
 
 
Проф. др Жељко Долијановић је објавио више од 200 научних радова у међународним и 
домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, 
велики број стручних радова, три универзитетска практикума, три поглавља у монографијама 
међународног значаја и једну монографију националног значаја. Више пута био је члан 
Организационих и Програмских одбора међународних и домаћих симпозијума, као и рецензент 
већег броја научних радова објављених у часописима, саопштених и објављених на 
међународним и домаћим скуповима. Био је  рецензент  монографије  „Процена диверзитета 
коровске флоре урбаних средина“ аутора Др Марка Несторовића и Проф. др Бранка 
Константиновића. Такође, био је рецензент два техничко-технолошка решења-битно побољшан 
постојећи производ или технологија (М 84): 1. Моделирање производње расада белог слеза 
(2012)-аутори: Слободан Дражић,  Ђорђе Гламочлија,  Радосав Јевђовић,  Томислав Живановић) 
и 2. Просторно разграничење–живи појас у органској биљној производњи заснован 
вишегодишњим морачом (2012)-аутори: Владан Угреновић, Владимир Филиповић, Ђорђе 
Гламочлија, Мирослав Костић, Радосав Јевђовић, Јонел Субић. Био је члан Комисија за изборе у 
институтска сарадничка звања, члан Наставно научног већа и Савета Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду. Тренутно је члан Одбора за планирање и развој ОДПФ 
„Радмиловац“. 

Коаутор је једне сорте купуса (Апис РС). Био је ментор једне докторске дисертације и 
члан комисија за оцену и одбрану четири докторске дисертације. Проф. др Жељко Долијановић 
је члан уређивачког одбора онлине часописа Journal of Agro Crop Science, члан Научног одбора 
часописа Agriculture and Forestry, члан Редакционог одбора часописа Зборник научних радова 
Института Агроекономик, Београд. Учествовао је у реализацији 16 домаћих пројеката које је 
финансирало Министарство за науку и технолошки развој и Министраство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије. Добитник је дипломе “Огњен Прица”, која је 
еквивалентна дипломи “Вук Караџић” у Србији (1992), награде и дипломе “Студент генерације” 
Пољопривредног факултета (1998), награде и дипломе коју додељује Задужбина “Никола 
Спасић”, као најбољи дипломирани студент Пољопривредног факултета школске 1996/97 
године (1998), једнократне стипендије од Министарства науке као најбољи асистент на 
Институту за ратарство (2001) и добитник је награде професора Лазара Стојковића, за 2003. 
годину, коју додељује Матица Српска за магистарски рад (2004).  Током 2003-2004 учествовао је 
на курсу Образовни форум, Курс Активно учење/настава, а у периоду од  27.04.2015–12.05.2015. 
похађао је професионални тренинг курс у Израелу: "Agro ecological Approaches for Sustainable 
Agriculture", Cinadco`s International Training Centre. Члан је Херболошког друштва Србије, 
Матице Српске (Одељење за природне науке), удружења „Агрономско друштво Србије 
(председник удружења од 2008-2012), “Националног удружења за развој органске 
пољопривреде „Сербиа органица“ и Српског друштва за проучавање обраде земљишта 
(СДПОЗ). 
 
 


