УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
ДЕКАНАТ

ИЗВЕШТАЈ
О кандидату за избор у звање истраживач приправник
за ужу научну област Болести животиња и хигијена анималних производа
I. ОПШТИ ПОДАЦИ
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду је донео Одлуку о
покретању поступка за избор истраживача приправника за ужу научну област
Болести животиња и хигијена анималних производа,без заснивања радног односа на
IV редовној седници НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Пољопривредног факултета
одржаној 24.01.2019. године са почетком у 9 часова у Сали за седнице.
На предлог Катедре за ветеринарску медицину, Веће Пољопривредног факултета
је донео Одлуку о покретању поступка за избор истраживача приправника, без заснивања
радног односа, и именовало комисију за писање Извештаја и Резимеа извештаја за избор
једног истраживача приправника из научне области Болести животиња и хигијена
анималних производа, у саставу:
1. др Ненад Стојанац, доцент, ужа н.о. Болести животиња и хигијена анималних
производа, Пољопривредни факултет Нови Сад
2. др Бојан Благојевић, ванредни професор, ужа н.о. Болести животиња и хигијена
анималних производа, Пољопривредни факултет Нови Сад
3. др Ивана Чабаркапа, научни сарадник за ужу н.о. Прехрамбено инжињерство,
Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад.
Извештај и Резиме извештаја писани су у складу са Закона о научно-истраживачкој
делатности и садрже биографске податке, преглед и мишљење о научном раду и мишљење
о испуњености услова кандидата.
Сва потребна документација била је на располагању Комисији и може се добити на
увид на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета у Новом
Саду.

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име: Јована
Презиме: Видовић
Датум рођења: 21.12.1993.
Место рођења: Лозница, Република Србија
Образовање: Висока стручна спрема
Докторске студије:
Институција: Пољопривредни факултет, Универзитет Нови Сад
Смер: Ветеринарска медицина
Период студирања: 2018 - данас
Основне интегрисане студије:
Институција: Пољопривредни факултет, Универзитет Нови Сад
Смер: Ветеринарска медицина
Период студирања: 2012 - 2018.
Просек: 9,54
Наслов дипломског рада: „Трихинелоза у Србији: епидемиологија,
дијагностика и контрола“
Диплома: Доктор ветеринарске медицине
Знање страних језика: Енглески језик (говори, чита, пише)
Шпански језик (говори, чита, пише)
Руски језик (говори, чита, пише)

Остале вештине и знања: Рад на рачунару
Радно искуство:
2018 - : приправнички стаж у ПВА „Дарвин“, Нови Сад

III. НАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Кандидат је на почетку своје научно-истраживачке каријере те до сада није објавио
ни једну штампану библиографску јединицу.

IV. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ
Анализом активности кандидата, његовог научног и стручног рада, као и анализом
приложених докумената, Комисија закључује да кандидат др.вет.мед. Јована Видовић има
конзистентан и континуиран едукативни ток и да је постигла запажене резултате током
основних студија.
Комисија такође сматра да кандидат др.вет.мед. Јована Видовић испуњава све
услове за избор у звање истраживач приправник прописане Законом о
научноистраживачкој делатности, као и услове прописане Статутом Пољопривредног
факултета у Новом Саду.
На основу разматрања релевантних критеријума, Комисија сматра да се ради о
веома квалитетнoм кандидату, студенту докторских студија са просечнoм оценoм већoм
од девет на предходним нивоима студија и који показује изузетан смисао за научни рад.
На основу наведеног, Комисија предлаже надлежним органима Пољопривредног
факултета у Новом Саду да се др.вет.мед. Јована Видовић изабере у звање
ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И
ХИГИЈЕНА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА, БЕЗ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА.
У Новом Саду, 05.02.2019.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
др Ненад Стојанац, доцент
Пољопривредни факултет Нови Сад
_____________________________________
др Бојан Благојевић, ванредни професор
Пољопривредни факултет Нови Сад
_____________________________________
др Ивана Чабаркапа, научни сарадник
Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад
_____________________________________

