
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 1 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА  

Орган који је расписао конкурс: Декан Пољопривредног факултета у Новом Саду 

Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: 16.09.2016.  

Место објављивања конкурса:  Огласне новине „Послови“ 

Датум објављивања конкурса:  28.09.2016. 

Број наставника који се бира:   Један  Звање у које се бира: Доцент или ванредни професор 

Ужа научна област:  Анатомија, хистологија и физиологија животиња 

Састав комисије:  

1. Ушћебрка Гордана редовни 

професор 

Анатомија, хистологија и 

физиологија животиња 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Жикић Драган редовни 

професор 

Анатомија, хистологија и 

физиологија животиња 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Катица Амела венредни 

професор 

Темељне науке ветеринарске 

медицине 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Ветеринарски факултет, Универзитет у Сарајеву члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4.    

 презиме и име звање ужа научна област 

   

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5.    

 презиме и име звање ужа научна област 

   

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

Пријављени кандидати:  

1. презиме и име: Слободан Стојановић 

УПУТСТВО 
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2. презиме и име: 

 

 

II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
Име, средње слово, презиме: Слободан З. Стојановић 

Датум рођења:  11.07.1977.    Место и држава рођења: Нови Сад, Србија 

II.1 Професионална оријентација: 

наставно-научна област: Анатомија, хистологија и физиологија животиња 

ужа научна област: Анатомија, хистологија и физиологија животиња 

II.2 Кретање у професионалном раду: 

 установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање 

1. Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ 1 година Приправник 

2. 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, Департман за ветеринарску медицину 1 година 

Студент 

постдипломац 

ангажован у 

извођењу 

вежби 

3. 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, Департман за ветеринарску медицину 2 године 

Сарадник у 

настави 

4. 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, Департман за ветеринарску медицину 3 године Асистент 

5. 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, Департман за ветеринарску медицину 

4 године и 8 

месеци Доцент 

6.    

7.    

  

II.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1. Универзитет у Сарајеву, Ветеринарски факултет Сарајево, Босна и Херцеговина 

 установа место и држава  

 

 упознавање / укључивање у наставне и научно-истраживачке 

активности на предметима Анатомија домаћих животиња и 

Ветеринарска хистологија са ембриологијом 

19.05.2014.-21.07.2014. 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

2.   

 установа место и држава  

 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 
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II.4 Докторске  студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. попунити 

само поља означена са * ) 

 
година уписа:    година завршетка*:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет*: Универзитет у Новом Саду 

факултет*: Пољопривредни факултет 

студијски програм:  

звање*: Доктор ветеринарских наука 

научна област*: Анатомија, хистологија и физиологија животиња 

наслов завршног рада*: Морфодинамика ембрионалног и постнаталног развоја скелетне 

мускулатуре тешких хибрида пилића условљена променама фактора 

инкубације 

 

II.5 Магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Пољопривредни факултет 

студијски програм: Физиологија и морфологија животиња 

звање:   Магистар ветеринарске медицине 

научна област: Физиологија и морфологија животиња 

наслов завршног рада: Морфолошке карактеристике ембрионалног развоја скелетне мускулатуре 

тешких и лаких хибрида пилића 

 

 

II.6 Основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Природно-математички факултет, Институт за биологију 

студијски програм: Дипломирани биолог 

звање: Дипломирани биолог 

 

 

II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) 

језик (навести језик) чита пише говори 

Енглески језик ДА ДА ДА 

    

    

 

1996 2001 9.17 

   2011  

2004 

  

2008 10.00 
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III       НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) 

III.1 Научне публикације 

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја)  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М21 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D., Kanački, Z. (2013) Skeletal muscle 

characteristics of broiler chickens under modified incubation factors. Avian 

biology research, 6(4): 281-288. 

ISSN 1758-1559 

М22 

  М22 

  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Stojanović, S., Žikić, D., Kanački, Z., Ajdžanović, V., Milošević, V., 

Ušćebrka, G. (2014) The effects of thermal and light exposure on the 

development of broiler chicken leg musculature. Archives of Biological 

Sciences, 66(4): 1547-1557. 

ISSN 0354-4664 

М23 

  М23 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М24 

1. Kanački, Z., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D. (2012) The 

development pattern of IGF-1 (insulin like growth factor-1) protein 

expression in breast muscle of broiler chickens. Biotechnology in Animal 

Husbandry 28 (4), 797-805. 

ISSN 1450-9156 

М24 

  М24 

  М24 

 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
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КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и 

полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање 

међународног научног часописа) 

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) 

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Stojanović, S., Žikić, D., Kanački, Z., Ušćebrka, G. (2015) Characteristics 

of embyonic and postnatal development of the skeletal muscles of broilers 

caused by temperature manipulation during the incubation. Proceedings and 

Abstract book – The International Symposium on Animal Science (ISAS) 

2015 and 19th International Congress on Biotechnology in Animal 

Reproduction (ICBAR). 09-11.09.2015., Novi Sad, Serbia, 68-75. 

ISBN 978-86-7520-346-9 

M31 

2. Ušćebrka, G., Žikić, D., Stojanović, S., Lalošević, V. (2012) The current 

state and the possibility of implementing safety systems and standards in 

pig farms in South Backa district. International conference „Biological 

Food Safety and Quality“, Belgrade, Serbia, 4-5 October 2012. Proceedings 

of the International Conference, 162-164. 

ISBN 978-86-7520-264-6  

M33 

3. Ušćebrka, G., Baltić, M., Stojanović, S., Aleksić, J. (2012) Morphological  

and morphometric characteristics of testicles of immunocastrated pigs. 

International conference „Biological Food Safety and Quality“, Belgrade, 

Serbia, 4-5 October 2012. Proceedings of the International Conference, 

143-145.   

ISBN 978-86-7520-264-6 

M33 

4. Ušćebrka, G., Ristić, Z., Stojanović, S., Žikić, D., Kanački, Z., Bošnjak, D. 

(2012) Morphological characteristics of pheasant eggs and their influence 

on the embryonic and neonatal development of pheasant chickens. 

International Scientific Conference „Forests in future – Sustainable use, 

risks and challanges“, Belgrade, Republic of Serbia, 4th-5th October 2012. 

Proceedings, 1083-1086.  

ISBN 978-86-80439-33-4 

M33 

5. Ristić, Z., Ušćebrka, G., Marković, V., Lavadinović, M.V., Stojanović, S., 

Kovačević, M. (2012) Correlation between the egg shell color and pheasant 

egg incubation. International Scientific Conference „Forests in future – 

Sustainable use, risks and challanges“, Belgrade, Republic of Serbia, 4th-5th 

October 2012. Proceedings, 1059-1066.  

ISBN 978-86-80439-30-3 

M33 

6. Kanački, L., Kanački, Z., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D. (2012) PT 

(Proficiency Testing) activities – part of confidence in testing results. 

International Convention on Quality 2012, Belgrade, Serbia, 05-07 June 

2012. International Proceedings, 151-153.  

ISBN 978-86-903197-9-4 

M33 

7. Ušćebrka, G., Žikić, D., Stojanović, S., Kanački, Z. (2012) Traceability in 

the food chain and standards. International Convention on Quality 2012, 

Belgrade, Serbia, 05-07 June 2012. International Proceedings, 133-137. 

ISBN 978-86-903197-9-4 

M33 

8. Ušćebrka, G., Žikić, D., Šević, D., Ćosić, J., Stojanović, S. (2012) 

Agroindustry and quality management in Serbia. International Convention 

M33 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM20.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM30.pdf
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on Quality 2012, Belgrade, Serbia, 05-07 June 2012. International 

Proceedings, 127-132.  

ISBN 978-86-903197-9-4 

9. Žikić, D., Ušćebrka, G., Stojanović, S., Kanački, Z. (2012) GMP + FSA 

scheme as part of the integrated system for providing biosecurity in animal 

production. International Scientific-and-Practical Conference 

“Transmissible diseases of animals: actual aspects of biosafety and control“, 

Kharkiv, Ukraine, 21-25 May 2012. Inter-departmental subject scientific 

collection „Veterinary medicine“ 96, 184-186.   

ISSN 0321-0502 

M33 

10. Ušćebrka, G., Zikić, D., Stojanović, S., Šević, D. (2012) An example of 

model of estimating the level of biological risk on farms based on the GAP 

requirements. International Scientific-and-Practical Conference 

“Transmissible diseases of animals: actual aspects of biosafety and control“, 

Kharkiv, Ukraine, 21-25 May 2012. Inter-departmental subject scientific 

collection „Veterinary medicine“ 96, 71-74.  

ISSN 0321-0502 

M33 

11. Žikić, D., Ušćebrka, G., Stojanović, S., Kanački, Z. (2013) Implementacija 

plana biosigurnosti na osnovu analize rizika i kontrole kritičnih tačaka 

(HACCP) na farmi svinja. International Convention On Quality – JUSK 

ICQ 2013. 03-07. jun 2013, Beograd, Srbija. International Proceedings 59-

65.  

ISBN 978-86-89157-01-7  

M33 

12. Kanački, L., Kanački, Z., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D. (2013) 

Ocenjivanje i ocenjivači kao faktor kvaliteta u procesu akreditacije 

laboratorija. International Convention On Quality – JUSK ICQ 2013. 03-07. 

jun 2013, Beograd, Srbija. International Proceedings 66-73. 

ISBN 978-86-89157-01-7 

M33 

13. Žikić, D., Ušćebrka, G., Stojanović, S., Kanački, Z. (2013) Alternative 

growth promoters and broiler’s intestinal morphology and function. 10th 

International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“, 2-4 

October, Belgrade, Serbia. Proceedings, 232-243. 

ISBN  978-86-82431-69-5 

M33 

14. Kanački, L., Kanački, Z., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D. (2013) 

The need and choice of consultants in the implementation of accreditation 

for testing laboratories. European quality week 2013 in Serbia, 19th-21st 

November, Novi Sad, Serbia. International proceedings (CD), 1-5.         

ISBN 978-86-89157-01-7 

M33 

15. Ušćebrka, G., Žikić, D., Stojanović, S., Kanački, Z. (2014) Standards and 

quality systems in agriculture in function of nature and environment 

protection. 7th international scientific / professional conference: Agriculture 

in nature and environment protection. Vukovar, Republic of Croatia, 28th-

30th May 2014. Proceedings & Abstracts: 290-295. 

ISSN 1848-5456 

M33 

16. Kanački, L., Kanački, Z., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D. (2014) 

The significance of informationes from management riviews. International 

convention on quality UASQ – 2014 with the moto: Quality for European 

and world integrations. Belgrade, Serbia, 2nd – 5th June 2014. International 

proceeding: 123-125. 

ISBN 978-86-89157-02-4    

M33 

17. Žikić, D., Stojanović, S., Đukić-Stojčić, M., Kanački, Z., Ušćebrka, G. M33 
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(2014) Morphological characteristics of breast and thigh muscles of 

autochtonous breeds of chickens. International symposium on animal 

science 2014, 23-25 September 2014, Belgrade-Zemun. Proceedings of the 

international symposium on animal science 2014: 536-542. 

ISBN 978-86-7834-199-1        

18. Kanački, L., Kanački, Z., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Žikić, D. (2015) 

The importance of good veterinary practice as a factor of quality system 

managing.  International Convention on Quality, Belgrade, Serbia, 1-5 June, 

2015. Proceedings: 200-202.  

ISBN 978-86-89157-04-8     

M33 

19. Kanački, Z., Stojanović, S., Žikić, D., Ušćebrka, G. (2015) The influence 

of eggshell color on meat composition of pheasants. Proceedings of the 4th 

International Congress „New Perspectives and Challenges of Sustainable 

Livestock Production“,  7-9. October 2015, Belgrade, Serbia, 598-604. 

ISBN 978-86-82431-71-8    

M33 

20. Ušćebrka, G., Ristić, Z., Florijančić, T., Stojanović, S. (2012) 

Morphological characteristics of pheasant eggs and their influence on 

hatching. 47th Croatian & 7th International Symposium on Agriculture, 

February 13-17, 2012, Opatija, Croatia. Book of Abstracts, 182-183. 

ISBN 978-953-7878-00-9 

M34 

21. Ušćebrka, G., Stojanović, S., Žikić, D. (2012) Biosecurity at the farm level 

as a condition for safe food production. 47th Croatian & 7th International 

Symposium on Agriculture, February 13-17, 2012, Opatija, Croatia. Book 

of Abstracts, 215-216.  

ISBN 978-953-7878-00-9 

M34 

22. Jojkić, Z., Stojanović, S., Ristić, Z., Florijančić, T., Ušćebrka, G. (2013) 

Preliminary research of dependence of pheasants (Phasianus spp.) muscle 

cells diameter in prenatal and postnatal development on the color of 

eggshell. 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture. 

17th-22nd February 2013, Dubrovnik, Croatia. Book of Abstracts, 253-254.   

ISBN 978-953-7871-07-9 

M34 

23. Kanački, Z., Ušćebrka, G., Stojanović, S., Žikić, D. (2013) Modified 

incubation factors and thyroid hormones as a mediators of chicken muscle 

quality. XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg 

Products. XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat. 15 – 

19. September 2013, Bergamo, Italy. World’s Poultry Science Journal, vol. 

69, supplement: 48.  

ISSN: 0043-9339 

M34 

24. Žikić, D., Stojanović, S., Ušćebrka, G., Kanački, Z. (2013) The diameter of 

skeletal muscle cells of broiler chickens incubated at different incubation 

factors. XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg 

Products. XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat. 15 – 

19. September 2013, Bergamo, Italy. World’s Poultry Science Journal, vol. 

69, supplement: 62.  

ISSN: 0043-9339 

M34 

25. Ušćebrka, G., Žikić, D., Stojanović, S., Kanački, Z. (2014) Implementation 

of standards and quality systems in agriculture and food production and 

environment protection. International convention on quality UASQ – 2014 

with the moto: Quality for European and world integrations. Belgrade, 

Serbia, 2nd – 5th June 2014. International proceeding: 121.    

ISBN 978-86-89157-02-4    

M34 
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26. Ušćebrka, G., Milošević, V., Ajdžanović, V., Stojanović, S., Žikić, D., 

Kanački, Z. (2014) Characteristics of the leg muscles of broiler chickens 

under different incubation factors. Macedonian Veterinary Review – 

Proceedings of the 5th international scientific meeting “Days of veterinary 

medicine 2014”, Ohrid, Macedonia, September 5-7, 2014; vol. 37, 

supplement 1: 64. 

ISSN 1409-7621 

M34 

27. Žikić, D., Stojanović, S., Kanački, Z., Jojkić, Z., Ušćebrka, G. (2015) 

Histological characteristics of leg muscles of 56-day old pheasants hatched 

from eggs of different eggshell colour. International scientific symposium 

„Bioengineering of animal resources 2015”, Timisoara, Romania, May 28-

29, 2015. Scientific Conferences, Book of Abstracts 3, 218. 

ISSN 2343-9459 

M34 

28. Žikić, D., Stojanović, S., Kanački, Z., Ušćebrka, G. (2015) Stress in the 

farm animals and food safety through the prism of the implementation of 

certain standards of quality. International Convention on Quality, Belgrade, 

Serbia, 1-5 June, 2015. Proceedings: 203. 

ISBN 978-86-89157-04-8     

M34 

29. Milošević, V., Stojanović, S., Jojkić, Z., Ristić, N., Ajdžanović, V., 

Pendovski, L., Ušćebrka, G. (2015) Perinatal growth of skeletal muscle 

cells of pheasants hatched from eggs of different eggshell colour. 

Macedonian Veterinary Review 38 (Suppl.1) – Proceedings of the 6th 

International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2015, Struga, 

Macedonia, 24-26 September, 40. 

ISSN 1409-7621 

M34 

30. Žikić, D., Stojanović, S., Jojkić, Z., Ušćebrka, G. (2016) Characteristics of 

skeletal musculature of pheasants hatched from eggs of different eggshell 

colour. International scientific symposium „Bioengineering of animal 

resources 2016“, May 26-37, 2016, Timisoara, Roamania. Book of 

Abstracts, 44. 

ISSN 2501-725X    

M34 

31. Ušćebrka, G., Žikić, D., Stojanović, S., Jojkić, Z., Pendovski, L., 

Ajdžanović, V. (2016) Monitoring of pectoral muscle myopathy of broilers 

at slaughter line. Days of Veterinary Medicine 2016, 7th International 

Scientific Meeting, 22-24 September 2016, Struga, Republic of Macedonia. 

Proceedings, 139-140. 

ISBN 978-9989-774-27-0     

M34 

32. Ušćebrka, G., Žikić, D., Popovska-Perčinić, F., Stojanović, S., Šošić-

Jurjević, B., Milošević, V. (2016) Histological Characteristics of leg 

muscles of broilers incubated under different temperature conditions. Days 

of Veterinary Medicine 2016, 7th International Scientific Meeting, 22-24 

September 2016, Struga, Republic of Macedonia. Proceedings, 141-142. 

ISBN 978-9989-774-27-0     

M34 

 

КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

   

   

 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM40.pdf
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КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

1. Ušćebrka, G., Žikić, D., Kanački, Z., Stojanović, S. (2014) The 

implementation of a biosecurity plan on pig farms based on risk analysis 

and control of critical points (HACCP). Contemporary agriculture 63 (4-5), 

513-523.  

ISSN: 0350-1205 

М51 

2. Ristić, Z., Ušćebrka, G., Bošnjak, D., Stojanović, S., Žikić, D. (2015) 

Results of hunting the ringed pheasants in hunting grounds of AP 

Vojvodina (Serbia). Contemporary Agriculture 64(1-2), 100-104. 

ISSN: 0350-1205      

М51 

3. Žikić, D., Stojanović, S., Đukić-Stojčić, M., Kanački, Z., Milošević, V., 

Ušćebrka, G. (2016) Morphological characteristics of breast and thigh 

muscles of slow- and medium- growing strains of chickens. Biotechnology 

in Animal Husbandry 32(1), 27-35. 

ISSN 1450-9156 

М51 

  М51 

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М52 

  М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 

  М53 

  М53 

 

КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) 

Р. бр пун наслов категорија 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)  

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 

   

1. Ristić, Z., Ušćebrka, G., Marković, V., Stojanović, S. (2012) Uzgoj fazana 

u fazanerijama i preživljavanje u lovištima. Znanstveno-stručni skup 

„Uzgoj divljači i zaštita biološke raznolikosti“, Vinkovci, Hrvatska, 17. 

travnja 2012. Zbornik priopćenja, 4-12.  

ISBN:  978-953-99889-2-8 

М63 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске и докторске дисертације)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM50.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM60.pdf
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КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

1. Селекција фазанских јаја за икубацију ради постизања већег процента 

лежења, виталности фазанских пилића и производних карактеристика 

(2015) 

M84 

2. Побољшање производних резултата у тову и квалитета меса бројлера 

коришћењем монохроматске зелене светлости током инкубације 

(2015) 

M84 

3. Побољшање производних резултата у тову и квалитета меса бројлера 

променом температуре инкубације (2015) 

M84 

 

КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови)  

Р. бр пун наслов, година категорија 

   

   

 

III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) 

категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 

број пуб.          1 1 1   

број бодова          5 3 2   

 

категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 

број пуб.   1  18 13         

број бодова   3.5  18 6.5         

 

категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 

број пуб.    3       1    

број бодова    6       1    

 

категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93    

број пуб.      3         

број бодова      9         

укупно бодова=  

III.2б списак публикацаија из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 

1. Ušćebrka, G., Stojanović, S., Žikić, D., Kanački, Z. (2010) Morphodynamics of embryonic 

development of skeletal musculature of broiler and layer chickens. Avian Biology Research, 3 

(4): 179-186. ISSN 1758-1559 M23 

2. Žikić, D., Perić, L., Ušćebrka, G., Stojanović, S., Milić, D., Nollet, L. (2011) Influence of 

dietary mannanoligosaccharides on histological parameters of the jejunal mucosa and growth 

performance of broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 10 (32): 6172-6176. ISSN 

1684-5315 M23 

 

 

 

54.0 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM80.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kategorijeM90.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/prethodni%20period.pdf


 11 

  

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад)  

звање број бодова основни бодови1 број радова са 

СЦИ листе2 

испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент     

ванредни 

професор 
54.0 46.5 2 ДА 

редовни професор     

 

1основни бодови = M20 + M31 + M33 + M51 + M80 = 1xM22 + 1xM23 + 1xM24 + 1xM31 + 

18xM33 + 3xM51 + 3xM84 = 46.5 

2радови са SCI листе: М21 (   -    рад.); М22 (  1      рад.); М23 (   1     рад.) 

Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене: 

 

 

 

III.3 остало 

A. Признања, награде и одликовања за научни рад: 

1. 

2. 

3. 

B. Чланство у научним и стручним организацијама: 

1. WPSA- World’s Poultry Science Association  

2. ЕМS- Еuropean Microscopy Society  

3. European Association of Veterinary Anatomists 

4. СДМ- Српско друштво за микроскопију 

5. Друштво анатома Србије 

6. ЈУСК-Јединствено удружење Србије за квалитет 

 

III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовоног професора) 

упутсво 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20NAUCNO.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/uputsvo%20minimalni%20nauka.pdf
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број цитата (без аутоцита):    извор:  

 

највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а: 

 

аутори, наслов рада, часопис, број, странице број цитата 

  

  

  

 

навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран: 

 

 аутори, наслов рада, часопис, број, странице категорија 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност) 

звање 

број цитата у 

међународним 

часописима 

број цитата у домаћим 

часописима  

испуњеност 

критеријума  

(ДА или НЕ) 

редовни 

професор 

   

 

IV       РАД У НАСТАВИ   

IV.1а  Извођење наставе (у последњем изборном периоду)     

назив предмета: Анатомија 1 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 2+2 

 

назив предмета: Анатомија 2 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 2+3 

 

 

  

упутство 

опис 

упутство 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20IV_RAD%20U%20NASTAVI.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo_CITIRANOST.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZACITIRANOST.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/izvodjenje%20nastave%20i%20ankete.pdf
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назив предмета: Топографска анатомија 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 0.5+0.5 

 

назив предмета: Хистологија са ембриологијом 1 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 1+1 

 

назив предмета: Хистологија са ембриологијом 2 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 1.5+1.5 

 

назив предмета: Хистологија са ембриологијом 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 2+2 

 

назив предмета: Принципи ћелијске биологије 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 1+1 

 

назив предмета: Основи лабораторијске технике у морфологији 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  интегрисане академске   фонд часова: 1+1 

 

назив предмета: Клиничка физиологија птица 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  докторске студије    фонд часова: 2 

 

назив предмета: Морфофункционалне карактеристике одабраних ткива и органа 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  докторске студије    фонд часова: 1 

 

назив предмета: Морфодинамика развоја стем ћелија, својства и значај за ветеринарску медицину 

студијски програм: Ветеринарска медицина 
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установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  докторске студије                фонд часова: 2 

 

назив предмета: Морфологија ембрионалног и постнаталног развоја ткива и одабраних органа 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  докторске студије    фонд часова: 2 

 

назив предмета: Осигурање квалитета у производњи хране 

студијски програм: Ветеринарска медицина 

установа: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

степен студија:  докторске студије    фонд часова: 1 

 

 

IV.1б Мишљење студената о педагошком раду   

 

анкете 

наставни предмет  школ. 

год. 

оцена  

студената 

број 

студената 

Анатомија 1 2012/2013 5,00 9 

Анатомија 1 2013/2014 4,94 18 

Анатомија 1 2014/2015 4,67 3 

Анатомија 1 2015/2016 5,00 2 

Анатомија 2 2014/2015 5,00 2 

Хистологија са ембриологијом 2012/2013 4,50 

 

4 

Хистологија са ембриологијом 2013/2014 5,00 

 

6 

Принципи ћелијске биологије 2015/2016 5,00 

 

2 

Средња вредност  4,89  

остало 

 

 

упутство 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/izvodjenje%20nastave%20i%20ankete.pdf
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IV.2 Увођење нових области или наставних предмета 

 

IV.3а Уџбеници  

аутори: Драган Жикић, Гордана Ушћебрка, Слободан Стојановић 

наслов: Морфологија животиња 

издавач: Пољопривредни факултет, Нови Сад 

ISBN: 978-86-7520-361-2 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

 

IV.3б Друга дидактичка средства 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 

 

IV.5 Остало 

A. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: 

1. 

2. 

3. 

B. извођење наставе на универзитетима ван земље: 

1. 

2. 

3. 
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

звање 
оцена 

студената  
уџбеник 

остала дидактичка 

средства 

испуњеност критеријума 

(ДА или НЕ) 

доцент     

ванредни професор 4,89 ДА - ДА 

редовни професор     

 

 

 

 

V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ  ПОДМЛАТКА  

V.1а  Менторство у завршним радовима 

основне студије           укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

мастер студије или магистарске тезе        укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

1. Маријановић Нинко Morfološke 

karakteristike skeletne 

muskulature teških 

hibrida pilića 

inkubiranih pod 

različitim 

temperaturnim 

uslovima 

Хистологија са 

ембриологијом 

2014 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

специјалистичке студије          укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 презиме и име студента наслов рада област година одбране 

 

1 

опис 

 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/deo%20V_RAD%20SA%20PODMLATKOM.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERIJUMI%20ZA%20NASTAVNI%20RAD.pdf
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

докторске дисертације          укупан број менторстава: 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:        датум одбране: 

 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

 

Испуњеност услова за менторство на докторским студијама:   

 

V..1б  Учешће у комисија за оцену и одбрану радовима 

 основне 

студије 

мастер студије 

или маг. тезе 

специјалисичке 

студије 

докторске 

дисертације 

број 

учешћа 

3 2 - - 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком) 

звање 

менторство на 

одбрањеним докт. 

дисертацијама  

учешће у комисија 

у одбрањеним 

докт. дисерт 

испуњен критеријум 

за менторство на 

докт. дисерт. 

испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

редовни 

професор 
  

  

 

 

 

 

 

опис 

../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/kriterijumDOKTORAT.pdf
../../../../Zorana/Local%20Settings/Temp/Rar$DI66.272/MINIMALNI%20KRITERUJU%20ZA%20RAD%20SA%20PODMLATKOM.pdf
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VI       ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

 

VI.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

орган или тело факултет или Универзитет период 

   

   

   

   

 

VI.2  Учешће у комисијама за изборе у звања  број: 

 

VI.3  Вођење професионалних (струковних) организација 

организација функција период 

   

   

 

VI.4  Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација 

скуп, конференција, манифестација функција година 

   

   

 

VI.5  Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго 

одбор, тело ... врста рада период 

   

   

 

VI.6  Рецензије у научном часописима 

часопис категорија 

  

  

 

VI.7  Учешће и руковођење научним и другим пројектима 

назив пројекта: Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног 

порекла и контролне мере од фарме до потрошача 

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

врста пројекта: Технолошко-развојни пројекат 

период: 2011-данас 

руководилац: Проф. др Сава Бунчић 

назив пројекта: Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња 

живинског меса и  јаја са додатом вредношћу 

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

врста пројекта: Технолошко-развојни пројекат 
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период: 2011-данас 

руководилац: др Златица Павловски 

назив пројекта: Испитивање утицаја одабира јаја и фактора инкубације на 

морфофункционалне карактеристике ембрионалног и постнаталног развоја 

у циљу повећања вијабилности фазанских пилића 

финансиран (од кога): Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине 

врста пројекта: Биотехнологија и пољопривреда 

период: 2011-2014 

руководилац: Проф. др Гордана Ушћебрка 

назив пројекта: Нови технолошки поступци у складу са добробити живине и заштитом 

животне средине у циљу добијања живинских производа гарантованог и 

посебног квалитета 

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

врста пројекта: Технолошко-развојни пројекат 

период: 2008-2011 

руководилац: др Златица Павловски 

назив пројекта: Утицај пробиотика и пребиотика на производне перформансе и 

морфофункционалне карактеристике танких црева бројлера 

финансиран (од кога): Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине 

врста пројекта: Биотехнолошки пројекат 

период: 2006-2010 

руководилац: Проф. др Гордана Ушћебрка 

назив пројекта: Развој технолошких поступака и програма за дијагностику и контролу 

заразних болести говеда, оваца и свиња 

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

врста пројекта: Технолошко-развојни пројекат 

период: 2005-2008 

руководилац: др Бранка Видић 

назив пројекта: Унапређење технолошких поступака производње свињског меса применом 

ХАЦЦП   система и цитогенетичке атестације 

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

врста пројекта: Технолошко-развојни пројекат 

период: 2002-2005 

руководилац: др Ранко Кљајић 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници) 

звање 
учеће на научним 

пројектима (број) 

учеће на другим  

пројектима (број) 

руковођење 

пројектима (број) 

испуњеност 

критеријума  

ванредни 

професор 
7 - - ДА 

редовни 

професор 
  

  

 

опис 
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VII    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници) 

 

Кандидат др Слободан Стојановић је на основу достављених података до сада 

имао искуства у наставној и научној делатности. 

Наставна делатност: 

Још као студент постдипломац био је ангажован у извођењу наставе на предметима 

Хистологија са ембриологијом и Анатомија на смеру ветеринарска медицина 

Пољопривредног факултета у Новом Саду. По заснивању радног односа на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, био је задужен за извођење 

наставе на Департману за ветеринарску медицину, и то: као сарадник у настави био је 

задужен за извођење вежби на предметима Хистологија са ембриологијом и Анатомија 2;  

као асистент био је задужен за извођење вежби на предметима Хистологија са 

ембриологијом, Анатомија 1, Анатомија 2 и Основи лабораторијске технике у 

морфологији; кao доцент био је задужен за извођење предавања и вежби на предметима 

интегрисаних академских студија (Анатомија 1, Анатомија 2, Топографска анатомија, 

Хистологија са ембриологијом 1, Хистологија са ембриологијом 2, Хистологија са 

ембриологијом, Принципи ћелијске биологије, Основи лабораторијске технике у 

морфологији), као и докторских студија (Клиничка физиологија птица, 

Морфофункционалне карактеристике одабраних ткива и органа, Морфодинамика развоја 

стем ћелија, својства и значај за ветеринарску медицину, Осигурање квалитета у 

производњи хране, Морфологија ембрионалног и постнаталног развоја ткива и одабраних 

органа).  

У извођењу предавања и вежби користи савремене методе (видео презентације, 

флеш камера, интернет, интерактивни ЦД), а за све вежбе где је потребно да студенти 

практично раде се обезбеђује сав потребан материјал (узорци донешени са линије клања и 

сл.). Свака наставна јединица се карактерише јасно дефинисаним начином рада, као и 

максималним залагањем др Слободана Стојановића да градиво што више приближи 

студентима, повећа активност студената на самом часу и изазове интересовање за 

материју која се обрађује.  

У контакту са студентима показао је завидно познавање дате научне области и 

креативан и коректан однос са студентима, тако да је у спроведеној анкети о вредновању 

наставника и сарадника од стране студената оцењен просечном оценом 4,89 (максимум 

5,0).  

Поред одржавања самих вежби и предавања на поменутим предметима, др 

Слободан Стојановић учествује и у другим аспектима који повећавају квалитет наставног 

процеса као што су припрема препарата, израда радних свески за вежбе, коришћење 

платформе Moodle за online учење, и др. Кандидат је и коаутор уџбеника „Морфологија 

животиња“ издатом у последњем изборном периоду. 

Научна делатност: 

Др Слободан Стојановић је био ангажован на седам научних пројеката 

финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, 

као и од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.  

Поред тога, др Слободан Стојановић је до сада објавио 98 научних радова. У 

последњем изборном периоду (oд избора у звање доцента) је објавио 39 научних радова и 

3 техничка решења (индекс компетентности 54,0; основних бодова 46,5), од чега су 2 рада 

са СЦИ листе. 

Кандидат је члан више научних и стручних организација, учесник је многих 

међународних научних скупова на којима је имао радове, од којих је неке и усмено 

презентовао. У својим истраживањима, кандидат користи савремене методе испитивања, а 

проблематика истраживања је усмерена ка актуелним темама из научне области којом се 

бави. 
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VIII       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОСЕБНО  

 

На конкурс за избор у звање једног доцента или ванредовног професора за ужу 

научну област Анатомија, хистологија и физиологија животиња пријавио се само један 

кандидат, доц. др Слободан Стојановић. На основу података изнетих у овом реферату, 

кандидат испуњава све услове прописане конкурсом.  

Доц. др Слободан Стојановић је постигао запажене резултате у настави, научном и 

стручном раду. 

Својим радом у настави, који се огледа у извођењу предавања и вежби из 7 

предмета на интегрисаним академским студијама, као и 5 предмета на докторским 

студијама, кандидат је у потпуности испунио све обавезе предвиђене наставним планом и 

програмом. 

Учешћем на 7 пројеката, дао је допринос научној области којом се бави, што се 

огледа у 39 објављених научних радова у последњем изборном периоду (од тога су 2 рада 

са СЦИ листе), као и 3 техничка решења. Радови се карактеришу испитивањем актуелне 

проблематике из области Анатомије, хистологије и физиологије животиња.  

На основу изнетог, Комисија сматра да доц. др Слободан Стојановић испуњава 

све услове прописане Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима 

за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, као и Статутом Универзитета и 

Пољопривредног факултета у Новом Саду, за избор у звање ванредног професора за 

ужу научну област Анатомија, хистологија и физиологија животиња на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду.  

 

 

 

 

У зависности од звања попуните један од следећих извештаја: 

кратак извештај ДОЦЕНТ 

кратак извештај ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

кратак извештај РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 
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ИX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  

На основу увида у податаке који се односе на наставну и научну делатност 

кандидата доц. др Слободана Стојановића, Комисија је јединствена у мишљењу да 

кандидат испуњава све потребне услове прописане Законом о високом образовању, 

Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 

Саду, као и Статутом Универзитета и Пољопривредног факултета у Новом Саду, и 

предлаже да се др Слободан Стојановић изабере у звање ванредног професора за ужу 

научну област Анатомија, хистологија и физиологија животиња.  

 

 

 

датум: 20.11.2016. 

 

председник комисије  

Др Гордана Ушћебрка, ред. проф., 

Анатомија, хистологија и физиологија 

животиња, 

Пољопривредни факултет, Универзитет у 

Новом Саду 

 

 

члан 1 

Др Драган Жикић, ред. проф., 

Анатомија, хистологија и физиологија 

животиња, 

Пољопривредни факултет, Универзитет у 

Новом Саду 

 

 

члан 2 

Др Амела Катица, ванред. проф., 

Темељне науке ветеринарске медицине, 

Ветеринарски факултет, Универзитет у 

Сарајеву 

 

члан 3 

 

члан 4 

 


