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 Већу департмана за последипломске студије 

 Факултета за примењену екологију „Футура“ 

Универзитета „Сингидунум“ 

 

 
 На V седници Већа департмана последипломских студија Факултета за примењену 

екологију „Футура“, одржаној 10.11.2011. године, именована је Комисија за оцену 

израђене докторске дисертације мр Гордане Жугић руководиоца ветеринарског сектора у 

Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, "Утицај еколошких чинилаца на 

сезонску дистрибуцију желудачно-цревних стронгилида малих преживара на 

пашњацима београдског региона" у саставу: др Дубравка Јовичић ванредни  професор 

Факултета за примењену екологију „Футура“, др Гордана Дражић редовни професор 

Факултета за примењену екологију „Футура“ и др Иван Павловић – научни саветник, 

Научни институт за ветеринарство Србије. 

 

 

Комисија, након читања докторске дисертације и процене њене научне вредности и 

доприноса науци и струци, подноси Већу следећи     

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

 Садржај докторске дисертације 
 

 Докторска дисертација мр Гордане Жугић садржи 128 страна куцаног текста, 

организованог у 8 поглавља, са 3 табеле, 10 графикона, 40 слика и 119 литературних 

јединица домаћих и страних аутора.  

 

 Обухвата следећа поглавља: 1. УВОД, 2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ, 3. ЗАДАЦИ 

РАДА, 4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА, 5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 6. 

ДИСКУСИЈА, 7. ЗАКЉУЧАК и 8. ЛИТЕРАТУРА  

 

 

Анализа докторске дисертације 

 

 У поглављу 1. УВОД кандидат представља основне податке битне за разумевање 

обављених истраживања и значаја које оно  има. Наиме, начином гајења који је у 

овчарству и козарству већ вековима усталјен, стиче се низ услова који погодују развоју и 

одржаванју знатног броја оболјенја различите етиологије која наносе значајне економске 

губитке овој производњи. Многобројни су фактори који доприносе појави, одржавању и 

ширењу паразитоза.  Еколошки фактори (темпаратура,влажност и сл.),  омогућавају 

биолошку перзистенцију и развој паразита у спољној средини и утичу на степен 

контаминираности пашњака и време и јачину инфекције малих преживара. 

У поглављу 2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ кандидат је добро проучио и 

презентовао многобројне референтне домаће и стране литературне изворе из области 

паразитске фауне малих преживара и екологије самих узрочника. Литература је 

систематизована у подпоглавља: желудачно-цревнe стронгилидe малих преживара, 

еколошки чиниоци који утичу на биолошки циклус паразита, имунитет, патогенеза и 
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клиничка слика, географска распрострањеност желудачно-цревних  стронгилида малих 

преживара (у Србији и Свету), сезонска дистрибуција паразита и екологија подручја града 

Београда. У њима се кроз адекватан аналитички приступ обрађују најважнији сегменти 

битни за разумевање проблематике паразитоза малих преживаера, њихов биолошки 

циклус и утицаји еколошких чинилаца на развој, биолошки циклус, настанак инфекција и 

само патолошко деловање. Посебно је акцентована сезонска варијација екстензитета и 

интензитета дистрибуције паразита у контексту микроклиматских чинилаца која је 

предмет и самог истарживања ове дисертације 

 Поглавље 3.ЦИЛЈЕВИ ИСТРАЖИВАНЈА,указују на основне хипотезе 

истраживања, на основу којих је извршен избор методолошког приступа и представљања 

резултата. Главни циљеви истраживања у овом раду били су  следећи:  

-Извршити паразитолошку контролу стада малих преживара (овце) са подручја 

Београда; 

-Утврдити фауну желудачно-цревних стронгилида малих преживара (овце); 

-Утврдити сезонску дистрибуцију желудачно-цревних стронгилида малих 

преживара на пашњацима територије Београда; 

- Утврдити еколошке параметре који доприносе сезонској дистрибуцији 

желудачно-цревних стронгилида малих преживара на пашњацима територије 

Београда; 

- Дати предлог за решење контроле контамиираности пашњака који настају услед 

желудачно-цревних стронгилида малих преживара (овце).  

У поглављу 4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА на адекватан начин је описана 

методологија за прикупљање узорака и лабораторијску анализу. Описане су квалитативне 

и квантитативне методе коришећене током обављања копролошких прегледа.Све 

применјене паразитолошке  методе везане за дијагностику паразитских болести усклађене 

су са препорукама Worl Federation of Parasitologist. 

Поглавље 5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА представља концизан приказ 

прикупљених података по методологији описаној у претходном поглављу. Резултати 

истраживања груписани су два подпоглавља - резултати копролошких прегледа и 

резултати патоанатомских прегледа  

 У првом поглављу кроз подпоглавља: преваленца родова нађених  желудачно-

цревних стронгилида,  прва појава родова желудачно-цревних стронгилида и интензитет 

инфекција, дати су резултати који су показали који родови паразита су присутни. Значајно 

је истаћи да су резултати истраживанја показали да су микро и макроклиматски услови од 

пресудног значаја за сезонску дистрибуцију и појавлјиванје појединих родова желудачно 

– цревних стронгилида. Сезонска динамика врста и бројност паразита су у директној вези 

са еколошким параметрима који владају на пашнјаку. 

У другом поглављу кроз подпоглавља: установљене врсте желудачно-цревних 

стронгилида, екстензитет инфекције желудачно-цревним стронгилидама, преваленца 

нађених  желудачно-цревних стронгилида, интензитет инфекције желудачно-цревним 

стронгилидама и распрострањеност врста у оквиру родова, детаљније ја обрађен налаз 

патоанатомских прегледа. Наиме, коптролошким прегледима добијају се подаци везани за 

родове а патоанатомским  прегледом и налазом адултних паразита, врсте у овиру нађених 

родова.Добијени  подаци везани су за сезонску дистрибуцију појединих врста, екстензитет 

и интентет инфекција  присутног полипаразитима.  Праћена је  сезонска дистрибуција 

паразита, која је у директној корелацији са микроклиматом станишта где се животиње 

налазе и у директној је корелацији са биотичким и абиотичким факторима животне 

средине. 

Поглавље 6. ДИСКУСИЈА даје један свеобухватан аналитички приказ добијених 

резултата и постојећих литературних података. Компаративна анализа рађена је за све 
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појединачне сегменте резултата – врсте и бројност паразита који су установљени, 

преваленца и инциденца инфекција, сезонску динамику појављивања и перзистенције и 

еколошке факторе који су неопходни за биолошки циклус паразита. Потврђено је да се у 

нашим климатским условима највећи број ларвица среће на пашњацима при крају пашне 

сезоне,  такође  утврђено је и да су климатске промене, које су у задњих пар година довеле 

до појаве драстично високих летњих температура,  измениле динамику појављивања 

појединих врста хелмината. Како се тенденција промене климатских услова на овим 

просторима наставља, у дискусији је аргументовано наглашено да  би било потребно 

пратити тренд кретања и појављивања гастроинтестиналних хелмината малих преживара 

у дужем периоду. Тако би се уочиле  све варијације у бројности појединих врста паразита, 

промену њихове динамике појављивања и на основу тога развијати најоптималније видове  

контроле. 

Поглавље 7. ЗАКЉУЧАК дефинише јасне закључке у вези истраживања 

желудачно –цревних стронгилида спроведених код оваца и коза у периоду март 2009 - 

јануар 2010. године, а која су обухватала пашнјаке  Београдског региона.  Посебно су 

добро дефинисани закључци у вези са сезонском динамиком појављивања паразита. На 

крају је изведен закључак о сузбијању желудачно-цревне стронгилидозе малих преживара 

у смислу дехелминтизације свих јединки у стаду пре нјиховог изгона на пашу. Овим се 

спречава примарно оптерећенје пашнјака и уманјује степен пашне инфекције а тиме и 

контаминација животне средине. 

Поглавље 8. ЛИТЕРАТУРА обухвата 119 наслова домаћих и страних аутора са 

тематиком из области паразитских болести оваца, биологије установљених паразитских 

врста и еколошких чинилаца који утичу на сезонску дистрибуцију желудачно-цревних 

стронгилида. Значајно је истаћи да се у литератури наводе и референце у којима је мр 

Гордана Жугић коаутор, што указује на чињеницу да се кандидат раније бавио тематиком 

коју обрађује у докторској тези .  

 

 

Оцена докторске дисертације 

 

 На основу презентованог садржаја докторске дисертације може се констатовати да 

је кандидат одабрао актуелни научни и стручни проблем, који је мултидисциплинарно 

сагледао кроз призму више научних дисциплина: наука о паразитологији, биологија, 

екологија и еколошка паразитологија.  

 За предмет својих истраживања кандидат је одабрао шире подручје Београда које је 

већином руралног карактера и на коме се налази велика популација малих преживара 

(оваца и коза). Стављајући акценат на корелацију присуства паразита и утицаја 

микроклимата на њихов биолошки циклус и сезонску динамику појављивања, кандидат је 

сагледао неопходност мултидисциплинарног приступа решавању проблема њиховог 

сузбијања. 

Користећи методе у складу са препорукама Worl Federation of Parasitologist кандидат је на 

изабраном подручју извршио комплексну анлизу присуства желудчно-цревних 

стронгилида малих преживара, њихове преваленце, инциденце, и утицаја микроклимата 

на њихову сезонску динамику. На основу утврђене сезонске динамике појављивања 

утврђено је да дехелминтизацују свих јединки у стаду треба вршити пре њиховог изгона 

на пашу. Овим се спречава примарно оптерећење пашњака и умањује степен иницијалне 

пашне инфекције. 

Комисија за оцену урађене докторске дисертације, на основу анализе свих 

поглавља дисертације, посебно резултата истраживања, њихове дискусије и закључног 

дела, констатује да је постављени задатак истраживања у дисертацији мр Гордане Жугић, 
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Руководиоца ветеринарског сектора у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 

потпуности испуњен и да добијени резултати имају значајну научну вредност, као и 

практичну применљивост.  

 Посебна вредност ове докторске дисертације је могућност практичне примене 

добијених научних сазнања.  

 Актуелност изабраног проблема и значај спроведених истраживања у оквиру 

докторске дисертације мр Гордане Жугић, потврђен је излагањем резултата истраживања 

на међународном скупу: Jubilee Session 50 Years Of Veterinary Medical Education In 

Timisoara, Annual Scientific Session Animal Breeding And Pathology Today, 24-25.5.2011, 

Timisoara; Romania,  

а потом и публиковањем у референтном часопису са шире Tomhson SCI листе:  

 

Pavlović I., Ivanović Snežana, Žugić Gordana, Jovčić Dubravka, Bojkovski J, Pajić
 
M. (2012) 

Season distribution of gastrointestinal.helminths of small ruminants in spread Belgrade 

area. Lucrări Ştiinţifice Medicină Veterinară XLV(3), Timişoara 155-160              

 

Pavlović I, Ivanović S, Jovičić D, Žugić G, Jovčevski S, Jovcevski S. GASTOINTESTINAL 

HELMINTS OF GOATS BREEDING AT STARA PLANA AREA (SERBIA).V International 

Symposium of Livestock Production. BOOK OF ABSTRACTS September  5–7, 2012 Skopje 

      
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 

 На основу изнетог, Комисија предлаже Наставно-научном већу да се докторска 

дисертација кандидата мр Гордане Жугић, под насловом "Утицај еколошких 

чинилаца на сезонску дистрибуцију желудачно-цревних стронгилида малих 

преживара на пашњацима београдског региона", УСВОЈИ и кандидату ОДОБРИ 

ЈАВНА ОДБРАНА.     

         

 

                                                                                              Комисија у саставу: 

 

1. Проф. др Дубравка Јовичић, Факултет за 

примењену екологију „Футура“, Универзитет 

„Сингидунум“ 

                                                                               ______________________________________ 

 

2. Проф. др Гордана Дражић, Факултет за 

примењену екологију „Футура“, Универзитет 

„Сингидунум“ 

                                                                               ______________________________________ 

 

3. Др Иван Павловић научни саветник, Научни 

институт за ветеринарство Србије 

                                                                              _____________________________________ 

 

 

 


