






биоактивних супстанци – ПИБАС“, евиденциони број ИИИ41010, (руководилац пројекта 
доц. др Снежана Марковић), у Институту за биологију и екологију, Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Од септембра 2019. године је као 
научни сарадник запослена на Институту за информационе технологије Крагујевац 
Универзитета у Крагујевцу.   

У истраживачко звање истраживач-приправник изабрана је 7.09.2011. године, а у 
звање истраживач сарадник 27.08.2014. године. У ово звање је реизабрана 31.05.2017. 
године. У звање научни сарадник изабрана је 30.05.2018. године. 

Кандидат поседује педагошко искуство у раду са студентима и са успехом је 
активно учествовала у извођењу практичне наставе на основним и мастер академским 
студијама биологије и екологије на Природно-математичком факултету Универзитета у 
Крагујевцу. У школској 2011/2012. години била је ангажована на извођењу практичне 
наставе из предмета Екологија животиња и Теренска настава (на основним академским 
студијама Биологије и Екологије). У школској 2013/2014. и 2014/2015. години држала је 
практичну наставу из предмета Развиће животиња (на основним академским студијама 
Биологије и Екологије), Педофауна (на основним академским студијама Екологије) и 
Заштита биодиверзитета (на основним академским студијама Биологије). У школској 
2015/2016. години реализовала је практичну наставу из предмета Развиће животиња (на 
основним академским студијама Биологије и Екологије). У школској 2016/2017. години 
изводила је практичну наставу из предмета Развиће животиња (на основним академским 
студијама Биологије и Екологије), Педофауна (на основним академским студијама 
Екологије), Заштита биодиверзитета (на основним академским студијама Биологије) и 
Мониторинг земљишне фауне (на мастер академским студијама Екологије). У школској 
2017/2018. години била је ангажована на извођењу практичне наставе из предмета 
Екологија животиња (на основним академским студијама Биологије и Екологије). 

Члан је Српског друштва за проучавање земљишта и Друштва за имунологију. 
 

Научно-истраживачки рад 
 

Кандидат др Јована Секулић се успешно бави научно-истраживачким радом у области 
Екологије, биогеографије и заштите животне средине, као и у области Систематике и 
екотоксикологије лумбрицидне фауне.  

Током свог научно истраживачког рада публиковала је укупно 58 библиографских 
јединица. Од тога 21 рад у категорији М20 (један рад у врхунском међународном часопису 
- М21; три рада у истакнутим међународним часописима - М22, 13 радова у међународним 
часописима - М23 и четири рада у националним часописима међународног значаја - М24). 
Један је од аутора националне монографије „Кишне глисте (Oligochaeta: Lumbricidae) 
Србије“, категорије М42. Такође је публиковала три рада у научним часописима 
националног значаја (M50). 



Резултате свог научно истраживачког рада усмено је излагала на симпозијуму 
Земљиште у доба прецизне пољопривреде и информационих технологија, SoilAgroIT 2022, 
одржаном 16. јуна 2022. године у Новом Саду, Србија.  

 
Учествовала је на бројним научним скуповима међународног и националног значаја: 
 
2012. International Conference on Zoology, Hissar, Bulgaria. 
2012. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent 

Regions held in Athens, Greece.  
2016. International conference on zoology and zoonoses, Hissar, Bulgaria. 
2017. 4th Balkan Scientific Conference on Biology, Plovdiv Bulgaria. 
2017. Naučno-stručni skup o biodiverzitetu i drugim vrednostima rezervata Zasavica, 

Zasavica, Srbija.  
2018. Drugi kongres biologa Srbije, Kladovo, Srbija.  
2019. Scientific symposium Soil Ecotoxicology - Theory and Application, Osijek, Croatia. 
2019. Тhird international conference on zoology, zoonoses and epidemiology, Hissar, 

Bulgaria. 
2020. XXV savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija.  
2020. IV Symposium of biologists and ecologists of Republic of Srpska with international 

participation – SBERS2020, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. 
2021. The 1st International Electronic Conference on Biological Diversity, Ecology, and 

Evolution (BDEE 2021).  
2021. The 3rd International and 15th National Congress, Soils for future under global 

challenges, Sokobanja, Serbia. 
2021. International Bioscience Conference and the 8th International PSU – UNS Bioscience 

Conference (IBSC 2021), Novi Sad, Serbia. 
2021. XII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2021” Jahorina, 

Bosnia and Herzegovina. 
2021. 1st International Conference on Chemo and Bioinformatics, Kragujevac, Serbia. 
2022. 1st International Conference „Conference on advances in science and technology“ 

COAST 2022, Herceg Novi, Montenegro. 
2022. Zemljište u doba precizne poljoprivrede i informacionih tehnologija, SoilAgroIT 2022, 

Novi Sad, Srbija. 
2022. XI International symposium of agricultural sciences, Trebinje, Bosnia and 

Herzegovina. 
2022. Treći kongres biologa Srbije, Zlatibor, Srbija. 
2022. IV International symposium for agriculture and food (ISAF 2022), Ohrid, North 

Macedonia. 
 
 



II БИБЛИОГРАФИЈА 
 
Кандидат др Јована Секулић се од 2008. године успешно бави научно-истраживачким 
радом на терену и у лабораторији. Након стицања основних теоријских знања, започела је 
интезивна теренска и експериментална истраживања у области систематике, екологије и 
екотоксикологије лумбрицидне фауне. Досадашњи стручно-научни и практични рад 
кандидата углавном је везан за мониторинг лумбрицида Србије и Балканског полуострва, 
и то како са фаунистичког тако и са екотоксиколошког аспекта. Кандидат се бави важном 
улогом ових тест организама у процени утицаја пестицида на нециљане организме и на 
животну средину уопште. У области Екологије, биогеографије и заштите животне средине 
кандидат је одбранио докторску дисертацију, објавио научне радове у међународним 
часописима са SCI листе и презентовао резултате свог научно-истраживачког рада на 
бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Кандидат је приложио списак свих 
публикованих радова објављених и саопштених пре избора у звање научни сарадник, као 
и посебно издвојене публикације за вредновање након избора у звање научни сарадник. 
Као доказ кандидат прилаже и штампане сепарате научних публикација.  
 
Списак објављених и саопштених научних радова до избора у звање научни 
сарадник 
 
Одбрањена докторска дисертација – М71 
 
Јована Секулић (2017). Фаунистичка и екотоксиколошка студија Lumbricidae (Annelida: 
Oligochaeta) централне Србије. Докторска дисертација. Природно-математички факултет, 
Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац. p 1-160. 
(6 бодова) 
 
Врхунски међународни научни часопис – М21 
 

1. Milanovi ć, J., Milutinović, T., Stojanović, M. (2014) Effects of three pesticides on the 
earthworm Eisenia fetida (Savigny 1826) under laboratory conditions: assessment of 
mortality, biomass and growth inhibition. European Journal of Soil Biology, 62: 127-131. 
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2014.03.003  
ISSN: 1164-5563; IF(2013)-2.146. 
Област: Soil Science (10/34) 

            (8 бодова) 
 
Истакнути међународни научни часописи – М22 
 



2. Milutinović, T., Milanovi ć, J., Stojanović, M. (2015) Application of species richness 
estimators for the assessment of earthworm diversity. Journal of Natural History, 49 (5-
8): 273-283.  
DOI: 10.1080/00222933.2013.791947 

            ISSN: 0022-2933; IF(2015)-1.010. 
            Област: Ecology (114/150) 
            (5 бодова) 
 

3. Milutinović, T., Milanovi ć, J., Stojanović, M. (2015) Threat status and distribution of the 
endemic species Allolobophora kosowensis kosowensis Karaman, 1968 (Oligochaeta, 
Lumbricidae) in the Balkans. Journal of Natural History 49 (5-8): 471-481.  
DOI: 10.1080/00222933.2013.791946 

            ISSN: 0022-2933; IF(2015)-1.010. 
            Област: Ecology (114/150) 
            (5 бодова) 
 
Међународни научни часописи – М23 
 

4. Stojanović, M., Sekulić, J., Trakić, T. (2017) A nonparametric approach in quantifying 
species richness of Lumbricidae in East Serbia, Balkan Peninsula. Turkish Journal of 
Zoology, 41: 487-494.  
DOI:10.3906/zoo-1512-68 

            ISSN: 1300-0179; IF(2016)-0.785. 
            Област: Zoology (114/163) 
            (3 бода) 
 

5. Stojanović, M., Sekulić, J., Trakić, T. (2017) Distribution and threat status of the 
endemic earthworm Allolobophora dofleini (Oligochaeta, Lumbricida) on the Balkan 
Peninsula. North-Western Journal of Zoology, 13 (1): 136-143. 

            ISSN: 1584-9074; IF(2016)-0.733. 
            Област: Zoology (122/163) 
            (3 бода) 
 

6. Milutinović, T., Tsekova, R., Milanovi ć, J., Stojanović, M. (2013) Distribution, 
biogeographical significance and status of Lumbricus meliboeus Rosa, 1884 
(Oligochaeta, Lumbricidae) at the European scale: first findings in Serbia and in 
Bulgaria. North-Western Journal of Zoology, 9 (1): 63-69.    

            ISSN: 1584-9074; IF(2014)-0.869. 
            Област: Zoology (96/154) 
            (3 бода) 



 
7. Stojanović, M., Tsekova, R., Pešić, S., Milanovi ć, J., Milutinović, T. (2013) Diversity 

and a biogeographical review of the earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) of the 
Balkan Mountains (Stara Planina Mountains) in Serbia and Bulgaria. Turkish Journal of 
Zoology, 37: 635-642.  
DOI:10.3906/zoo-1301-33  

            ISSN: 1300-0179; IF(2014)-0.630. 
            Област: Zoology (121/154) 
            (3 бода) 
 
Саопштења са међународних научнх скупова штампана у изводу – М34 (0.5 бодова) 

 
8. Stojanović, M., Sekulić, Ј., Tsekova, R., Trakić T. (2016) Contributions to the study of 

earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) of the Pannonian region of Serbia (Vojvodina 
Province). International conference on zoology and zoonoses, Hissar, Bulgaria, Book of 
abstracts, p. 89. 

            ISBN 978-619-202-188-7 
 

9. Stojanović, M., Sekulić, Ј., Tsekova, R., Trakić T. (2016) Distribution and 
biogeographical significance of the endemic earthworm Allolobophora robusta 
spasenijakaramani (Blekmore, 2004) (Oligochaeta: Lumbricidae) on the Balkan 
Peninnsula: first finding place in Macedonia. International conference on zoology and 
zoonoses, Hissar, Bulgaria, Book of abstracts, p. 90.  

            ISBN 978-619-202-188-7 
 

10. Milutinović, T., Milanovi ć, J., Stojanović, M. (2012) Application of species richness 
estimators for the assessment of earthworm diversity. 12th International Congress on the 
Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions held in Athens, Greece, 
Book of abstracts, p. 107. 

            ISBN: 978-618-80081-0-6 
 

11. Milutinović, T., Milanovi ć, J., Stojanović, M. (2012) Threat status and distribution of the 
endemic species Allolobophora kosowensis kosowensis Karaman, 1968 (Oligochaeta, 
Lumbricidae) in the Balkans. 12th International Congress on the Zoogeography and 
Ecology of Greece and Adjacent Regions held in Athens, Greece, Book of abstracts, p. 
108. 

            ISBN: 978-618-80081-0-6 
 

12. Stojanović, M., Tsekova, R., Milanovi ć, J., Milutinović, T. (2012) Distribution and 
threat status of endemic earthworm Dendrobaena rhodopensis (Černosvitov 1937) on the 



Balkan Peninsula. International Conference on Zoology, Hissar, Bulgaria, Book of 
abstracts, p. 92. 
ISBN: 978-954-423-794-3 

 
Научни часопис националног значаја – М53 (1 бод) 

 
13. Stojanović, M., Trakić, T., Sekulić, J. (2017) Earthworms (Annelida: Oligochaeta) of 

Kragujevac basin - a review. Kragujevac Journal of Science, 39: 177-192.  
DOI: 10.5937/KgJSci1739177P 

            ISSN: 2466-5509 
 

Научни радови објављени након избора у звање научни сарадник 
 

Истакнут међународни научни часопис – М22 
 

1. Stojanović, M., Sekulić, J., Trakić, T. (2018) Checklist of earthworms (Oligochaeta: 
Lumbricidae) from Serbia: a review. Zootaxa, 4496 (1): 124–155.  
DOI: 10.11646/zootaxa.4496.1.9 
ISSN: 1175-5334; IF(2018)-0.990. 

            Област: Zoology (101/170) 
            (5 бода) 

Међународни научни часописи – М23 

2. Sekulić, J., Milenković, S., Stojanović, M., Popović, F., Trakić T. (2022) Species 
richness and community structure of earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) in natural 
and agricultural ecosystems. Biologia, 77: 2115-2124. 
DOI:10.1007/s11756-022-01077-9 

            ISSN: 0006-3088; IF(2021)-1.653.  
Област: Biology (68/94) 
(3 бода) 
 

3. Popović, F., Stojanović, M., Sekulić, J., Radosavljević, S., Trakić, T. (2022) New 
records of Serbian “archaic” and endemic earthworm Allolobophora (sensu lato) 
paratuleskovi (Šapkarev 1975): geographic range size and biogeographic significance. 
North-Western Journal of Zoology, 18 (1): 91-94. 

            ISSN: 1584-9074; IF(2021)-0.778. 
Област: Zoology (151/177) 
(3 бода) 
 



4. Popović, F., Stojanović, M., Domínguez, J., Sekulić, J., Trakić, T., Marchán, D. (2022) 
Molecular analysis of five controversial Balkanic species of Allolobophora (sensu lato) 
Eisen, 1873 (Lumbricidae, Clitellata) with emendation of the genus Cernosvitovia 
Omodeo, 1956. Zootaxa, 5116(3): 351–372.  
DOI:10.11646/zootaxa.5116.3.3 

            ISSN: 1175-5334; IF(2021)-1.026. 
Област: Zoology (129/170) 
(3 бода) 
 

5. Sekulić, J., Stojanović, M., Popović, F., Trakić T. (2022) Checklist of the earthworm 
fauna of Bosnia & Herzegovina (Oligochaeta: Lumbricidae). Zootaxa, 5093(5): 501–518. 

DOI: 10.11646/zootaxa.5093.5.1 
            ISSN: 1175-5334; IF(2021)-1.026. 
            Област: Zoology (129/170)  
            (3 бода) 
 

6. Popović, F., Stojanović, M., Radosavljević, S., Trakić, T., Sekulić, J. (2022) Earthworm 
community structure along altitudinal gradients on the western slopes of Kopaonik 
Mountain in Serbia. Turkish Journal of Zoology, 46: 103-114. 
DOI:10.3906/zoo-2104-42 

            ISSN: 1300-0179; IF(2021)-0.932. 
            Област: Zoology (138/177) 

(3 бода) 
 

7. Sekulić, Ј., Stojanović, M., Trakić, T., Popović, F., Tsekova R. (2020) Effects of the 
modern biorational insecticide spinosad on the earthworm Eisenia fetida (Savigny, 1826) 
(Annelida: Clitellata). Acta Zoologica Bulgarica, S 15: 71-77.  
http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/Suppl_15_14 

            ISSN: 0324-0770; IF(2020)-0.448. 
Област: Zoology (167/175) 
(3 бода) 
 

8. Popović, F., Stojanović, M., Trakić, T., Sekulić, J., Sekulić, S., Tsekova, R. (2020) New 
records of earthworms (Annelida: Clitellata) from the Kopaonik Mountain, with the first 
finding of Allolobophora treskavicensis (Mršić, 1991) in Serbia. Acta Zoologica 
Bulgarica, S 15: 61-70.  
http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/Suppl_15_13 
ISSN: 0324-0770; IF(2020)-0.448. 
Област: Zoology (167/175) 
(3 бода) 



 
9. Stojanović M., Tsekova R., Trakić T., Sekulić J. (2020) On the presence of endemic 

earthworm Dendrobaena rhodopensis (Černosvitov, 1937) on the Balkan Peninsula: 
biogeographical consideration and conservation status. North-Western Journal of 
Zoology, 16 (1): 59-63.  

            ISSN: 1584-9074; IF(2020)-0.969. 
Област: Zoology (128/175) 
(3 бода) 
 

10. Stojanović, M., Trakić, T., Sekulić, J. (2019) New and additional records of earthworms 
(Annelida: Clitellata) from Central Serbia: First finding of Bimastos parvus (Eisen, 1874) 
in Serbia. Biologia, 74 (3): 269-278.  
DOI: 10.2478/s11756-018-00170-2 
ISSN: 0006-3088; IF(2019)-0.811. 
Област: Biology (73/93) 
(3 бода) 
 

Национални часопис међународног значаја – М24 (2 бода) 

11. Sekulić, J., Mrkalić, Е., Stojanović-Petrović, M., Popović, F., Trakić, T. (2022) 
Аssessments of the impact of metals on juvenile earthworms (Eisenia fetida) in 
laboratory conditions. Kragujevac Journal of Science, 44: 255–266.  
DOI: 10.5937/KgJSci2244255S 
ISSN 2466-5509. 
 

12. Trakić, T., Rаdоsаvljеvić, S., Popović, F., Stojanović-Petrović M., Sekulić J. (2022) 
Distributiоn of Lumbricus melibоеus (Rоsа 1884) (Оligоchаеtа, Lumbricidае): First 
finding in Kоsоvо аnd Mеtоhija. Kragujevac Journal of Science, 44: 231-237.  
DOI: 10.5937/KgJSci2244231S 
ISSN 2466-5509. 
 

13. Popović, F., Stojanović-Petrović M., Trakić, T., Sekulić J. (2022) Earthworms 
(Clitellata: Lumbricidae) of the Kopaonik National Park (Serbia). Kragujevac Journal of 
Science, 44: 219-230.  
DOI: 10.5937/KgJSci2244219P 
ISSN 2466-5509. 
 

14. Sekulić, J., Stojanović-Petrović, M., Trakić, T., Popović, F. (2021) New records and 
remarks on earthworms of the Vojvodina province (Oligochaeta: Lumbricidae, 
Criodrilidae). Kragujevac Journal of Science, 43: 139-148.  



DOI 10.5937/KgJSci2143139S 
ISSN 2466-5509. 

Саопштења са међународних научних скупова штампана у целини – М33 (1 бод) 

15. Trakić, T., Stojanović, M., Sekulić, J., Popović, F. (2022) Overview of the geographic 
distribution endemic earthworm Helodrilus balkanicus plavensis (Karaman, 1972) of the 
Balkan. 1st International Conference „ Conference on advances in science and 
technology“ COAST 2022, Herceg Novi, Montenegro, Proceedings COAST 2022, p.416-
420.  

            ISBN 978-9940-611-04-0 
(1 бод) 

 
16. Sekulić, J., Stojanović, M., Trakić, T., Radosavljević, S., Popović, F. (2021) Diversity of 

earthworms (Clitellata: Oligochaeta) from Serbian side of Šar Mountain. 1st International 
Conference on Chemo and Bioinformatics, Kragujevac, Serbia, October 26-27, 2021, p. 
198-201.  

            ISBN 978-86-82172-01-7 
(1 бод) 

 

17. Sekulić, J., Stojanović, M., Trakić, T., Popović, F. (2021) Research on the fauna of 
earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) in Đerdap national park. 1st International 
Conference on Chemo and Bioinformatics, Kragujevac, Serbia, October 26-27, 2021, p. 
202-205.  

            ISBN 978-86-82172-01-7  
(1 бод) 

 
18. Trakić, T., Stojanović, M., Popović, F., Radosavljević, S., Sekulić, J. (2021) Distribution 

of endemic species Cernosvitovia dudichi in Serbia. 1st International Conference on 
Chemo and Bioinformatics, Kragujevac, Serbia, October 26-27, 2021, p. 230-233.  
ISBN 978-86-82172-01-7 
(1 бод) 

 
19. Cvijanović, G., Đukić, V., Bajagić, M., Đurić, N., Dozet, G., Sekulić, J., Bojat, N. (2021) 

Interaction of fertilization and soybean genotype on number of pods, weight of 1000 
grains and grain yield. Proceedings XII International Scientific Agricultural Symposium 
“Agrosym 2021” Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 07-10, 2021, p. 388-394.  
ISBN 978-99976-787-9-9 
(1 бод) 
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III КРАТКА АНАЛИЗА НАУЧНИХ РАДОВА У ПЕРИОДУ НАКОН ИЗБОРА У 
ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК 

3.1. Пет најзначајнијих научних радова др Јоване Секулић након избора у звање 
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Као најзначајније радове кандидат је приказао три рада на којима је први аутор (3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3). Приказани публиковани радови су резултат идеје и организације 
експеримената др Јоване Секулић у научној области Биологија, ужој научној области 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине. Допринос кандидата наведеним 



радовима се огледа у осмишљавању експерименталног рада, обради резултата и писању 
наведених радова. Радови 3.1.3. и 3.1.4. су радови који поред домаћих аутора, укључују и 
ауторе иностраних институција. Четири публикације су резултат рада са млађим колегом 
и допринос др Јоване Секулић у обучавању младих истраживача, студената докторских 
академских студија и увођењу у научно-истраживачки рад. Један наведен рад (3.1.5.) 
представља националну монографију из категорије М42. Ово је прва и једина 
свеобухватна публикацја о лумбрицидним врстама Србије.  

 
3.2. Анализа публикованих радова 

 
На основу публикованих радова запажа се да је окосница научно-истраживачког рада 
кандидата др Јоване Секулић истраживање у области Екологије, биогеографије и заштите 
животне средине. Након избора у звање научни сарадник наставила је да се бави 
теренским и експерименталним истраживањима у примарној научној области, али је своја 
истраживања надоградила увођењем нове методологије што је резултирало публиковањем 
14 библиографских јединица из категорије М20, један рад из категорије М22 (публикација 
1), девет радова из категорије М23 (публикације 2-10), четири из категорије M24 
(публикације 11-14) и један из категорије М42 (публикација 33). 

 
Рад број 1 У овом раду је кандидат коресподентни аутор. По први пут, дате су 
свеобухватне информације о лумбрицидним врстама наше земље, у циљу утврђивања 
коначне листе познатих таксона у Србији. Укључени су подаци из литературе, 
необјављени подаци из наше збирке и нови подаци са терена. Уједно је дат општи преглед 
екологије кишних глиста, њихова распрострањеност у Србији и зоогеографски положај. 
Импресиван диверзитет лумбрицида (74 врсте и подврсте) показује да је Србија, 
територија са знатним богатством глиста, а посебно је интересантна чињеница да су 
трећина глиста у Србији ендеми (26 таксона = 35,1%). Овај рад је уједно представљао 
основу и полазну тачку са националну монографију (публикација број 33). 
 
Рад број 2 У овом раду, где је кандидат први аутор, су искоришћена основна еколошка и 
таксономска знања кроз анализу заједница кишних глиста у различитим стаништима. 
Утврђена је квалитативно-кавнтитативна структура Lumbricidae (Annelida) у различитим 
антропогеним екосистемима (органским и конвенционалним) и у примарним и 
секундарним екосистемима (шуме и ливаде). Поред густине популације, као једног од 
основних структурних карактеристика сваке популације, коришћени су и индекси за 
анализу структура заједница кишних глиста. Овакав приступ теренским истраживањима, 
не само да пружа увид у тренутно стање испитиваних екосистема, већ представља и добру 
основу за примењена истраживања у екологији земљишта. 

Рад број 3 У овом раду је кандидат коресподентни аутор. Ова студија даје нове податке о 
распрострањености ендемичне врсте Allolobophora (sensu lato) paratuleskovi (Šapkarev, 



1975). Сазнања о њеној распрострањености у балканском делу Србије, у великој мери 
заснивају се на старој литератури. Наше теренско истраживање је показало да је Аll. (s.l.) 
paratuleskovi и даље присутна у југозападном делу Србије, али и да је проширила своју 
дистрибуцију ка југу, с обзиром на нове локалитете. Нови локалитет Лепосавић 
представља најјужнију границу природног распрострањења ове врсте и први налаз ове 
врсте на територији Косова. Прво налазиште ове врсте на Косову представља допуну 
листе кишне глисте Косова, која је у фази припреме и публиковања. Овакви подаци 
проширују наша знања о кишним глистама Балкана. Уједно су наша истраживања 
показала да се главни центар дистрибуције ове ендемичне врсте налази на југозападним 
падинама Копаоника. 
 
Рад број 4 У овом раду је примењена комбинација морфолошких и молекуларних метода 
у систематици Lumbricidae. Овај рад се надовезао на проблематику претходног рада, јер је 
род Allolobophora (sensu lato) један од најконтраверзнијих родова у таксономији 
Lumbricidae. Овај род је оптерећен великом таксономском конфузијом, као и његовим 
генеричким саставом, посебно код врста на Балканском полуострву. У овој студији смо 
комбиновали проучавање морфолошких података и молекуларне филогеније засноване на 
пет генетичких маркера, региона нуклеарне 28S rRNA и митохондријалне 16S rRNA, 12S 
rRNA, NADH дехидрогеназе (ND1) и цитохром оксидазе C подјединице 1 (COI), да би се 
разграничио таксономски статус пет контраверзних балканских ендемичних врста, All. 
(s.l.) dofleini, All. (s.l.) serbica, All. (s.l.) strumicae, All. (s.l.) paratuleskovi и All.(s.l.) 
treskavicensis. Филогенетске анализе ових пет врста су показале да се налазе у оквиру исте 
кладе која укључује и Cernosvitovia rebeli (Rosa, 1897) (типску врсту рода Cernosvitovia) и 
друге карпато-балканске ендемичне врсте. Унутар ове кладе, врсте приписане роду 
Cernosvitovia (rebeli, dudichi Zicsi & Šapkarev, 1982) изгледале су измешано са врстама 
Allolobophora које су раније припадале родовима Serbiona (mehadiensis mehadiensis Rosa, 
1895, robusta Rosa, 1895, dofleini, paratuleskovi, serbica, strumicae), Karpatodinariona 
(sturanyi dacica (Pop, 1938)) и Italobalkaniona (treskavicensis). Ови резултати подржавају 
укључивање All. dofleini, paratuleskovi, serbica, strumicae и treskavicensis (као и All. sturanyi 
dacica, mehadiensis mehadiensis и robusta) у оквиру редефинисаног рода Cernosvitovia. 
Класична, чисто морфолошки заснована таксономија недовољна је за опоравак родова 
који одражавају еволуционе односе лумбрицидних врста. Ослањајући се искључиво на 
молекуларне анализе чини се једнако недовољним за правилно дефинисање родова. Дакле, 
интегрисан приступ би на крају могао довести до доследније систематике Lumbricidae. У 
овом правцу се крећу наша даља истраживања, а неки од резултата су у фази објављивања. 
 
Рад број 5 У овој публикацији је кандидат први аутор. У овом раду дат је списак фауне 
глиста Босне и Херцеговине, укључујући податке из литературе, необјављене податке из 
наше збирке и нове податке са терена. Овај рад представља тренутно једини обједињени 
списак врста кишних глиста са територије Босне и Херцеговине. Тренутно позната фауна 



кишних глиста се састоји од 49 врста које су сврстане у 12 родова, од којих је род 
Dendrobaena најбогатији врстама (11). Наша зоогеографска анализа је показала присуство 
9 различитих типова дистрибуције. Eндемичним врстама припада 13 таксона или 26,53%. 
Доказано је да 42,85% укупне фауне лумбрицида Босне и Херцеговине показује аутохтони 
карактер. Ови резултати представљају још једну потврду посебности ове фауне и доказ о 
потреби за даљим истраживањима у овој области. Такође, допуњују сазнања о фауни 
Балканског полуострва и Европе. 
 
Рад број 6  У раду кандидата са младим истраживачем, који је први аутор овог рада, а 
кандидат коресподентни, проистекао је овај рад. Упркос великом броју студија о 
заједници структура и зоогеографских типова кишних глиста у планинама Европе, 
висински обрасци нису били довољно истраживани. Стога, ова студија има за циљ да 
испита висинске обрасце структуре заједнице глиста (укупна бројност, богатство врста, 
величина висинског распона, зоогеографски састав и еколошке категорије) на различитим 
типовима станишта на западним падинама Копаоника. У овом раду смо се осврнули на 
следећа питања: Који су обрасци укупног обиља и богатство врста дуж висинских нагиба? 
Како надморска висина утиче на зоогеографски састав и еколошке категорије? Да ли 
постоје правила Рапопортове надморске висине или ефекат средњег домена? Током 
двогодишњег рада на терену, узорковано је укупно 27 таксона из 11 родова. Бројност 
глиста и богатство врста су опадали са повећањем надморске висине, показујући значајану 
негативну корелацију. И надморска висина и тип станишта имали су јак утицај на 
структуре заједница глиста. Објашњен је образац дистрибуције кишних глиста, 
чињеницом да са повећањем надморске висине услови станишта постају мање повољни 
што успоставља широк спектар еколошке баријере и доводи до ограничења ширења 
таксона. Еколошке студије у оквиру којих је фауна кишних глиста анализирана дуж 
висинских градијента је прва ове врсте у Европи, осим ако се узму оскудни подаци из 
Алпа, Карпата и Хибинског масива. 
 
Рад број 7 У овој публикацији је кандидат први аутор. Иако постоје бројне 
екотоксиколошке студије на кишним глистама као тест организмима, већина њих су биле 
фокусиране на конвенционалне инсектициде. Мало се зна о утицају модерних пестицида 
на глисте. Синтетички пиретроиди, постају све важнији, док је употреба органофосфатних 
инсектицида драстично ограничена давном забраном употребе готово свих производа који 
садрже хлорпирифос и диазинон. Током последњих година, као примарна замена, 
повећана је употреба синтетичких пиретроида. Тако да је у овом раду процењиван 
токсичан ефекат синтетичког пиретроида, биорационалног инсектицида спиносада на 
нециљани организам (Eisenia fetda), у вештачком тест земљишту. Концентрације 
испитиваног пестицида засноване су на препорученим пољопривредним дозама. 
Лабораторијски тест је спроведен према смерници ОЕЦД-а. Смртност, биомаса и 
инхибиција раста, број кокона и излегле нове глисте, изабрани су као крајње тачке. На 



основу многих студија и повољних еколошких профила, спиносад се препоручује за 
употребу у органској пољопривреди. Међутим, наши резултати указују на то да су кишне 
глисте осетљиве на дуготрајно излагање овом пестициду. 
 
Радови број 8 и 10 У публикацји број 8 кандидат је коресподентни аутор. У овим 
радовима сумирани су подаци о диверзитету Lumbricidae на планини Копаоник и на 
подручју централне Србије. Уједно су пријављена нова налазишта за Србију за две врсте 
Allolobophora treskavicensis (Mršić, 1991) и Bimastos parvus (Eisen, 1874). Allolobophora 
treskavicensis има уски географски распон на Балкану. Наша студија је показала да ова 
врста припада групи широко распрострањених балканских ендема. Нови локалитети са 
Копаоника представљају најсевернију границу географског распрострањења ове врсте за 
сада. Иако перегрина врста B. parvus се показао као нови таксон у фауни Србије, 
укључујући и подручје централног дела Србије. Резултати ове две студије представљају 
значајан допринос разумевања изузетно хетерогене и веома осетљиве фауне Балканског 
полуострва.  
 
Рад број 9 У овој публикацији кандидат је задњи аутор. Сврха овог рада је да се сумирају 
сви доступни подаци за ендемичну врсту Dendrobaena rhodopensis (Černosvitov, 1937) на 
Балканском полуострву, како би се представило тренутно познато распрострањење. Током 
последњих 70 година ова врста је забележена на 17 локалитета у Бугарској, док је 
спорадично присутна у Црној Гори и Србији. До сада су најсевернији налази врсте били у 
српском делу Западне Старе планине, док је њена најјужнија појава пријављена на 
Лефконасу код Сера (Грчка). Анализом конзервационог статуса ове врсте, засноване на 
категоријама црвене листе IUCN (2017) показује да D. rhodopensis спада у угрожену 
категорију (B2: b iii, iv, v и c iii, iv) на глобалном нивоу. Ендеми су посебно занимљиви у 
свакој фауни, посебно за подручје Балкана, које је током леденог доба било уточиште за 
многе врсте и зато је веома битно бавити се њиховом дистрибуцијом и конзервационим 
статусом.  
 
Рад број 11 У овој публикацији кандидат је први аутор. Метали који доспевају у 
земљиште могу утицати на биодиверзитет и структурну разноврсност заједница 
бескичмењака на различите начине, а последично и на функционисање екосистема. 
Различите смернице за тестирање ксенобиотика на глистама дају процену њиховог утицаја 
на преживљавање и репродукцију одраслих организама, али јувенилни стадијуми нису 
укључени. Пошто осетљивост јувенилних и одраслих организама може бити различита, 
коришћење података само за одрасле може потценити утицај хемикалија на ове важне 
организме у земљишту. Иако изложеност младих глиста различитим хемикалијама може 
утицати на демографију и динамику популације, овим студијама се и даље посвећује мало 
пажње. У том контексту, спровели смо истраживања о токсичним ефектима Cu и Zn на 
јувенилни стадијум Eisenia fetida, бирајући смртност, телесну тежину и инхибицију раста 



као крајње тачке. Уједно је и наш циљ био да пружимо више података о потенцијалном 
екотоксиколошком ризику метала на земљиште и организме у њему. 
 
Радови број 12 и 14 Резултати ових публикација дају податке о новим налазиштима за 
врсту Lumbricus melibоеus (Rоsa 1884) на територији Косова и Метохије и за врсту 
Criodrilus lacuum Hoffmeister, 1845 (family Criodrilidae) н територији Војводине. Алпи се 
сматрају за средиште настанка врсте L. melibоеus, одакле се проширила преко Динарида 
(преко Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе) до западних и југозападних делова 
Србије (Тара, Дубрава). Узимајући у обзир нови локалитет на Косову и Метохији, 
евидентно је да постоји ширење распрострањености ове врсте ка југоистоку. У публикацји 
број 14 кандидат је први аутор. Циљ овог рада је да прикаже резултате диверзитета 
кишних глиста, са новим локалитетима и новим стаништима у Покрајини Војводини. 
Пријављујемо нову врсту за фауна Војводине, Criodrilus lacuum. Када су у питању 
лубрицидне врсте регистрована је 31 врста, из 10 родова. Наши подаци јасно показују да је 
фауна кишних глиста Војводине релативно сиромашна, монотона и да утицај 
интензивирања пољопривредних пракси има велики ефекат на губитак биодиверзитета 
земљишта. Поред уједначених агробиотопа који утичу на обједињавање услова живота, 
још увек постоје природна подручја која заслужују заштиту, а то би могло одржати 
функционисање природних екосистема и служити као уточишта за угрожене и мање 
присутне врсте глиста. 
 
Рад број 13 У овој публикацији кандидат је коресподентни аутор. У раду је дат први 
списак фауне глиста Националног парка Копаоник. Регистровано је 16 таксона, који су 
сврстани у осам родова породице Lumbricidae. Половина регистрованих врста су 
перегрине, док су остале аутохтоне. У погледу еколошких категорија, анецичних су две и 
ендогеичних је четири. Ендогеичне врсте су осетљивије на високопланинске услове 
животне средине од епигеичних, којих има 12, и које су прилагођеније таквим условима. 
Наши резултати наглашавају колико се мало раније знало о фауни глиста на овом 
подручју и наглашавају потребу за даљим прикупљањем како би се боље разумела 
скривена разноврсност глиста у НП Копаоник. 
 
Рад број 33 Ова публикација представља националну монографију и сврстана је у 
категорију М42, и четврта је књига у оквиру монографске серије Фауна Балкана. Основни 
објекат ове монографије су кишне глисте, који су потцењени, у суштини мало познати 
организми са огромним значајем који имају у формирању и одржавању плодности 
земљишта. Ова монографија је плод дугогодишњих истраживања и рада аутора, и покушај 
да се пренесу сазнања о овој веома битној групи земљишних организама. Велики значај 
који аутохтоне врсте кишних глиста имају у терестричним екосистемима, пре свега у 
формирању плодног земљишта, није могуће сагледати без познавања њиховог 
диверзитета, екологије и дистрибуције. Поред ових тема, монографија садржи и 



географију и палеогеографију Србије, преглед таксономских истраживања у свету и код 
нас, историјат климатско-еколошких прилика и историјат и развој лумбрицидне фауне 
Србије. Ова монографија има темељну вредност, јер представља наставак традиције 
изучавања ове групе код нас, дуге преко 50 година. 
 
IV КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РАДОВА 
 
4.1. Показатељи успеха у научном раду 
 
Као показатељ успешности научно-истраживачког рада наводимо постигнуте резултате др 
Јоване Секулић која је у свом досадашњем научно-истраживачком раду публиковала 
укупно 58 библиографских јединица. Од тога је 21 рад категорије М20 (М21-1; М22-3; 
М23-13; М24-4), три рада у националним часописима (М51-1; М52-2), једну националну 
монографију (М42). Своје резултате је усмено излагала на националом симпозијуму, а 
резултати су штампани као Саопштење са националног скупа штампано у изводу (М64). 
Поред тога учествовала је у бројним научним скуповима међународног (М33-5; М34-18) и 
националног значаја (М63-4; М64-5). Број публикованих радова у часописима 
међународног значаја, као и број цитата потврђују оригиналност и актуелност резултата, 
као и допринос у области Екологије, биогеографије и заштите животне средине. Од избора 
у звање научни сарадник објавила је 44 библиографске јединице. Од тога је 14 радова из 
М20 категорије, од којих 10 радова са SCI листе и једна национална монографија, што 
указује на ангажованост кандидата након избора у звање. Први аутор је на пет 
публикација из категорије М20, док је коресподентни аутор на укупно четири публикације 
и последњи аутор на једној публикацији. У радовима је успоставила успешну сарадњу са 
колегама из других институција, са одговорношћу за организацију експеримента у својој 
научној области, учешћем у експерименталном и теренском раду, обучавању младог 
кадра, обради и приказу резултата. 
 
4.2. Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 
 
Укупан збир импакт фактора на радовима које је др Јована Секулић публиковала након 
избора у звање научни сарадник је 9.081, док укупан збир за све публиковане радове 
током научно-истраживачког рада износи 16.374. Укупан број остварених бодова након 
избора у звање научни сарадник је 65. Просечан број аутора на радовима након избора у 
звање научни сарадник је 4.6 (у распону од 3-6 аутора) и 4.1 на укупном броју 
публикованих радова. Нормирање није применљиво ни за један објављен рад, тако да број 
остварених бодова након избора у звање научни сарадник и даље остаје 65, чиме кандидат 
др Јована Секулић испуњава квантитативни услов за стицање научног звања виши 
научни сарадник. 
 



4.3. Цитираност 
 

Приликом анализе резултата научно-истрживачког рада кандидата, треба узети у обзир и 
ужу научну област којом се кандидат бави. Имајући у виду да се лумбрицидном 
биологијом и екологијом на подручју наше земље бави мали број истраживача (5), научни 
допринос приказаних резултата кандидата др Јоване Секулић се чине значајнијим и 
већим, посебно са аспекта очувања биодиверзитета, што би требало да представља 
императив сваког савременог друштва. Преглед цитираности за публиковане радове др 
Јоване Секулић дата је на основу базе података Scopus. На основу самосталног 
претраживања Scopus базе података током свог научно-истраживачког рада др Јована 
Секулић има укупно 47 цитата (без аутоцитата) и Хиршов индекс, h=2 на основу 
цитираности. У овај индекс нису укључени радови где је кандидат потписан девојачким 
презименом Милановић. Управо највећу цитираност има рад где је кандидат потписан као 
први аутор под девојачким презменом Милановић (рад број 7 цитиран 19 пута). Затим 
следе радови број 8 (11 цитата), број 9 (пет цитата) и рад број 6 (четири цитата). Радови у 
којима је цитиран кандидат су радови који се налазе у највишим категоријама са SCI листе 
и имају високе имакт факторе. 
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V КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ НАУЧНОГ АНГАЖОВАЊА 
 
Поред наведених квантитативних показатеља научно-истраживачког рада, ангажовање др 
Јоване Секулић карактерише висок научни квалитет, самосталност и оригиналност 
истраживања. Научно-истраживачки рад кандидата одликује и спремност за тимски рад са 
колегама из других научних области, што је резултирало већим бројем сарадњи и 
публикованих резултата у периоду након избора у звање научни сарадник. 
Осим научно-истраживачког рада треба нагласити да је кандидат остварио значајан 
допринос у педагошком раду на основним и мастер академским студијама на Институту за 
биологију и екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.  
Кандидат др Јована Секулић је показала смисао да стечена знања уз педагошки приступ 
пренесе на студенте и млађе колеге. Детаљнија анализа педагошког рада и значај у 
формирању научних кадрова дата је у поглављу 5.3. 
 
5.1. Сарадња са другим научно-истраживачким институцијама 
 
Кандидат др Јована Секулић је током свог научно-истраживачког рада остварила 
успешну сарадњу са научницима из домаћих и иностраних научних институција. Сарадње 
које је успоставила су са колегама из матичне институције из Лабораторије за биоорганску 
и бионеорганску хемију као и са колегиницом из Департмана за техничко-технолошке 
науке. Такође сарађује са домаћим институцијама, као што су Факултет за биофарминг, 
Институт за ратарство и повртарство, Пољопривредни факултет из Новог Сада и из 
Републике Српске, као и Институт за примену науке у пољопривреди. У оквиру неколико 
заједничких публикација остварила је успешну сарадњу и са колегама из иностраних 
институција (Sofia University, Faculty of Biology, Bulgaria; Grupo de Ecoloxía Animal (GEA), 
Universidade de Vigo, Spain; CEFE, University Montpellier, France), на радовима са редним 



бројевима 4, 7, 8 и 9, као и још два рада по позиву (Eskisehir Osmangazi University, Faculty 
of Science and Letters, Turkey; Oligochaetology Laboratory, Ontario, Canada; Taxonomia 
Biodiversity Fund, Paris, France; Maharishi International University, Department of 
Regenerative Agriculture, Fairfield, USA; Embrapa Forestry, Parque Monte Castelo, Colombo, 
Brazil), који су у фази публиковања.  
 
 
5.2. Допринос кандидата реализацији коауторских радова; Степен самосталности и 
степен учешћа у реализацији радова 
 
Кандидат др Јована Секулић  је показала висок степен самосталности у реализацији 
својих истраживања. Од укупно 14 публиованих радова из категорије М20, након избора у 
звање научни сарадник, први аутор је на пет радова и аутор за коресподенцију на укупно 
четири рада и последњи аутор на једном раду. Научно-истраживачки рад кандидата 
одликује самосталност, али и спремност за тимски рад са колегама из других научних 
области са матичне институције и осталих образовних и научних институција у Србији и 
иностранству, што је резултирало великим бројем публикованих радова. Одговорно 
укључује младе истраживаче у научно-истраживачки рад, дискутује са њима о 
проблематици истраживања и усмерава их у наредне фазе истраживања.  

Њен допринос у реализацији коауторских радова огледа се у извођењу 
експеримената и теренском раду, осмишљавању и развијању експерименталних техника, 
анализи и тумачењу резултата, одабиру метода које ће бити коришћене, као и обради и 
презентовању резултата. Учествовала је у писању радова у којима је коаутор, одабиру 
одговарајућег научног часописа, као и у побољшању квалитета рада у односу на захтеве 
рецензије. Све наведено указује на велики степен самосталности, способности добре 
сарадње и организације рада, координације рада истраживачких група. 

 
5.3. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних 
кадрова 

 
5.3.1. Образовна делатност и формирање научних кадрова 
 

Своје дугогодишње искуство у научно-истраживачком раду имплементирала је у 
наставни процес и остварила значајан допринос у наставном раду и формирању научних 
кадрова. Од школске 2011/2012. године др Јована Секулић је ангажована на извођењу 
практичног дела наставе из више предмета у оквиру уже научне области Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине на основним и мастер академским студијама у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу.  

 



Поверени предмети за извођење практичног дела наставе: 
2011/2012 Екологија животиња и Теренска настава на основним академским студијама 
Биологије и Екологије. 
2013/2014 Развиће животиња на основним академским студијама Биологије и Екологије,  

      Педофауна на основним академским студијама Екологије  
      Заштита биодиверзитета на основним академским студијама Биологије 

2014/2015 Развиће животиња на основним академским студијама Биологије и Екологије,  
                  Педофауна на основним академским студијама Екологије  
                  Заштита биодиверзитета на основним академским студијама Биологије 
2015/2016 Развиће животиња на основним академским студијама Биологије и Екологије 
2016/2017 Развиће животиња на основним академским студијама Биологије и Екологије 
                  Педофауна на основним академским студијама Екологије  
                  Заштита биодиверзитета на основним академским студијама Биологије  
                  Мониторинг земљишне фауне на мастер академским студијама Екологије 
2017/2018 Екологија животиња (на основним академским студијама Биологије и Екологије 

 
Практичне вежбе на наведеним предметима др Јована Секулић успешно је 

осмишљавала и реализовала, уводила нове теме у наставни процес и нове методе у 
лабораторијски рад, уз консултације са предметним наставником. Неке експерименталне 
вежбе које се практично изводе је увела у редовну лабораторијску праксу студената. Тиме 
је значајно допринела квалитету наставе на наведеним предметима. 

Школске 2016/2017 и 2017/2018 је учествовала у одржавању припремне наставу за 
полагање пријемног испита из биологије – област Биологија развића животиња за 
средњошколце у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу.  

Током рада на Природно-математичком факултету, активно је учествовала у 
промоцији Факултета, као и промоцији и презентацији науке уопште, учешћем на бројним 
Фестивалима науке, „Ноћ музеја“, „Отворена врата Природно-математичког факултета“ и 
бројним другим манифестацијама. 
 
5.3.2. Чланство у комисијама за израду мастер радова и докторских дисертација 
 

Поред ангажовања у извођењу практичног дела наставе, кандидат др Јована 
Секулић је у свом истраживачком и научном звању координисала и учествовала у 
експерименталном раду студената биологије на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Крагујевцу који су израдили мастер радове из области Екологије, 
биогеографије и заштите животне средине. 

Као научни сардник, др Јована Секулић била је члан Комисије на одбрани једног 
завршног (мастер) рада и члан Комисије за оцену научне заснованости теме и 
испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације на Природно-



математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. Одлуке о чланству у Комисијама су 
у прилогу.  
Мастер рад: 
Кандидат: Јован Јовановић 1076/2017  
Тема: Утицај хербицида Глифомарка на морталитет, раст и репродукцију епигеичне врсте 
Eisenia fetida (Savigy, 1826) у лабораторијским условима. 
Рад одбрањен: 12.12.2018. године на Институту за биологију и екологију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу. 
Члан Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата: 
Кандидат: Филип Поповић 
Тема: Таксономска, зоогеографска и еколошка студија Lumbricidae (Annelidae) планине 
Копаоник.   
Члан комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник  
Кандидат: Филип Поповић 

 
5.3.3. Учешће у реализацији научних пројеката и ангажовање у руковођењу научним 
радом. 
 

Током свог научно-истраживачког рада др Јована Секулић је учествовала у 
реализацији једног националног пројекта финансираног од стране Министарства за 
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Пројекат „Преклиничка 
испитивања биоактивних супстанци“, евиденциони број: 41010, координатор Природно-
математички факултет Универзитета у Крагујевцу, руководилац доц. др Снежана 
Марковић, период 2015-2019. године. На овом пројекту кандидат је првобитно ангажован 
у својству истраживача-сарадника, затим је 30.05.2018. биран у звање научни сарадник. 
Током реализације пројекта  ИИИ41010, кандидат је руководио пројектним задатком 
„Одређивање степена стабилности и угрожености биодиверзитета терестичних екосистема 
у Србији и коришћење тест организама у процени утицаја пестицида на животну 
средину“, у овиру потпројекта ПП2 - Природне биоактивне супстанце и њихова 
антимикробна својства (Подтема 1. Секундарни метаболити одабраних врста биљака). Као 
део тима потпројекта ПП2, а у оквиру Пројекта ИИИ41010, др Јована Секулић је активно 
учествовала у писању годишњих Извештаја и Планова пројектних активности. 
 
5.3.4. Допринос развоју науке у земљи 
 
Као што је горе наглашено, научно-истраживачки рад кандидата одликује самосталност, 
оригиналност и успешан тимски рад и сарадња са колегама из других образовних и 
научних институција у земљи и иностранству. Све то је допринело публикацији већег 
броја радова након избора у звање научни сарадник. Публиковани радови доприносе 



првенствено матичном пројекту на ком је кандидат ангажован од 2015. године 
(ИИИ41010), и развоју науке у земљи уопште.  
У свом досадашњем научном раду објавила је 58 библиографских јединица (радови и 
саопштења) од чега је 21 рад у категорији М20 (један рад у врхунском међународном 
часопису - М21; три рада у истакнутим међународним часописима - М22, 13 радова у 
међународним часописима - М23 и четири рада у националном часопису међународног 
значаја - М24). Један је од аутора националне монографије „Кишне глисте (Oligochaeta: 
Lumbricidae) Србије“, категорије М42. Такође је публиковала три рада у научним 
часописима националног значаја (M50). Од избора у звање научни сарадник објавила је 44 
библиографске јединице. Од тога је 14 радова из М20 категорије и једну националну 
монографију, што указује на ангажованост кандидата након избора у звање. Први аутор је 
на пет публикација из категорије М20, док је коресподентни аутор на укупно четири 
публикације, и последњи аутор на једној публикацији.Укупан збир импакт фактора на 
радовима је 16.374.  
 
5.4. Остали показатељи успеха у научном раду 
 
5.4.1. Чланства у научним друштвима 
 
Члан је Српског друштва за проучавање земљишта и Друштва за имунологију. 
 
5.4.2. Рецензије научних радова у часописима 
 
По позиву уредника рецензирала је научне радове у часописима међународног значаја: 
Spanish Journal of Agricultural Research (M23; IF:1.233; ISSN: 1695-971X), као и рад у 
међународном часопису Uttar Pradesh Journal of Zoology (ISSN: 0256-971X) и два рада за 
међународну конференцију 1st International Conference on Chemo and Bioinformatics. Уједно 
је била и рецезент уџбеника за средње школе: Екологија и заштита животне средине, 
аутора Снежане Трифуновић, у издању Завода за уџбенике. 
 
VI КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

Имајући у виду целокупне научне резултате др Јоване Секулић, њену научну 
компетентност карактеришу следеће вредности индикатора: 

 

Сумирани приказ резултата 

 

 Укупан број радова Вредност Укупна вредност 



Ознака групе индикатора 
М21 1 8 8 
М22 3 5 15 
М23 13 3 39 
М24 4 2 8 
М33 5 1 5 
М34 18 0.5 9 
М42 1 5 5 
М51 1 2 2 
М52 2 1.5 3 
М63 4 1 4 
М64 5 0.2 1 
М71 1 6 6 

Укупно 105 
 

Од тога након избора у звање 

 

 
Ознака групе 

Укупан број радова 
Вредност 
индикатора 

Укупна вредност 

М22 1 5 5 
М23 9 3 27 
М24 4 2 8 
М33 5 1 5 
М34 13 0.5 6.5 
М42 1 5 5 
М51 1 2 2 
М52 1 1.5 1.5 
М63 4 1 4 
М64 5 0.2 1 

Укупно 65 
 

Минимални квантитативни захтеви за стицање звања виши научни сарадник за 
Природно-математичке и медицинске науке: 

 

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 
Након избора у звање научни сарадник 

Потребно Остварено 

Укупно 50 65 
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М90 
(Обавезни 1) 

40 50 

М11+М12+М21+М22+М23 (Обавезни 2) 30 32 



 

 

 

 

 

VII ЗАКЉУЧАК, МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Сумирањем квантитативних и квалитативних показатаља научно-истраживачког 
рада др Јоване Секулић научног сарадника у Институту за информационе технологије 
Крагујевац Универзитета у Крагујевцу, Комисија је закључила да је кандидат показао 
посвећеност научном раду, изузетне организационе способности, не само у научном, већ и 
у педагошком погледу и тиме остварио значајан допринос у формирању научног кадра. 
Након избора у звање научни сарадник публиковала је 44 библиографске јединице. Од 
тога је 10 радова у часописима са SCI листе (М22-1; М23-9) и коаутор је једне националне 
монографије (М42-1), што указује на ангажованост кандидата након избора у звање. Први 
аутор је на пет публикација из категорија М20, док је коресподентни аутор на укупно 
четири публикације и последњи аутор на једној публикацији. Укупан број остварених 
резултата након избора у звање научни сарадник је 65 поена. Учествовала је на једном 
националном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.  

Након увида у документацију, детаљне анализе радова и постигнутих резултата и оцене 
целокупне научно-истраживачке делатности, Комисија је закључила да је кандидат др 
Јована Секулић, научни сарадник дала значајан научни допринос у области Биологија.  

Анализирајући целокупан рад кандидата, имајући у виду значај и оригиналност 
постигнутих резултата у истраживањима, предлажемо Наставно-научном већу Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, да прихвати предлог за избор др Јоване Секулић у 
звање виши научни сарадник за област Биологија и упути га Матичном одбору 
надлежног Министарства на даљу процедуру. 
 
 
 
 
 
 
 




