
 
 

ВАСКРСИЈА ЈАЊИЋ, редовни члан АИНС од 2012. године. Рођен је 
30. априла 1944. године у селу Ламовита, општина Приједор,  
Република Српска, Босна и Херцеговина. Основну школу завршио је у 
родном и суседном месту, а Средњу пољопривредну школу у Бањалуци, 
1964 године. На Пољопривредни факултет у Београду уписао се 
школске 1964/1965. године и дипломирао  1968. године. После 
дипломирања уписао се на последипломске студије на групи 
Фитофармација на Пољопривредном факултету у Београду које је 
завршио 1970 године. На истом факултету, 1975. године одбранио је 

докторску  дисертацију.  
Након завршетка основних студија, од 4. децембра 1968. године, непрекидно  је радио у 
Институту за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, ветеринарству и шумарству у 
Земуну, односно у његовом делу који данас представља Институт за пестициде и заштиту 
животне средине. У звање научни сарадник изабран је 1976, виши научни сарадник 1981, 
научни саветник 1987, а у звање редовног професора 1992 године. Током своје 
научноистраживачке каријере првенствено се бавио истраживањима механизма деловања 
хербицида, резистенности корова на хербициде и понашања хербицида у земљишту. 
До сада је, сам или заједно са другим ауторима, објавио у часописима и саопштио на научним 
скуповима, 440 библиграфске јединице од чега 35 монографија и књига, 14 поглавља у 
монографијама и књигама, 140 радова у целини у врхунским и нациналним часописима, 14 
радова у целини и 14 у изводима у међународним зборницима, 14 радова у међународним 
часописима, 54 рада у целини и 162 рада у изводу у националним зборницима и 5 
компјутерска програма. Учествовао је са радовима на 123 научна скупа, (99 домаћа и 24 
међународна ), на којима је поднео 244 рада од чега  30 уводних радова по позиву. Све што је 
написао В. Јањић у овом периоду превазилази обим од 16.500, страна од чега само 
монографије и књиге чине 14 200 страна.   Био је рецезент више од 35 књига и монографија.  
Био је руководилац 10 националних пројеката из основних истраживања и технолошког 
развоја министарстава за науку, као и пројеката за друга министарства, привредне и друге 
организације. Такође, био је руководилац и два међународна пројекта. Био је ментор и члан 
комисија за оцену и одбрану 80 дипломских радова, 40 специјалистичких  радова, 30 
магистарских теза и 20 докторских дисертација на различитим факултетима 
(пољопривредним, природно-математичким, биолошким и фармацеутским) и на различитим 
универзитетима (Београдском, Новосадском, Крагујевачком, Приштинском, Сарајевском и 
Бањалучком).  
Учествовао је у организацији и реализацији 35 научних скупова у својству председника 
програмских и организационих одбора, а у још 25 научних скупова у областима хербологије и 
фитофармације и другим областима, био је члан тих одбора. Поред осталог, био је председник 
Научног одбора V конгреса о заштити биља, који је организован у време прославе 50 година 
Друштва за заштиту биља Србије и председник је Организационог одбора VII конгреса о 
заштити биља. 
Био је у више мандата, скоро 20 година, директор данашњег Института за пестициде и 
заштиту животне средине (први пут 1975-1977 и други пут 1987-2003. године), помоћник 
директора за науку Института за истраживања у пољопривреди „Србија” (1996-1998. године) и 
директор Института за истраживања у пољопривреди „Србија” (1998-2002. године).  

  
 

 


