-27), Радна хипотеза (стр. 28), Материјал и методе (29-45), Резултати (46-77), Дискусија 
(78-84), Закључак (стр. 85) и Литература (86-107). Поглавља Преглед литературе, Материјал 
и методе и Резултати садрже више потпоглавља. У докторској дисертацији цитирано је 279 
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извора литературе. На крају текста дисертације налазe се биографија кандидата (стр. 108), 
изјава о ауторству (стр. 109), изјава о истоветности штампане и електронске верзије 
докторске дисертације (стр. 110) и изјава о коришћењу (стр. 111). 

 
2. Предмет и циљ дисертације 

Гајење коштичавих воћака и бадема у Црној Гори често је угроженo различитим 
фитопатогеним микроорганизмима, нарочито када климатски услови погодују инфекцији и 
ширењу болести. Заснивање производних засада садним материјалом пореклом из увоза, 
повећава ризик од уношења карантинских врста патогена и појаве болести јачег интензитета. 
Бактериозе коштичавих воћака и бадема нису биле предмет интензивних проучавања 
домаћих фитобактериолога дужи низ година. Иако у последњем периоду нису забележене 
значајније штете, наметнула се потреба за свеобухватним проучавањем бактериоза 
наведених врста биљака. Стога је као предмет истраживања ове докторске дисертације 
одабрана популација бактерија паразита коштичавих воћака и бадема у Црној Гори. 

Током двогодишњег прегледа и праћења здравственог стања засада коштичавих воћака 
и бадема (2017-2018), прикупљени су узорци разних биљних органа, са и без уочљивих 
симптома, из различитих локалитета широм Црне Горе. Из узорака је изоловано 68 сојева 
бактерија. Циљ дисертације био је да се обави идентификација изолованих сојева бактерија и 
утврди заступљеност различитих врста патогена и евентуално присуство карантинских 
бактерија. Циљ је постигнут коришћењем класичних и диференцијалних бактериолошких 
тестова, као и молекуларних метода, помоћу којих је извршена идентификација и 
проучавање патогена и проверена претпоставка о присуству и распрострањености 
различитих врста фитопатогених бактерија, као и њихова осетљивост према бактерицидима. 

 
3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 

Полазна претпоставка у овом истраживању је да Prunus врсте у Црној Гори паразитира 
више врста патогених бактерија. Познато је да главни извор инфекције може бити заражен 
садни материјал којим се бактерије шире у нова подручја. Садња зараженог садног 
материјала резултира појавом инфекције значајнијег интензитета, што може угрозити гајење 
коштичавих воћака и бадема и умањити економски ефекат. Имајући у виду да бактериозе 
коштичавих воћака и бадема нису биле предмет интензивних проучавања у Црној Гори дужи 
низ година, као и да се за заснивање производних засада сваке године увезе значајна 
количина садног материјала, често пореклом из ризичних подручја, основна претпоставка је 
да се у популацији бактерија присутних у засадима ових биљака у Црној Гори могу наћи 
неке већ раније познате врсте али и оне које су на листи карантинских организама.  

Карантински статус Xanthomonas arboricola pv. pruni, Pseudomonas syringae pv. persicae 
и Xylella fastidiosa оправдава потребу да се провери и утврди њихово евентуално присуство 
на територији Црне Горе. Такође, претпоставља се да су у производним засадима 
коштичавих воћака присутне некарантинске врсте патогених бактерија које још увек нису 
довољно проучене као патогени биљака у Црној Гори, а које могу проузроковати значајне 
губитке. Препарати на бази бакра се редовно користе у заштити биља Црне Горе не само од 
патогених бактерија. Претпоставка је да се, услед неуједначене или прекомерне примене 
ових препарата, у популацији фитопатогених бактерија могу наћи сојеви различите 
осетљивости. Примена антибиотика у заштити биља забрањена је у Црној Гори, па је 
претпоставка да се у популацији фитопатогених бактерија налазе сојеви осетљиви на 
антибиотике. Наведена истраживања употпунила би знање о патогенима коштичавих воћака 
и бадема у Црној Гори. 

 
4. Кратак опис садржаја дисертације 

Увод.- На почетку дисертације, у уводу, кандидат је указао на значај рода Prunus који 
обухвата економски значајне врсте: P. armeniaca L. (кајсија), P. persica (L.) Batsch. (бресква / 
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нектарина), P. domestica L. (европска, домаћа шљива), P. salicina Lindl. (кинеско-јапанска 
шљива), P. avium L. (трешња), P. cerasus L. (вишња) и P. dulcus (Mill.) D.A.Webb (бадем). 
Успешну производњу коштичавог воћа и бадема угрожавају различите биљне болести. По 
значају, раширености, али и немогућности успешне контроле, издвајају се обољења 
бактериозне и фитоплазмозне природе. Истакнуто је да су као значајни патогени коштичавих 
воћака и бадема до сада описане четири врсте бактерија: Pseudomonas syringae,  Xanthomonas 
arboricola pv. pruni, Xylella fastidiosa и Agrobacterium tumefaciens. Главни извор инфекције 
може бити заражен садни материјал. Ширење производних засада коштичавих воћака у 
Црној Гори и интензиван увоз садног материјала из заражених подручја, значајно повећавају 
ризик од појаве бактериоза јачег интензитета или уношења карантинских врста бактерија. 

Преглед литературе.- Ово поглавље састоји се из четири потпоглавља, где су 
представљени до сада објављени подаци у вези са предметом проучавања докторске 
дисертације. Наведени су подаци из литературе у којој се описује порекло, значај и основне 
карактеристике коштичавих воћака и бадема; распрострањеност ове производње у свету; 
распрострањеност и значај у Црној Гори; а наведене су и врсте бактерија до сада описане у 
свету као патогени коштичавих воћака и бадема: Pseudomonas syringae са патогеним 
варијететима syringae, morsprunorum, avii, persicae i cerasicola - проузроковачи бактериозног 
рака и изумирања коштичавих воћака;  Xanthomonas arboricola pv. pruni – проузроковач 
бактериозне пегавости коштичавих воћака; Xylella fastidiosa – проузроковач лажне 
патуљавости брескве и палежи лишћа бадема, шљиве и трешње, Agrobacterium tumefaciens – 
проузроковач бактериозног рака корена, Pseudomonas cerasi - проузроковач бактериозног 
рака трешње, Xanthomonas prunicola - нови патоген нектарине и Agrobacterium arsenijevicii 
патоген џанарике (Prunus cerasifera). У четвртом потпоглављу су од наведених врста 
бактерија издвојене и описане четири економски најзначајније бактерије: P. syringae са 
патогеним варијететима syringae и morsprunorum, X. a. pv. pruni, X. fastidiosa и A. tumefaciens. 
На крају четвртог потпоглавља дат је преглед проучавања бактериоза коштичавих воћака и 
бадема у Црној Гори.  

Материјал и методе рада.- Ово поглавље садржи 10 потпоглавља у оквиру којих су 
описани материјал и методе истраживања примењени у оквиру ове докторске дисертације. 
Табеле, које су део овог поглавља, приказују податке о сојевима одабраним за проучавање, 
као и контролне сојеве коришћене у тестовима. У потопоглављу Обилазак терена и 
прикупљање узорака биљног материјала, наведено је да су узорци коштичавих воћака и 
бадема прикупљени у периоду 2017 - 2018. године из различитих локалитета у Црној Гори. 
Потпоглавље Изолација патогена из биљног материјала описује поступак обраде узорака и 
изолације бактерија из биљног материјала. У потпоглављу Одржавање и чување бактерија у 
колекцији описана су два начина одржавања и чувања изолованих сојева у колекцији 
фитопатогених бактерија, као и њихова припрема за експериментални рад. У потпоглављу 
Изглед и развој колонија на хранљивим подлогама описане су подлоге на којима је проучаван 
изглед и развој сојева ради њихове диференцијације. У потпоглављу Патогене одлике сојева 
описана су проучавања способности сојева да проузрокују хиперсензитивну реакцију листа 
дувана и мушкатле, као и провера патогености сојева инокулацијом листова, плодова и 
младара одговарајућих биљака домаћина. Потпоглавље Општи тестови за идентификацију 
сојева бактерија садржи опис општих тестова за проучавање бактериолошких 
карактеристика сојева, као што су разликовање бактерија по Граму, активност оксидазе и 
каталазе и оксидативно-ферментативни метаболизам глукозе. У потпоглављу 
Идентификација сојева бактерија рода Pseudomonas описана је група тестова који се 
користе за диференцијацију и идентификацију бактерија рода Pseudomonas: стварање 
флуоресцентног пигмента, виталност бактерија на NAS подлози, LOPAТ тестови (стварање 
левана, активност оксидазе, трулеж кришки кромпира, активност аргинин-дехидролазе и 
хиперсензитивна реакција дувана), GATTa тестови (хидролиза желатина, хидролиза 
ескулина, стварање тирозиназе и коришћење тартарата) и тест стварања честица леда. У 
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потпоглављу Идентификација сојева бактерија рода Xanthomonas наведена је група тестова 
који се користе за идентификацију и диференцијацију бактерија рода Xanthomonas: 
хидролиза скроба, желатина и ескулина и максимална температура развоја. Идентификација 
патогена анализом ДНК описана је у потпоглављу Молекуларна идентификација и 
карактеризација проучаваних сојева. Описан је поступак екстракције ДНК. Сојеви су 
детаљније проучени применом различитих PCR реакција (конвенционални, rep-PCR, 
секвенциона анализа 16S rRNK гена, анализа мултилокусних секвенци-МLSA, секвенциона 
анализа gyrB гена). Овај део текста допуњен је подацима у табели 3. У десетом потпоглављу 
Проучавање осјетљивости сојева према бактерицидима описан је поступак за проверу 
осетљивости сојева у in vitro условима према различитим концентрацијама бакар-сулфата и 
стрептомицин-сулфата. 

Резултати.- Резултати истраживања приказани су јасно и концизно, у осам 
потпоглавља, уз одговарајућа објашњења, оргиналне слике, графиконе и табеле које 
употпуњују добијене резултате, тако да читалац са лакоћом може да прати ток обављених 
истраживања. У оквиру првог потпоглавља Обилазак терена и симптоми обољења, 
представљени су подаци о локалитетима са којих је прикупљен биљни материјал, описани 
типови симптома и врсте биљног материјала из којих је вршена изолација бактерија, уз 
прилог одговарајућих оригиналних фотографија. Докторанд наводи да је за даљи рад 
одабрано 68 репрезентативних сојева. У наредном потпоглављу Изглед и развој колонија на 
хранљивим подлогама описани су типови колонија изолованих бактерија на 
диференцијалним подлогама, на основу чега су сојеви разврстани у две групе. Потпоглавље 
Патогене одлике сојева обухватило је резултате провере патогености. Сви проучавани сојеви 
проузроковали су хиперсензитивну реакцију листа дувана и мушкатле и карактеристичне 
симптоме на инокулисаним младарима, листовима и плодовима тест биљака. Резултати су 
поткрепљени одговарајућим оригиналним фотографијама. У потпоглављу Општи тестови 
за идентификацију сојева бактерија истакнуто је да сви проучавани сојеви припадају групи 
Грам-негативних бактерија, стварају каталазу али не и оксидазу и метаболишу глукозу 
оксидативно.  

У потпоглављу Идентификација сојева бактерија рода Pseudomonas описани су 
резултати метода примењених у идентификацији 29 сојева. Сви сојеви стварају зелени 
флуоресцентни пигмент, што је један од диференцијалних тестова за представнике рода 
Pseudomonas. Сви проучавани сојеви задржавају виталност на NAS подлози након трећег и 
четвртог дана проучавања. Међутим, седми дан виталност је изгубило 8 сојева (K1, K2, K3, 
K5, K6, B9, T1, JŠ1). Резултати LOPAT тестова показују да од 29 проучаваних сојева, 15 
образује леван-тип колоније. Сојеви не испољавају активност оксидазе, нити проузрокују 
трулеж кришки кромпира. Метаболизам аргинина је негативан и сви проузрокују 
хиперсензитивну реакцију дувана и мушкатле. На основу резултата LOPAT тестова, може се 
закључити да 15 сојева (K3, BR1, B1, B2, B8, JŠ2, K8, BR2, N1, B5, B6, B7, B10, B13, B14) 
припадају врсти Pseudomonas syringae, и сврстани су у Ia LOPAT групу рода Pseudomonas, 
којој припада патогени варијетет syringae. Преосталих 14 сојева (K7, B12, B3, B4, B9, B11, 
K4, K1, K2, K6, K5, K9, T1, JŠ1) није јасно стварало леван, док су им остале карактеристике 
одговарале Ia LOPAT групи рода Pseudomonas. Резултати GATTa тестова показали су да код 
29 проучаваних сојева постоји хетерогеност у погледу биохемијско-физиолошких одлика.  
На основу резултата GATTa тестова, пет сојева (K3, BR1, B1, B8, JŠ2) испољава сличност 
према потогеном варијетету syringae (G+A+T–Ta–). У оквиру овог потпоглавља проучена је 
способност 29 сојева да при -10 ºC стварају честице леда (INA). Од 29 тестираних сојева, 25 
је испољило способност стварања честица леда, док је код четири соја (K1, K2, B12, B14) 
реакција била негативна. У потпоглављу Идентификација сојева бактерија рода 
Xanthomonas наведени су резултати идентификације преосталих 39 сојева. Резултати су 
показали да скроб хидролизују четири проучавана соја (T2, BR5, BR14 и B15), за разлику од 
преосталих 35 сојева; желатин разлаже 37, као и позитивна контрола сој X. а. pv. pruni (KFB 
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0104); сви проучавани сојеви хидролизују ескулин и немају способност развоја при 
температури 37°C. 

У потпоглављу Молекуларна идентификација и карактеризација проучаваних сојева 
описани су резултати молекуларних анализа и потврђен је идентитет проучаваних сојева. 
Коришћењем специфичних прајмера Syr B1/B2 у реакцији ланчаног умножавања фрагмената 
ДНК, умножен је фрагмент величине 752 bp код 25 проучаваних Pseudomonas сојева и код 
референтног соја P. s. pv. syringae (KFB 0103). Секвенциона анализа 16S rRNK гена 
примењена је за четири соја (K1, K2, B2 и B14) код којих није дошло до умножавања syrB 
гена карактеристичног за P. s. pv. syringae. Резулатати анализе су показали да ова четири соја 
такође припадају бактерији P. s. pv. syringae. Коришћењем специфичних прајмера XapY17-
F/XapY17-R умножен је фрагмент величине 943 bp код 37 проучаваних Xanthomonas сојева и 
референтног соја X. а. pv. pruni (KFB 0104). За два соја (B15 и BR13), код којих није дошло 
до умножавања фрагмента ftsX гена, такође је урађена секвенциона анализа 16S rRNK гена и 
утврђен је висок степен сличности соја B15 (99.93%), са сојевима X. а. pv. pruni. Сој BR13 
изолован из брескве на основу секвенционе анализе 16S rRNA, припада врсти Pseudomonas 
lutea и имао је степен нуклеотидне сличности 99.92% са сојем ОК2 изолованим из ризосфере 
траве у Шпанији. Како би се утврдио генетички диверзитет међу сјевима, примењена је Rep-
PCR анализа. Понављајуће секвенце ДНК различите величине код 29 проучаваних 
Pseudomonas сојева,  односно 39 проучаваних Xanthomonas сојева, умножене су помоћу BOX 
PCR методе, употребом BOXA1R прајмера. Добијени генетски профили указали су на 
значајан генетички диверзитет проучаваних сојева рода Pseudomonas, међу којима је могуће 
разликовати 12 профила. Добијени генетски профили проучаваних Xanthomonas сојева 
указали су на хомогену структуру и мали диверзитет ове групе. BOX-PCR профили сојева 
B15 и BR13 су се разликовали од осталих. У оквиру MLSA анализе, наведено је да су 
умножене нуклеотидне секвенце четири конститутивна гена: gapA, gltA, gyrB и rpoD, за 28 
проучаваних сојева рода Pseudomonas. Добијено филогенетско стабло је генерисано на 
основу спајања и поравнања нуклеотида конститутивних гена проучаваних сојева и типских 
и патотипских сојева рода Pseudomonas, укупне дужине 2001 нуклеотида. Филогенетско 
стабло показало је да већина проучаваних сојева, са изузетком соја К6, припада геномској 
врсти 1, P. syringae sensu stricto, распоређених у филогрупи 2 (PG2), у оквиру које су 
проучавани сојеви распоређени у три одвојена кластера који припадају подгрупама 2a, 2b и 
2d. Чињеница да су проучавани сојеви пореклом из коштичавих воћака и бадема, груписани 
у три подгупе PG2, са изузетком соја К6, указује на високи диверзитет међу проучаваним 
сојевима. Применом секвенционе анализе gyrB гена, BLAST анализом утврђен је висок 
степен идентичности (98,97 до 99,71%) осам изолованих Xanthomonas сојева (T2, BR5, BR12, 
BR14, BR22, BR27, BR30 и BR41), са секвенцом gyrB гена X. а. pv. pruni патотип сој ICMP51, 
док  су секвенце два соја (BR9 и BR26) 100% идентичне са секвенцама gyrB гена X. а. pv. 
pruni сојева изолованих из брескве и кајсије у Мађарској и брескве у Италији. Филогенетска 
анализа изведена на основу секвенци gyrB гена указала је на блиску сродност унутар врсте X. 
arboricola. У потпоглављу Проучавање осјетљивости сојева према бактерицидима, 
истакнуто је да постоје разлике у погледу осетљивости на проучаване бактерициде. Сви 
проучавани сојеви, као и контролни сојеви, развијали су се на SPA подлози са 100 и 200 ppm 
бакар-сулфата што указује на њихову резистентност према наведеним концентрацијама овог 
препарата. На подлози са стрептомицин-сулфатом, сви проучавани сојеви су испољили 
осетљивост према концентрацијама 25 и 50 ppm овог антибиотика. Текстуално приказани 
резултати су адекватно допуњени сликама, табелама и графиконима. 

Дискусија.- Резултати истраживања дискутовани су уз сажета тумачења и повезивани 
са истраживањима у свету. Наведено је да производни засади коштичавих воћака заузимају 
значајно место у воћарству Црне Горе. Истакнуто је да фитопатогене бактерије заузимају 
важно место међу проузроковачима обољења у свим подручјима гајења коштичавих воћака и 
бадема. Указано је на повећан ризик од уношења карантинских врста бактерија и појаве 
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бактериоза јачег интензитета. У току двогодишњег прегледа коштичавих воћака и бадема у 
Црној Гори, прикупљени су узорци биљног материјала, из којих је изоловано 68 сојева 
бактерија. Наведено је да је узорковање биљног материјала вршено током целе године, али је 
најуспешнији период за изолацију сојева P. s. pv. syringae био током касног пролећа, а за 
сојеве X. а. pv. pruni током касног лета и ране јесени. Такође, најуспешнија изолација сојева 
бактерија постигнута је из листова са симптомима пегавости (66,1%), док су остали сојеви 
изоловани из плодова, лисне петељке, пупољака, гранчица и грана.  

Сви проучавани сојеви проузрокују хиперсензитивну реакцију дувана и мушкатле, при 
чему је уочено да Pseudomonas сојеви проузрокују хиперсензитивну реакцију после 24 h, док 
Xanthomonas сојеви након 48 h. Провером патогености на биљци домаћину кандидат уочава 
да тест инокулације убраних листова има предности у односу на инокулацију младара и 
плодова и препоручује методу инокулације инфилтрацијом бактеријске суспензије у ткиво 
листа. 

За идентификацију сојева сврстаних у род Pseudomonas, коришћено је више 
критеријума. Стварање зеленог флуоресцентног пигмента на Кинговој подлози Б, упркос 
касније испољеним разликама у погледу појединих карактеристика, испоставило се као једна 
од заједничких одлика 29 Pseudomonas сојева. Кандидат истиче да је стварање овог пигмента 
значајна бактериолошка карактеристика при идентификацији патогених варијетета врсте P. 
syringae, јер патовар syringae ствара флуоресцентни пигмент, док реакција патогеног 
варијетета morsprunorum може бити променљива, а патогени варијетети persicae и avii га не 
стварају. На основу резултата LOPAT тестова, кандидат закључује да 15 сојева (K3, BR1, B1, 
B2, B8, JŠ2, K8, BR2, N1, B5, B6, B7, B10, B13, B14)  припадају врсти Pseudomonas syringae и 
сврстани су у Ia LOPAT групу рода Pseudomonas, којој припада и P. s. pv. syringae. 
Преосталих 14 сојева (K7, B12, B3, B4, B9, B11, K4, K1, K2, K6, K5, K9, T1, JŠ1) нису јасно 
стварали леван. Међутим у литератури се наводе варијације у изгледу леван-типа колонија. 
Резултати GATTa тестова показали су да 29 Pseudomonas сојева нису хомогени у погледу 
ових карактеристика. Добијени резултати, као и литературни подаци, показали су да је 
дијагностичка вредност GATTa тестова у диференцијацији Pseudomonas сојева ограничена. 
На NAS подлози, 21 проучавани сој је задржао виталност након седам дана. Кандидат истиче 
налазе других аутора да патовар syringae задржава дуже виталност у односу на патовар 
morsprunorum. Такође поједини аутори наводе да ово није довољно поуздан тест за 
разликовање патогених варијетета P. syringae, што је у складу са резултатима ових 
истраживања. Способност стварања честица леда испољило је 25 проучаваних сојева, на 
основу чега кандидат закључује да припадају бактерији P. s. pv. syringae, док је код четири 
соја (K1, K2, B12, B14), реакција била негативна. Способност стварања честица леда је важна 
одлика сојева P. s. pv. syringae, међутим у литератури су описани изузеци, где поједини 
сојеви патовара syringae, као и интермедијарни сојеви, не стварају честице леда. Једна од 
карактеристика P. s. pv. syringae је способност синтезе токсина сирингомицина. Применом 
PCR реакције извршена је детекција syrB гена за синтезу сирингомицина код 25 проучаваних 
сојева. Кандидат сматра да се детекција syrB гена показала као корисна и брза метода у 
идентификацији P. s. pv. syringae сојева. Поређењем добијених секвенци рибозомалне ДНК 
четири соја (K1, K2, B2, B14), код којих није дошло до умножавања syrB гена, са секвенцама 
из базе података, утврђено је да ови сојеви такође припадају бактерији P. s. pv. syringae. 
Добијени Rep-PCR профили указали су на значајан генетички диверзитет међу проучаваним 
сојевима што је у сагласности са подацима из литературе. MLSA анализом четири 
конститутивна гена: gapA, gltA, gyrB и rpoD, 29 проучаваних сојева добијено је филогенетско 
стабло које указује на високи диверзитет међу проучаваним сојевима Pseudomonas syringae 
пореклом из коштичавих воћака и бадема. Посебну пажњу привукао је сој K6, изолован из 
кајсије, који је MLSA анализом био највише близак сојевима који припадају PG3, геномској 
врсти 2. Међутим на основу осталих резултата (синтеза сирингомицина, стварање честица 
леда, хидролиза аргинина, флуоресценција на Кинговој подлози Б), овај сој је најсличнији 
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патогену P. s. pv. syringae. Узимајући у обзир добијене резултате и поредећи их са 
резултатима других аутора, кандидат закључује да ових 29 проучаваних сојева припадају 
бактерији P. s. pv. syringae. 

Проучавањем биохемијско-физиолошких одлика групе од 39 Xanthomonas сојева, 
утврђено је да испољавају висок степен хомогености, али и да међу појединим сојевима 
постоје разлике у погледу неких одлика. Добијени резултати су у скаду са биохемијско-
физиолошким карактеристикама X. а. pv. pruni наведеним у литератури, док разлике у 
погледу појединих одлика намећу потребу за стандардизацијом метода, али и указују на 
могућу хетерогеност сојева у погледу хидролизе скроба и желатина. Rep-PCR методом, 
такође је потврђен низак степен полиморфизма, односно BOX-PCR профили 33 проучавана 
Xanthomonas соја подударали су се са профилом референтног соја X. а. pv. pruni (KFB 0104). 
Ови резултати потврђују тврдње других аутора о хомогености популације X. а. pv. pruni. 
Коришћењем специфичних прајмера XapY17-F/XapY17-R умножен је фрагмент величине 
943 bp код 37 проучаваних и референтног соја X. а. pv. pruni (KFB 0104). За два Xanthomonas 
соја (B15 и BR13), код којих није дошло до умножавања фрагмента ftsX гена, примењена је 
секвенциона анализа 16S rRNK гена. BLAST анализом утврђено је да је сој B15 изолован из 
бадема имао висок степен нуклеотидне сличности (99.93%) са великим бројем секвенци 
сојева X. а. pv. pruni, чиме је потрврђена његова припадност овој бактерији, док сој BR13 
изолован из брескве припада врсти Pseudomonas lutea. Филогенетска анализа секвенци gyrB 
гена указала је да gyrB ген не представља погодан генетички маркер за утврђивање 
филогенетских односа међу патоварима pruni и juglandis.   

Резултати осетљивости проучаваних сојева према бактерицидима указују да су 
проучавани сојеви развили отпорност према концентрацији 100 и 200 ppm бакар-сулфата. 
Такође, сви су били осетљиви према концентрацији 25 и 50 ppm стрептомицин-сулфата. 
Кандидат објашњава да резултати указују на могућност развоја отпорности X. а. pv. pruni и 
P. s. pv. syringae сојева на бакар-сулфат као последицу интензивне употребе овог једињења у 
заштити биља. С друге стране, антибиотици нису регистровани за примену у заштити биљака 
у Црној Гори па отуда и осетљивост сојева према овом антибиотику. Закључено је да је у 
циљу очувања ефикасности бактерицида и спречавања појаве резистентности бактерија 
неопходна њихова контролисана и рационална примена у пракси. 

Закључак.- Закључци су правилно изведени и у потпуности произилазе из добијених 
резултата истраживања. Прегледом засада коштичавих воћака и бадема на територији Црне 
Горе, у периоду од 2017-2018. године, утврђено је присуство патогених бактерија и из 
узорака је изоловано и проучено 68 сојева. Бактерији P. s. pv. syringae припада 29 
проучаваних сојева. Чињеница да је 38 сојева идентификовано као X. а. pv. pruni наводи на 
закључак да ова бактерија значајно угрожава производњу коштичавог воћа и бадема у Црној 
Гори. Rep-PCR методом утврђено је присуство генетичког диверзитета или хетерогености 
популације проучаваних сојева P. s. pv. syringae, односно хомогене структуре и ниског 
диверзитета проучаваних сојева X. а. pv. pruni. Применом MLST анализе, такође је потврђено 
постојање генетског диверзитета популације 29 проучаваних сојева P. s. pv. syringae. 
Филогенетска анализа заснована на парцијалним секвенцама gyrB гена поуздана је метода у 
идентификацији сојева X. а. pv. pruni, мада gyrB ген не представља погодан генетички 
маркер за утврђивање филогенетских односа међу патоварима pruni и juglandis. Сви 
проучавани сојеви испољили су резистентност према бакар-сулфату, што указује на 
могућност развоја отпорности сојева P. s. pv. syringae и X. а. pv. pruni према једињењима 
бакра. Осетљивост сојева на антибиотик стрептомицин-сулфат је очекивана, с обзиром да 
антибиотици нису регистровани за примену у заштити биља Црне Горе. 

Литература. У дисертацији је наведено 279 референци, од чега 24 домаћих и 255 
страних аутора, које представљају избор најзначајнијих радова објављених у овој области. 
Цитиране референце обухватају широк спектар извора литературе, што указује на темељно 
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проучену проблематику од стране кандидата. Избор литературних извора је актуелан, а 
цитирање је изведено на правилан начин. 
5. Остварени резултати и научни допринос дисертације 

Истраживањима спроведеним у оквиру ове дисертације обухваћена су најважнија 
подручја гајења коштичавих воћака и бадема у Црној Гори и проучена је етиологија 
симптома уочених током прегледа засада ових биљака. Иако симптоми нису поуздан 
дијагностички критеријум, утврђено је да већину проузрокују патогене бактерије и то: 
Pseudomonas syringae pv. syringae и Xanthomonas arboricola pv. pruni. Није потврђена сумња 
о присуству Xylella fastidiosa, што је такође од изузетног значаја за епидемиологију 
бактериоза биљака у Црној Гори. Карантинска врста X. a. pv. pruni по први пут је 
идентификована као патоген брескве и трешње на територији Црне Горе. Осим тога, научни 
значај дисертације за истраживања у фитобактериологији огледа се у резултатима 
проучавања распрострањености, значаја, патогених, одгајивачких, биохемијско-
физиолошких и молекуларних карактеристика 68 сојева изолованих из коштичавих воћака и 
бадема у Црној Гори. Филогенетске анализе далe су допринос разумевању положаја 
проучаваних врста P. s. pv. syringae и X. a. pv. pruni у односу на друге врсте родова 
Pseudomonas и Xanthomonas, а проучавање генетских повезаности одредило је њихово место 
у односу на остале познате врсте фитопатогених бактерија. Током израде ове докторске 
дисертације депонован је већи број нуклеотидних секвенци сојева из Црне Горе које су на 
располагању за даља проучавања у свету. Од посебног практичног значаја су резултати теста 
осетљивости проучаваних сојева према неким бактерицидима, који указују на могућу појаву 
резистентних сојева.  

 
6. Објављени и саопштени резултати 

Xanthomonas arboricola pv. pruni је по први пут идентификована као проузроковач 
бактериозне пегавости брескве на подручју Црне Горе, што је документовано објавом овог 
налаза у водећем међународном часопису Plant Disease (Popović et al., 2020). Резултати 
указују да X. a. pv. pruni значајно угрожава производњу брескве у Црној Гори. Стога је 
кандидат своје резултате проучавања сојева X. a. pv. pruni саопштила и на два међународна 
научна скупа. Осим тога, резултати указују да је у производним засадима коштичавих воћака 
и бадема распрострањена и економски значајна бактерија Pseudomonas syringae pv. syringae. 
Детаљно су проучене морфолошке, патогене, одгајивачке, биохемијско-физиолошке и 
молекуларне карактеристике, а утврђена је и осетљивост проучаваних сојева према неким 
бактерицидима. Резултати проучавања сојева Pseudomonas syringae pv. syringae пореклом из 
Црне Горе, објављени су у међународном часопису Journal of Plant Diseases and Protection. 

 
Референце: 
Popović, T., Menković, J., Prokić, A., Zlatković, N., Obradović, A. (2020). Isolation and 

characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro. 
Journal of Plant Diseases and Protection. DOI: 10.1007/s41348-020-00417-8. 

Popović, T., Menković, J., Prokić, A., Obradović, A. (2020). First report of Xanthomonas 
arboricola pv. pruni causing leaf spot and twig necrosis on peach (Prunus persica) in Montenegro. 
Plant Disease, 104 (2), 560. https://doi.org/10.1094/PDIS-07-19-1422-PDN. 

Popović, T., Obradović, A. (2019). Pregled proučavanja bakterioza biljaka u Crnoj Gori. Biljni 
lekar, 47(4), 256–268. 

Popović T., Menković J., Prokić A., Obradović A. (2019). Etiology of peach leaf and fruit spot 
and twig cancer in Montenegro. 3rd Annual Conference of the EuroXanth COST Action, September 
9-11, Lednice, Czech Republic. Book of Abstracts, p. 123. 

Popović T., Menković J., Prokić A., Obradović A. (2019). Leaf and fruit spot and twig cancer of 
peach in Montenegro. VIII Congress on Plant Protection: Integrated Plant Protection for Sustainable 
Crop Production and Forestry, Zlatibor, Serbia, Book of Abstracts, pp. 180-181. 
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7. Закључак са образложењем научног доприноса дисертације 
Докторска дисертација мр Тамаре Поповић, под насловом: „Бактерије као паразити 

коштичавих воћака и бадема на подручју Црне Горе“ представља самосталан и оригиналан 
истраживачки рад од научног и практичног значаја. Спроведеним истраживањима у 
потпуности је испуњен план наведен у пријави теме докторске дисертације. 

Резултати истраживања ове докторске дисертације представљају допринос проучавању 
бактериоза коштичавих воћака и бадема у Црној Гори. Научни значај огледа се у детаљном 
упознавању бактериолошких и генетичких одлика 68 сојева патогених бактерија, оствареном 
применом различитих класичних и молекуларних метода за детекцију и идентификацију 
бактерија. У раду су примењене неке од најсавременијих молекуларних метода за 
проучавање генетичких карактеристика сојева, што доприноси бољем познавању диверзитета 
и порекла популације изолованих бактерија. Карантинска врста X. а. pv. pruni по први пут је 
идентификована као патоген брескве и трешње на територији Црне Горе. Утврђено је да  
Xylella fastidiosa није била присутна у Црној Гори до момента завршетка истраживања, што 
је такође од изузетног значаја за епидемиологију овог патогена. Од посебног практичног 
значаја су резултати теста осетљивости проучаваних сојева према неким бактерицидима, 
који указују да је у циљу очувања ефикасности бактерицида и спречавања појаве 
резистентности неопходна њихова контролисана и рационална примена у пракси. Правилним 
избором метода коришћених у оквиру овог истраживања, кандидат је адекватно и у 
потпуности проверио постављене хипотезе и остварио постављени циљ истраживања. 
Дисертација је написана јасно, резултати су конкретно објашњени и дискутовани. Тумачења 
резулатата су заснована на научним темељима и на прави начин поређена са резултатима 
забележеним у литератури. Током израде докторске дисертације, кандидат је саопштио два и 
објавио три рада заснована на резултатима истраживања.   

Имајући у виду остварене резултате, Комисија позитивно оцењује докторску 
дисертацију кандидата мр Тамаре Поповић, под насловом: „Бактерије као паразити 
коштичавих воћака и бадема на подручју Црне Горе“ и предлаже Наставно-научном већу 
Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, да ову позитивну оцену усвоји и тиме 
омогући кандидату да јавно брани докторску дисертацију. 

 
Београд - Земун, 29.12.2020.  

                                     
Чланови Комисије: 
                                            Др Горан Делибашић, редовни професор, Универзитет у Београду -  
                                                 Пољопривредни факултет, председник 
 
 
                                 Др Мила Граховац, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду  
                                                 Пољопривредни факултет, члан 
 
 
                                 Др Драган Милатовић, редовни професор, Универзитет у Београду- 
                                                 Пољопривредни факултет, члан 
  
 
                                 Др Милан Ивановић, ванредни професор, Универзитет у Београду -  
                                                 Пољопривредни факултет, члан 
  
 
                                 Др Катарина Гашић, виши научни сарадник, Институт за заштиту  
                                                 биља и животну средину, Београд, члан 
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Прилог:  
 
Објављен рад Тамаре Поповић у часопису на SCI листи: 

 
Popović, T., Menković, J., Prokić, A., Zlatković, N., Obradović, A. (2020). Isolation and 

characterization of Pseudomonas syringae isolates affecting stone fruits and almond in Montenegro. 
Journal of Plant Diseases and Protection. DOI: 10.1007/s41348-020-00417-8. 



ОЦЕНА ИЗВЕШТАЈА О ПРОВЕРИ ОРИГИНАЛНОСТИ ДОКТОРСКЕ 

ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

На основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских дисертација које се 

бране на Универзитету у Београду и налаза у извештају из програма iThenticate којим је 

извршена провера оригиналности докторске дисертације „Бактерије као паразити 

коштичавих воћака и бадема на подручју Црне Горе“, аутора Тамаре Поповић, 

констатујем да утврђено подударање текста износи 23%. Овај степен подударности 

последица је сличности са дисертацијама из области фитобактериологије, а које не 

обухватају проучавање биљака и патогена проучаваних у овој дисертацији,  у деловима 

који се односе на примењене експерименталне методе и нека општа места која су 

уобичајена у оваквим публикацијама. Преостали проценат сличности односи се на 

материјале и документа са мање од једног процента сличности по једном извору, што је у 

складу са чланом 9. Правилника.  

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку провере 

оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у Београду, 

изјављујем да извештај указује на оригиналност докторске дисертације, те се прописани 

поступак припреме за њену одбрану може наставити. 

 

25.11.2020. године        Ментор 

 

Проф. др Алекса Обрадовић 


