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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

БЕОГРАД-ЗЕМУН 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Предмет: Избор наставника у звање и на радно место ванредног професора за ужу 

научну област Хемија 

 

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду бр. 

300/9-3/6 од 30.06.2022. године, образована је комисија за припрему извештаја за избор 

наставника у звање и на радно место: ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну 

област Хемија, у следећем саставу: 

 

1. Др Милош Б. Рајковић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, 

Пољопривредни факултет, ужа научна област: Хемија, председавајући комисије, 

2. Др Малиша Антић, редовни професор, Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, ужа научна област: Хемија, 

3. Др Антоније Оњиа, редовни професор, Универзитет у Београду, Технолошко-

металуршки факултет, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

На основу одлуке Декана (Одлука бр. 288/1 од 30.06.2022. године) расписан је 

конкурс који је објављен у листу „Послови“, број: 1004 од 07.09.2022. године. После 

прегледа достављених пријава на поменути конрурс, Комисија подноси следећи 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
На расписани конкурс за избор у звање и на радно место ВАНРЕДНОГ 

ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХЕМИЈА са пуним радним временом на 

одређено време од 5 година пријавио се један кандидат др Ивана Средовић 

Игњатовић, доцент за ужу научну област Хемија на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Београду (пријава бр. 288/8 од 16.09.2022. године). 

 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
 

Ивана Средовић Игњатовић је рођена 24.01.1976. године у Ивањици. Основну и 

средњу школи је завршила у Чачку. Студије на Технолошко-металуршком факултету 

Универзитета у Београду уписала је 1995. године. Дипломирала је на истом факултету 

2001. године са просечном оценом 9,17 и оценом 10 на дипломском раду под називом 

„Епоксидне катафоретске превлаке на челику модификованом Zn-Co легурама“. 

Магистарске студије је уписала школске 2001/2002. год. на Технолошко-металуршком 

факултету, смер: Аналитичка хемија у технолошкој контроли и положила све испите са 

просечном оценом 9,89. Магистарску тезу под називом: „Анализа садржаја флуорида и 

хлорида у угљу за термоенергетска постројења“ одбранила је у јуну 2008. год. нa истом 

факултету и стекла академски назив магистар техничких наука. Докторску дисертацију 

под називом „Развој метода за анализу халогених елемената у чврстим узорцима у 
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атмосфери кисеоника“, одбранила је у новембру 2015. год. на Технолошко-

металуршком факултету у Београду и стекла академски назив доктор техничких наука 

за област хемије и хемијске технологије. 

Од јануара 2002. год. запослена је на Пољопривредном факултету Универзитета 

у Београду у звању асистента-приправника на Катедри за хемију и биохемију. На истом 

факултету је у јануару 2009. год. изабрана за асистента за ужу научну област Хемија. 

Била је ангажована у реализацији вежби на предметима Општа хемија и Аналитичка 

хемија на основним академским студијама, на предмету Хемијска анализа хране на 

специјалистичким и  Хемијске методе анализе хране на мастер академским студијама. 

У звање доцента др Ивана Средовић Игњатовић изабрана је 2016. године и ангажован је 

као наставник на предметима из уже научне области Хемија на основним, 

специјалистичким и мастер академским студијама. 

Кандидат говори енглески језик и у свом раду активно се служи различитим 

програмима из области обраде текста, графике и интернет комуникације. 

 

2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

 

Докторска дисертација (М71) 

мр Ивана Средовић Игњатовић, 

„Развој метода за анализу халогених елемената у чврстим узорцима у атмосфери 

кисеоника“ Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду,  новембар 

2015. година.  

 

Магистарска теза  

Ивана Новаковић, 

„Анализа садржаја флуорида и хлорида у угљу за термоенергетска постројења“ 
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, јун 2008. година. 

  

3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

3.1. Наставни рад  

 

3.1.1. Искуство у педагошком раду са студентима 

 

У периоду од избора у звање асистента-приправника (2002. год.) до избора у звање 

доцента (2016. год.) кандидат др Ивана Средовић Игњатовић је држала вежбе из 

следећих предмета на основним, мастер и специјалистичким студијама, са 

максималним бројем часова: 

 

Општа хемија - на студијском програму Прехрамбена технологија (Модули: 

Технологија ратарских производа, Технологија конзервисања и врења, Технологија 

анималних производа, Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране и 

Микробиологија хране), 

Аналитичка хемија - на студијском програму Прехрамбена технологија (Модули: 

Технологија ратарских производа, Технологија конзервисања и врења, Технологија 

анималних производа, Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране и 

Микробиологија хране), 

Хемијске методе анализе хране - на мастер студијама (студијски програм 

Прехрамбени инжињеринг), 
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Хемијска анализа хране - на специјалистичким студијама (студијски програм 

Прехрамбена технологија). 

 

У периоду од избора у звање доцента (2016. год.) до данас др Ивана Средовић 

Игњатовић је учествовала у извођењу предавања, вежби и студијског истраживачког 

рада из следећих предмета у оквиру студијског програма Прехрамбена технологија:  

 

Основне академске студије (ОАС) 

Општа хемија - Модули: Технологија ратарских производа и Микробиологија хране, 

Аналитичка хемија - Модули: Технологија ратарских производа и Микробиологија 

хране 

 

Мастер академске студије (МАС) 

Хемијске методе анализе хране - сарадник (модул: Хемија хране) 

Хемија и аналитика хране - наставник и сарадник (модул: Хемија и биохемија хране) 

 

Специјалистичке академске студије (САС) 

Хемијска анализа хране -  сарадник (модул – Хемија хране). 

Аналитичке методе у микробиологији хране - наставник (модул: Технолошка 

микробиологија) 

 

Докторске академске студије (ДАС) 

Од школске 2022/23. године учествује у извођењу наставе на предмету 

Инструменталне методе анализа на студијском Програму прехрамбена технологија.  

 

3.1.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама  
 

Кандидат др Ивана Средовић Игњатовић учествовала је у припремама и 

извођењу наставе пратећи стручну и научну литературу, благовремено информисала 

студенте о садржају програма вежби и наставе, организовала консултације, наставне 

тестове и колоквијуме, са око 150-200 студената сваке године. У настави примењује 

савремене облике предавања, које су доступне студентима, инсистирајући на усвајању 

знања и вештина које воде у осамостављивању студената у раду. Са колегама дискутује 

о питањима наставе у циљу унапређења квалитета извођења предавања и 

експерименталних вежби. Интерактивни рад са студентима остварила је кроз 

предавања и вежбе, студентских консултација у току трајања курса и након његовог 

завршетка, као и кроз менторски рад.   

Наставни рад др Иване Средовић Игњатовић је оцењен високим позитивним 

оценама од стране студената које је анкетирала Комисија за организовање и 

спровођење вредновања рада наставника. Просечне добијене оцене (на скали од 1 до 5) 

у периоду после избора у звање доцента су: у студентским анкетама за школску 

2016/2017. год. студенти су рад из предмета Општа хемија оценили просечном оценом 

4,88 (настава и вежбе), за  школску 2017/2018. просечном оценом 4,83, за школску 

2018/2019. просечном оценом 4,88, за школску 2019/2020. просечном оценом 4,90, и за 

школску 2020/2021. просечном оценом 4,82. Наставни рад кандидата на предмету 

Аналитичка хемија за школску 2016/2017. студенти су у анкетама оценили просечном 

оценом 4,82 (настава и вежбе), за школску 2017/2018. просечном оценом 4,77, за 

школску 2018/2019. просечном оценом 4,86, за школску 2019/2020. просечном оценом 

4,82, и за школску 2021/2022. просечном оценом 4,74 (Прилог 2).  
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Школске 2007/2008. год. кандидат је учествовала у извођењу практичне наставе 

на Шумарском факултету, Универзитета у Београду из предмета Хемија. 

 

3.1.3. Обезбеђење наставно-научног подмлатка  

 

Кандидат др Ивана Средовић Игњатовић је коментор одобрене и урађене 

докторске дисертације (одређена комисија за оцену урађене дисертације). У периоду од 

2016. до данас била је ментор два одбрањена дипломска рада и члан комисије за 

одбрану једног дипломског рада, ментор два одбрањена мастер рада и члан комисије за 

одбрану 5 мастер радова, ментор једног одбрањеног специјалистичког рада и члан 

комисије за одбрану 3 специјалистичка рада (Прилог 3). Била је члан у две комисије за 

оцену научне заснованости пријаве теме докторске дисертације. Учествовала је у раду 

једне комисије за оцену пријаве теме докторске дисертације. Руководила је 

експерименталним радом као супервизор студенткињи из Републике Француске која је 

била на студентској размени 2018. године. 

 

3.1.4. Уџбеници, практикуми, монографије  
 

Др Ивана Средовић Игњатовић је коаутор три помоћна универзитетска уџбеника за 

студенте основних академских студија (Прилог 4):  

 

1. М. Б. Рајковић, И. Новаковић, “Практикум из АНАЛИТИЧКЕ ХЕМИЈЕ – 

класичне методе“, Пољопривредни факултет, Земун (2005), ISBN: 86-80733-87-3 

2. М. Б. Рајковић, Н. Филиповић, И. Новаковић, “Практикум из ОПШТЕ ХЕМИЈЕ 

са квалитативном хемијском анализом“, Пољопривредни факултет, Земун (2006), 

ISBN: 86-7834-014-2 

3. М. Б. Рајковић, И. Д. Средовић, “Практикум из АНАЛИТИЧКЕ ХЕМИЈЕ“, 

Пољопривредни факултет, Земун (2009), ISBN: 978-86-7834-079-6 

 

За наставу на специјалистичким и мастер академским студијама коаутор је 

помоћног универзитетског уџбеника: 

1. М. Б. Рајковић, И. Новаковић, „Приручник за употребу флуорид-селективне 

електроде у анализи биолошког материјала“,Пољопривредни факултет, Београд, 

2007, s. 242. Књига је на CD-ROM-u. ISBN: 978-86-7834-046-8 (Одлука Одбора за 

издавачку делатност Пољопривредног факултета, br.38/VI/4-2 od 24.12.2007.god.) 

 

3.2. Научно-истраживачки рад  

 

Научно-истраживачка делатност др Иване Средовић Игњатовић одвија се у 

области Аналитичке хемије, у оквиру развоја и примене електроаналитичких, 

спектрометријских, хроматографских и класичних метода за анализу метала и неметала 

у чврстим узорцима, анализе хране, воде и узорака из животне средине. У свом 

експерименталном раду користи статистички приступ у планирању и извођењу 

експеримената методама експерименталног дизајна (фракционисани факторијски 

дизајн, методологија одговора површине). 

У току израде магистарске тезе и докторске дисертације др Ивана Средовић 

Игњатовић се интензивно бавила развојем аналитичке методологије за одређивање 

садржаја халогених елемената у чврстим узорцима. Сагоревање чврстих узорака је 

испитивано у отвореним (конструисана је одговарајућа оригинална апаратура) и 

затвореним системима (употребом кисеоничне бомбе). Утицај испитиваних параметара 
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је испитиван применом метода експерименталног дизајна (употребом математичких и 

статистичких програма), фракционисаног факторијског дизајна, Плакет-Бурмановог 

дизајна и методологије одговора површине. За одређивање садржаја јона у добијеним 

растворима коришћене су електрохемијске и хроматографске методе. Прецизност и 

тачност предложених метода су испитани одређивањем укупних халогена у интерним 

стандардним материјалима и сертификованим референтним материјалима, са познатим 

садржајем халогена. Поред анализе неметала, др Ивана Средовић Игњатовић се у свом 

раду бавила и анализом метала у чврстим узорцима, применом различитих 

екстракционих техника: механичке, ултразвучне и микроталасне. Концентрације 

елемената у раствору одређиване су применом атомске емисионе спектрометрије са 

индуковано спрегнутом плазмом, атомске апсорпционе спектрофотометрије и јонске 

хроматографије. 

Након избора у звање доцента, научно-истраживачки рад је усмерен ка области 

хемије и аналитике хране. Применом савремених хроматографских и спектроскопских 

техника, бави се проучавањем хемијских и антиоксидативних својстава хране, 

испитивањима контаминаната хране, као и проценом ризика на здравље људи.  

 

3.2.1. Објављени и саопшени научно-истраживачки радови 
 

Резултате свог научно-истраживачког рада кандидат је објавила у 60 научних 

радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом и у зборницима радова са 

међународних и домаћих скупова (Прилог 1). Коаутор је 16 радова са SCI листе:  1 рад 

из категорије М21а (пре избора у звање доцента), 5 радoва из категорије М21 (после 

избора у звање доцента), 1 радa из категорије М22 (после избора у звање доцента), 9 

радова из категорије М23 (пет после избора у звање доцента) и 15 радова у 

националним научним часописима (један после избора у звање доцента). Такође, 

коаутор је једног предавања по позиву на скупу националног значаја штампаног у 

целини (пре избора у звање доцента), 12 саопштења на научним скуповима штампаних 

у целини (од чега 6 на међународним), и 16 саопштења на научним скуповима 

штампаних у изводу (од чега 11 на међународним). 

Укупан степен научне компетентности др Иване Средовић Игњатовић (без 

узимања у обзир вредности коефицијента за одбрањену докторску дисертацију) износи 

122,5 од чега након избора у звање доцента 69,2 (Табела 1). 

 

Табела 1. * Врста и квантификација индивидуалних научно-истраживачких резултата 

др Иване Средовић Игњатовић 
Научни резултати Укупан 

број 

радова 

До избора у 

звање доцента 

Након избора у 

звање доцента 

Укупно 

бодова 

М Категорија Број 

радова 

Број 

бодова 

Број 

радова 

Број 

бодова 

М21а=10 Рад у 

међународном 

часопису изузетних 

вредности 

1 1 10 - - 10 

М21=8 Радови у 

врхунским 

међународним 

часописима 

5 - - 5 40 40 

М22=5 Рад у истакнутом 

међународном 

часопису 

1 - - 1 5 5 
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М23=3 Радови у 

међународним 

часописима 

9 4 12 5 15 27 

М33=1 Саопштења на 

скуповима 

међународног 

значаја штампана у 

целини  

6 

 

2 2 4 4 6 

М34=0,5 Саопштења на 

скуповима 

међународног 

значаја штампана у 

изводу  

11 4 2 7 3,5 5,5 

М51=2 Рад у врхунском 

часопису 

националног 

значаја  

2 2 4 - - 4 

М52=1,5 Радови у 

истакнутим 

националним 

часописима  

13 12 18 1 1,5 19,5 

М61=1,5 Предавање по 

позиву са скупа 

националног 

значаја штампано у 

целини  

1 1 1,5 - - 1,5 

М63=0,5 Радови саопштени 

на скуповима 

националног 

значаја штампани у 

целини  

6 6 3 - - 3 

М64=0,2 Радови саопштени 

на скуповима 

националног 

значаја штампани у 

изводу  

5 4 0,8 1 0,2 1 

М71=6 Одбрањена 

докторска 

дисертација 

1 1 6 - - 6 

Укупан број научних 

резултата 

61 37 59,3 24 69,2 128,5 

*По Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких 

резултата истраживача, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије („Сл. 

гласник РС”, бр. 24/2016, 21/2017 и 159/2020-115). 

 

3.2.2. Приказ радова 
 

У претходном периоду кандидат се успешно бавила научно-истраживачким и 

стручним радом из области Аналитичке хемије, Хемометрије и Хемије хране. 

Истраживања из области Аналитичке хемије и Хемометрије су са освртом на утицај на 

животну средину. 

У радовима 1 и 13 (Прилог 1) су приказане оптимизације метода за издвајање 

халогених елемената из чврстих узорака сагоревањем у отвореним и затвореним 

системима. Приказана је конструкција апаратуре, а оптимизација је урађена применом 
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хемометријског приступа, коришћењем фракционисаног факторијског дизајна и 

методологије одговора површине. Испитан је утицај шест експерименталних 

параметара и дефинисани су оптимални услови одређивања. Концентрације халогенид-

јона одређиване су применом јон-селективних електрода и јонском хроматографијом. 

Предложене методе су валидиране одређивањем халогена у интерним стандардним 

материјалима и сертификованим референтним материјалима, са познатим садржајем 

халогена. Предложена метода је примењена за одређивање халогена у лигниту из 

колубарског угљенокопа. У оквиру истраживања применом хемометријских принципа 

на идентификовање извора загађења у животној средини је рад 10. Седамнаест 

супстанци растворљивих у води у 94 узорка честица амбијенталног ваздуха, сакупљани 

десет месеци у предграђу Београда (Србија), анализирани су јонском хроматографијом. 

Да би се идентификовали извори загађења ваздуха, резултати анализе су обрађени  

применом мултиваријантних техника. Анализа главних компонената и фактора 

идентификовала је три главна фактора који контролишу варијабилност података. 

Анализа временских серија показала је да су емисије саобраћаја зими израженије за 

разлику од утицаја минералне прашине, док ефекат сагоревања отпада нема тренд.  

У радовима 8, 14, 15 и 16 су представљени поступци екстракције метала и 

неметала из угља, односно лебдећег пепела помоћу дејонизоване воде применом 

различитих екстракционих техника (ротационе мућкалице, ултразвучне екстракције, 

микроталасног система). Ефикасност екстракционих техника је испитивана променом 

врема и температуре на којој је екстракција вршена. Једноструке и секвенцијалне 

процедуре су примењене у сврху испитивања степена екстракције испитиваних метала 

и неметала из угља, као и утврђивања у којој мери су испитивани метали везани за за 

минералну, односно органску фазу. Промена pH вредности, величине колоидних 

честица, зета потенцијала и проводљивости су током ултразвучне екстракције мерене у 

циљу објашњења интеракције површине честица лебдећег пепела са водом и 

различитих процеса (адсорпције, јонске измене, флокулације) који се дешавају у 

природним условима.  Анализа главних компоненти је коришћена за процену утицаја 

испитиваних параметара. Са аспекта утицаја на животну средину, од посебног значаја 

је квантитативна анализа испитиваних елемената, у угљу и летећем пепелу, који 

процесом испирања доспевају у природне воде. 

Радови из области Хемије хране усмерени су ка истраживању нутритивних  и 

функционалних својстава сирева (радови 2, 3, 4, 9 и 12). Као део истраживачког тима 

кандидаткиња је публиковала радове везане за примену најсавременијих метода in vitro 

дигестије на реалним и комплексним системима као што су сиреви како би се утврдила 

реална доступност биоактивних компоненти из хране након проласка кроз дигестивни 

тракт. Такође, публикован је и рад у коме је испитиван садржај масних киселина и 

макро- и микроелемената у различитим сиревима као и о њиховим антиоксидативним 

својствима, у различитим условима сазревања сирева. У раду 5 анализиран је садржај 

двадесет и једног есенцијалног и токсичног елемента у свежој, сушеној и прерађеној 

паприци (Capsicum Annuum) доступним на тржишту у Србији. Аналитичке методе (ICP-

OES и ICP-MS) примењене у овом истраживању су валидиране са аспекта одређивања 

линерности, границе детекције, прецизности и тачности. Процена здравственог ризика 

је спроведена израчунавањем циљног коефицијента опасности (THQ) и карциногеног 

ризика (CR), као и поређењем процењеног недељног (Al, Hg, Cd) и дневног уноса (As, 

Pb) са одговарајућим референтним вредностима (PTWI и BMDL). У раду број 11 

испитивано је испирање макро, микро и токсичних елемената присутних у поврћу 

применом најчешће коришћених медија (воде и сирћетне киселине) при преради и 

конзервирању. Утицај експерименталних параметара на ултразвучно потпомогнуту 

екстракцију (УАЕ) је испитан коришћењем Бокс-Бехнкен дизајна, како би се утврдили 
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услови када се из паприке излужи минимум есенцијалних и максимум токсичних 

елемената у зависности од степена зрења. Основни циљ истраживања из рада 6 био је 

развој head space гасно-хроматографске методе са пламено-јонизујућом детекцијом за 

анализу испарљивих једињења (метанола, виших алкохола и естара) у узорцима вина. 

Метода је валидирана одређивањем опсега линеарности, границе детекције, тачности и 

прецизности. На основу добијених резултата закључено је да садржај метанола зависи 

од врсте грожђа која се користи за припрему вина, док врста грожђа није имала утицаја 

на садржај етил-ацетата и ацеталдехида у анализираним винима. За процену утицаја 

различитих генотипова и метода екстракције на узорке вина коришћена је анализа 

главних компоненти (PCA).  

 

3.2.3 Цитираност: 
 

На основу података доступних преко сервиса SCOPUS, радови су цитирани 65 

пут (од тога 9 аутоцитата), а х-индекс износи 5 (подаци су представљени за 14 

публикација). Доказ дат у Прилогу 5. 

 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

4.1. Стручно-професионални допринос 

 

4.1.1. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или рецензент 

међународних или националних научних пројеката 
 

Др Ивана Средовић Игњатовић је била ангажована као рецензент радова у 

следећим научним часописима: Journal of Electroanalytical Chemistry (2), RSC Advances 

(1), Bioelectrochemistry (1), Foods (1), Applied Sciences (1), Separations (1) и Food Science 

and Nutrition (1) (Прилог 6). 

 

Кандит је била и рецензент уџбеника: Општа хемија од аутора Евице Ивановић и 

Александра Костића ИСБН 978-86-7834-310-0 (издавач Универзитет у Београду - 

Пољопривредни факултет, 2019) (Прилог 6). 

 

4.1.2. Председник или члан организационог или научног одбора стручних и научних 

скупова националног или међународног нивоа 

 

Кандидат је била члан Организационог одбора међународне научне 

конференције „1
st
 European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food‟ која је 

одржана у Београду у периоду од 07. до 09. септембра 2022. године (Прилог 7). 

 

4.1.3. Председник или члан комисије за израду завршних радова на академским 

основним, мастер и специјалистичким студијама 

 

Кандидат је била ментор два завршна рада на основним студијама, ментор два 

мастер рада, ментор једног специјалистичког рада, члан комисија за одбрану једног 

завршног рада, пет мастер радова и три специјалистичка рада. Др Ивана Средовић 

Игњатовић је након избора у звање доцента, коментор једне докторске дисертације 

(одређена комисија за оцену урађене дисертације). Била је члан комисијa за оцену 

научне заснованости две докторске дисертације и члан комисије за оцену пријаве теме 

једне докторске дисертације.Осим тога кандидат је била и члан једне комисије за избор 
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у истраживачко звање на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 

(Прилог 3). 

 

4.1.4. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката 

 

Др Ивана Средовић Игњатовић је континуирано учествововала у реализацији три 

национална пројекта које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, а тренутно је ангажована на пројекту који финансира Фонд 

за науку (Прилог 8): 

1. Развој метода за контролу квалитета и анализу трагова супстанци (ОН 1941, 2002-

2005) 

2. Нове методе и технике за сепарацију и специјацију хемијских елемената у 

траговима, органских супстанци и радионуклида и идентификацију њихових извора, 

реализован пројекат (OН 142039, 2005-2010) 

3. Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних 

хемијских супстанци и радијационог оптерећења (III 43009, 2011-2020). 

4. Фонд за науку - програм ИДЕJE: „Functional products based on goat’s milk proteins 

and bioactive compounds extracted from grape pomace and edible mushrooms“ (шифра: 

7744714; акроним:  FUNPRO; од 24.01.2022. год) 

 

По завршетку наведеног пројектног циклуса кандидаткиња је наставила да 

учествује у реализацији пројекта преко уговора о реализацији и финансирању научно 

истраживачког рада између Пољопривредног факултета у Београду и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја републике Србије, евиндециони број уговора: 

451-03-68/2020-14/200116 (за у 2020. годину), 451-03-9/2021-14/200116 (за у 2021. 

годину) и 451-03-68/2022-14/200116 (за 2022. годину).  

 

4.2. Допринос академској и широј заједници 

 

4.2.1. Учешће у наставној активности ван студијског програма  

 

Др Ивана Средовић Игњатовић је писала писма препоруке за студенткиње Емилију 

Орешчанин (Писмо препоруке за AMGEN SCHOLARS PROGRAMME 2018) и Наталију 

Курмазовић (Писмо препоруке за ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURES D’ANGRES 2020). 
Руководила је експерименталним радом студента на размени из Републике Француске:  

Emma Tordjman (UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD - LYON 1 IUT - Département de Génie 

Biologique), са темом рада: „Одређивање органских киселина у воћним соковима‟ 

(Determination of organic acids in fruit juices) (Прилог 9). 

 

4.2.2. Социјалне вештине (поседовање комуникационих способности, способности 

за презентацију, тимски рад и вођење тима) 

 

Кандидат поседује радно искуство од 19 година у струци: у педагошком раду са 

студентима (предавања, вежбе, консултације). Тимски научно-истраживачки рад 

успешно је остварила са колегама на Пољопривредном факултету, студентима на 

последипломским студијама, као и са сарадницама у другим установама. Била је 

учесник на домаћим и међународним конференцијама. Ментор је дипломских, мастер и 

специјалистичких радова и докторске дисертације, члан комисија за одбрану 

дипломских, мастер и специјалистичких радова, као и члан комисија за избор у 

истраживачко и сарадничко звање. Успешно је учествовал на више домаћих пројеката. 
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4.2.3. Способност писања пројектне документације 

 

Кандидат је активно учествовала у  писању пројектне документације за пројекат из 

оквирног програма ИДЕА: Functional products based on goat's milk proteins and bioactive 

compounds extracted from grape pomace and edible mushrooms, FUNPRO, поднет Фонду 

за науку 5.10.2020. године, електронски број захтева ЕГН7744714. 

 

4.3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама у 

земљи и иностранству 
 

4.3.1. Руковођење или учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научно-истраживачким установама у 

земљи или иностранству 

Током универзитетске каријере др Ивана Средовић Игњатовић је остварила 

сарадњу са неколико универзитетских и привредних институција: 

  

1.Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет,   

2. Универзитет у Београду – Институт за нуклеарне науке Винча,  

3. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију,  

4. Карлов универзитет у Прагу - Факултета природних наука (Катедра за аналитичку 

хемију),    

5. Универзитет у Београду – Хемијски факултет,  

6. Лабораторија „Анахем“, Београд, 

7. Лабораторија угљенокопна „Тамнава- западно поље“, РБ „Колубара‟, Лазаревац. 
 

4.3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству 

 

Кандидат је била члан једне комисије за избор у истраживачко звање на 

Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, и члан једне комисије 

за избор у звање асистента са докторатом такође на Технолошко-металуршком 

факултету Универзитета у Београду (Прилог 10). 

 
 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ  

 

На основу поднете документације Комисија констатује да је др Ивана Средовић 

Игњатовић постигла запажене резултате у наставном и научно-истраживачком раду. 

Кандидат поседује дугогодишње педагошко искуство у држању предавања и вежби на 

обавезним и изборним предметима који припадају ужој научној области Хемија на 

основним, мастер и специјалистичким студијама. Студентске анкете показују да су је 

студенти оценили високом просечном оценом 4,83.  

Др Ивана Средовић Игњатовић је коаутор три помоћна универзитетска уџбеника 

(практикума) и активно је учествововала у обезбеђењу наставно-научног подмлатка. 

Коментор је једне докторске дисертације чија је израда у току, била је ментор два 

завршна рада на основним академским студијама, два мастер рада и једног 

специјалистичког рада, а поред тога, члан комисије за одбрану једног завршног рада, 

три специјалистичка и пет мастер радова на Пољопривредном факултету Универзитета 

у Београду. Такође, др Ивана Средовић Игњатовић је била члан Комисије за избор 

једног сарадника у истраживачко звање на Пољопривредном факултету Универзитета у 



11 
 

Београду, и члан комисија за избор у истраживачко и сарадничко звање на 

Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.  

Научна активност др Иване Средовић Игњатовић је пре свега посвећена 

истраживањима из области Аналитичке хемије и Хемометрије, а након избора у звање 

доцента и из области Хемије хране. Кандидат је објавила укупно 60 научних радова у 

међународним и домаћим часописима са рецензијом и у зборницима радова са 

међународних и домаћих скупова, од тога 16 са SCI листе (1 из категорије М21а, 5 из 

категорије М21, 1 из категорије М22, 9 из категорије М23). Након избора у звање 

доцента објавила је 11 радова са SCI листе (5 из категорије М21, 1 из категорије М22, 5 

из категорије М23) и један рад у часопису националног значаја (М52). Такође, после 

избора у звање доцента кандидат је објавила 4 рада на међународним скуповима 

штампаних у целини (М33), 7 саопштења на међународним скуповима (М34) и 1 

саопштење на националним скуповима (М64). 

Према бази података SCOPUS радови др Иване Средовић Игњатовић су до сада 

цитирани 65 пута, h индекс је 5 (не укључујући аутоцитате). Укупан степен научне 

компетентности др Иване Средовић Игњатовић (без узимања у обзир вредности 

коефицијента за одбрањену докторску дисертацију) износи 122,5 од чега након избора 

у звање доцента 69,2.  

Др Ивана Средовић Игњатовић је до сада учествовала као истраживач на три 

национална пројекта које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, а тренутно учествује на пројекту ИДЕЈЕ који финансира Фонд за науку 

Републике Србије. 

На основу свега наведеног Комисија је утврдила да су испуњени сви услови 

дефинисани Законом о високом образовању и Статутом Пољоприведног факултета и са 

изузетним задовољством предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета и Већу 

природних наука Универзитета у Београду да се др Ивана Средовић Игњатовић 

изабере у звање и на радно место ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област 

ХЕМИЈА.   

 

  

 

У Београду, 25.10.2022.                                               ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

  

                              

  

__________________________________ 

др Милош Рајковић, редовни професор у пензији   

                      Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

                                 (Ужа научна област: Хемија)  

 

___________________________________ 

др Малиша Антић, редовни професор   

               Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

                     (Ужа научна област: Хемија) 

  

___________________________________ 

др Антоније Оњиа, редовни професор   

                         Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет 

          (Ужа научна област: Аналитичка хемија)  
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6. ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1: Списак објављених и саопштених радова др Иване Средовић 

Игњатовић 

 

Рад у међународнoм часопису изузетних вредности, М21а=10 

 

Пре избора у звање доцента 

1. Sredović I., Rajaković Lj. (2010): Pyrohydrolytic determination of fluorine in coal: A 

chemometric approach. Journal of Hazardous Materials 177(1-3):445-451. (IF2010=3,723; 

Environmental Sciences; 18/193); https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.12.053 

 

Радови у врхунским међународним часописима, М21=8 

 

После избора у звање доцента 

2. Barac M., Vucic T., Zilic S., Pesic M., Sokovic M., Petrovic J., Kostic A., Sredovic 

Ignjatovic I., Milincic
 
D. (2019):  The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-

Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses. 

Foods 8(3):94 (IF2019=4,092; Food Science and Technology, 27/139); 

https://doi.org/10.3390/foods8030094 

3. Barac M., Pesic M., Zilic S., Smiljanic M., Sredovic Ignjatovic I., Vucic T., Kostic A., 

Milincic
 
D. (2019):  The influence of milk type on proteolysis and antioxidant capacity of 

white-brined cheese manufactured from high-heat-treated milk pretreated with chymosin. 

Foods 8(4):128. (IF2019=4,092; Food Science and Technology, 27/139);  

https://doi.org/10.3390/foods8040128 

4. Miocinovic Ј., Miloradovic Z., Radovanovic M., Sredovic Ignjatovic I., Nastaj M., 

Solowiej B.G., Tomasevic I. (2022): Sodium Reduction by Partial and Total Replacement 

of NaCl with KCl in Serbian White Brined Cheese. Foods 11(3):374. (IF2021=5,561; Food 

Science and Technology, 35/143)  https://doi.org/10.3390/foods11030374 

5. Lučić M., Miletić A., Savić A., Lević S., Sredović Ignjatović I., Onjia A. (2022): Dietary 

intake and health risk assessment of essential and toxic elements in pepper (Capsicum 

annuum). Journal of Food Composition and Analysis 111:104598 (IF2021=4,520; 

Chemistry, Applied, 19/72)   https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104598 

6. Šorgić S., Sredović Ignjatović I., Antić M., Šaćirović S., Pezo L., Čejić V., Đurović S. 

(2022): Monitoring of the Wines’ Quality by Gas Chromatography: HSS-GC/FID Method 

Development, Validation, Verification, for Analysis of Volatile Compounds. 

Fermentation 8(2):38 (IF2021=5,123; Biotechnology and Applied Microbiology, 44/160) 

 https://doi.org/10.3390/fermentation8020038 

 

Радови у истакнутом међународном часопису, М22=5 

 

После избора у звање доцента 

7. Barać M., Sarić Z., Vučić T., Sredović Ignjatović I., Milinčić D., Špirović Trifunović B., 

Smiljanić M. (2021): Effect of Ripening in Brine and in a Vacuum on Protein, Fatty Acid, 

Mineral Profiles and Antioxidant Potential of Reduced-Fat White Cheese, Food 

Technology and Biotechnology 59(1):44-55. (IF2021=2,330; Food Science and Technology, 

67/139) https://doi.org/10.17113/ftb.59.01.21.6891 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.12.053
https://doi.org/10.3390/foods8030094
https://doi.org/10.3390/foods8040128
https://doi.org/10.3390/foods11030374
https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104598
https://doi.org/10.3390/fermentation8020038
https://doi.org/10.17113/ftb.59.01.21.6891
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Радови у међународним часописима, М23=3 

 

После избора у звање доцента 

8. Tasić A.M., Sredović Ignjatović I.D., Ignjatović Lj.M., Đuranović D., Antić M.P. 

(2016): Aqueous extraction of anions from coal and fly ash followed by ion-

chromatographic determination. Journal of Serbian Chemical Society 81(12):1441-1453. 

(IF2015=0,970; Chemistry, Multidisciplinary, 120/163)  

https://doi.org/10.2298/JSC160223086T 

9. Vučić T., Milinčić D., Žilić S., Ignjatović-Sredović I., Sarić Z., Ećim-Ðurić O., Kostić 

A., Barać M.  (2020): The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-

soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses. 

Mljekarstvo 70(4):253-265. (IF2020=1,111; Agriculture, Dairy and Animal Science; 43/63) 

https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0403 

10. Todorović Ž. N., Radulović J. M., Sredović Ignjatović I. D., Ignjatović Lj. M., Onjia A. 

E. (2020): Ambient air particles: the use of ion chromatography and multivariate 

techniques in analysis of water-soluble ions. Journal of Serbian Chemical Society 86(7-

8):753-766 (IF2020=1,240; Chemistry, Multidisciplinary, 141/178) 

 https://doi.org/10.2298/JSC200826077T 

11. Lučić M., Sredović Ignjatović I., Lević S., Pećinar I., Antić M., Đurđić S., Onjia A. 

(2022): Ultrasound- assisted extraction of essential and toxic elements from pepper in 

different ripening stages using Box–Behnken design. Journal of Food Processing and 

Preservation 46:e16493 (IF2021=2,609; Food Science and Technology  94/143) 

https://doi.org/10.1111/jfpp.16493 

12. Sarić Z., Hozić L., Žilić S., Dizdarević T., Sredović-Ignjatović I., Šrirović B., Kresović 

M., Milinčić D., Barać M. (2022): Protein, fatty acid, mineral profiles and antioxidant 

potential of Kupres cheese at different stage of ripening. Mljekarstvo 72(4):189-200 

(IF2020=1,111; Agriculture, Dairy and Animal Science; 43/63) 

 https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2022.0401 

 

Пре избора у звање доцента 

13. Sredović Ignjatović I.D., Onjia A.E., Ignjatović Lj.M., Todorović Ž.N., Rajaković Lj.V. 

(2015): Experimental Design Optimization of the Determination of Total Halogens in 

Coal by Combustion - Ion Chromatography. Analytical Letters 48(16):2597-2612. 

(IF2015=1,088; Chemistry, Analytical; 57/75) 

http://dx.doi.org/10.1080/00032719.2015.1041029 

14. Tasić A.M., Sredović Ignjatović I.D., Ignjatović Lj.M., Anđelković I.B., Antić M.P., 

Rajaković Lj.V. (2016): Investigation of different extraction procedures for the 

determination of major and trace elements in coal by ICP-AES and ion chromatography. 

Journal of Serbian Chemical Society 81(4):403–417. (IF2015=0,970; Chemistry, 

Multidisciplinary, 120/163) https://doi.org/10.2298/JSC150429078T 

15. Savić Biserčić M., Pezo L., Sredović Ignjatović I., Ignjatović Lj., Savić A., Jovanović U., 

Andrić V. (2016): Ultrasound and shacking-assisted water leaching of anions and cations 

from fly ash. Journal of Serbian Chemical Society 81(7):813–827. (IF2015=0,970; 

Chemistry, Multidisciplinary; 120/163) https://doi.org/10.2298/JSC151222027B 

16. Tasić A.М., Sredović Ignjatović I.D., Ignjatović Lj.M., Ilić M.A, Antić M.P. (2016): 

Comparison of sequential and single extraction in order to estimate environmental impact 

of metals from fly ash. Journal of Serbian Chemical Society 81(9):1081–1096. 

(IF2015=0,970; Chemistry, Multidisciplinary; 120/163) 

https://doi.org/10.2298/JSC160307038T 

 

https://doi.org/10.2298/JSC160223086T
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0403
https://doi.org/10.2298/JSC200826077T
https://doi.org/10.1111/jfpp.16493
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2022.0401
http://dx.doi.org/10.1080/00032719.2015.1041029
https://doi.org/10.2298/JSC150429078T
https://doi.org/10.2298/JSC151222027B
https://doi.org/10.2298/JSC160307038T
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Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у целини, 

М33=1 

 

После избора у звање доцента 

17. Sredović Ignjatović I., Tomić J., Ignjatović Lj., Rajković M.B. (2016): Application of 

ion chromatography for determination of titrable acidity in fruit nectars. 5
th

 Workshop: 

Specific methods for food safety and quality; Satellite event of: PHYSICAL CHEMISTRY 

2016, 13
th

 International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical 

Chemistry, Belgrade, 27.09.2016., PROCEEDINGS, p. 74-77. (ISBN 978-86-7306-133-7) 

18. Spasojević J., Sredović Ignjatović I., Rajković M., Vukosavljević P., Ignjatović Lj. 

(2018): Liquid chromatographic determination of ascorbic acid in fruits and juices. 6
th

 

Workshop: Specific methods for food safety and quality; Satellite event of: PHYSICAL 

CHEMISTRY 2018, 14
th

 International Conference on Fundamental and Applied Aspects 

of Physical Chemistry, Belgrade, 27.09.2018., PROCEEDINGS , p. 80-83. (ISBN 978-86-

7306-148-1) 

19. Tordjman E., Sredović Ignjatović I., Spasojević M., Veljović M., Ignjtović Lj. (2018): 

Liquid chromatographic determination of organic acids in fruits and juices, 6
th

 Workshop: 

Specific methods for food safety and quality; Satellite event of: PHYSICAL CHEMISTRY 

2018, 14
th

 International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical 

Chemistry, Belgrade, 27.09.2018., PROCEEDINGS, p. 84-87. (ISBN 978-86-7306-148-1) 

20. Lučić M., Sredović Ignjatović I., Đurđić S., Onjia A. (2019): Mineral composition of two 

pepper cultivars (capsicum annuum l) from Serbia at three ripening stages. X International 

Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2019”, Jahorina 03.-06.10.2019., Bosnia 

and Hercegovina, BOOK OF PROCEEDINGS, p.360-365. (ISBN 978-99976-787-2-0) 

 

Пре избора у звање доцента 

21. Ignjatović Lj.M., Sredović Ignjatović I. (2015): Jon-hromatografsko određivanje jona u 

biodizelu, bioetanolu i biogasu, IV Međunarodni kongres: Inženjerstvo, ekologija i 

materijali u procesnoj industriji, 04.03.-06.03.2015., Jahorina, Bosna i Hercegovina, 

Knjiga radova s. 1155-1160. (doi: 10.7251/EEMSR15011155I) 

22. Ignjatović Lj.M., Tasić A., Petković S., Sredović Ignjatović I. (2015): The adsorption of 

phenols by macroporous polymeric adsorbents. IV International Congres: Engineering, 

Environment and Materials in Processing Industry, 04.03.-06.03.2015., Jahorina, Bosnia 

and Herzegovina, Knjiga radova, p. 1178-1186. (doi: 10.7251/EEMEN15011178I) 

 

Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у изводу 

М34=0,5 

 

После избора у звање доцента 

23. Lučić M., Sredović Ignjatović I., Đurđić S., Onjia A. (2019): Mineral composition of two 

pepper cultivars (capsicum annuum L) from Serbia at three ripening stages. X 

International Scientific Agriculture Symposium - „AGROSYM 2019‟, 03.10.-06.10.2019. 

Jahorina, Bosnia and Hercegovina, Book of Abstacts, p.234. (ISBN 978-99976-787-1-3) 

24. Barać M., Pešić M., Smiljanić M., Sredović-Ignjatović I., Kostić A., Milinčić D. (2019): 

The influence of milk type on the proteolysis of white-brined cheese manufactured from 

high-heat-treated milk pretreated with chymosin. X International Scientific Agriculture 

Symposium - „AGROSYM 2019‟, 03.10.-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Hercegovina, 

Book of Abstacts, p.688. (ISBN 978-99976-787-1-3) 

25. Barać M., Pešić M., Sredović-Ignjatović I., Kostić A., Milinčić D., Smiljanić M. (2019): 

Functionality of traditional Serbian white-brined cheeses. X International Scientific 
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Agriculture Symposium - „AGROSYM 2019‟, 03.10.-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and 

Hercegovina, Book of Abstacts, p.689. (ISBN 978-99976-787-1-3) 

26. Mamić M., Klebec A., Milinčić D., Pešić M., Sredović-Ignjatović I., Demin M., Ećim-

Đurić O., Smiljanić M., Barać M. (2021) Antioxidant activities of soy protein isolates 

modified with three different proteases. VII International Congress: Engineering, 

Environment and Matrials in Process Industry EEM2021, 17-19. March 2021, Jahorina, 

Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, p. 63. ISBN: 978-99955-81-38-1 

27. Lučić M., Sredović Ignjatović I., Lević S., Zlatanović I., Onjia A. (2021): HPLC analysis 

of ascorbic acid in pretreated and dried red peper (Capsicum Annum). UNIFood 

Conference, 24-25. September 2021, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts. ISBN: 978-86-

7522-066-4; 

http://unifood.rect.bg.ac.rs/files/Book%20of%20Abstarcts%20Unifood%202021.pdf 

28. Lisov N., Mitrović D., Sredović Ignjatović I., Petrović A. (2022): Total phenolic content 

and atioxidant properties of fermented pomace of Cabernet Sauvignon grape variety. 1st 

European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, 7-9. September 2022, 

Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, p. 48. ISBN: 978-86-7834-408-4; https://1euspmf.rs/ 

29. Lučić M., Sredović Ignjatović I., Lević S., Zlatanović I., Onjia A. (2022): Effect of 

ultrasound and chemical pretreatments on L-ascorbic acid of dried bell pepper (Capsicum 

annuum) studied by factorial design. 1st European Symposium on Phytochemicals in 

Medicine and Food, 7-9. September 2022, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, p. 84. 

ISBN: 978-86-7834-408-4; https://1euspmf.rs/ 

 

Пре избора у звање доцента 

30. Babincev Lj., Novaković I., Rajković M.B., Rajaković Lj. (2005): Influence of Sulfate 

and Chloride Ions Potenctiometric Stripping Analysis of Lead, Cadmium and Zinc in 

Waste Water, 1
st
 South East European Congress of Chemical Engineering, SEEC1Che, 

25.09.-28.09.2005, Belgrade, Topic: Environmental Engineering, ENEN P-22, Book of 

Abstracts, p. 164.  (ISBN 86-905111-0-5) 

31. Sredović I., Čokeša Đ., Onjia A., Rajaković Lj. (2010): Use of experimental design in the 

optimisation of pyrohydrolytic extraction of fluorine from coal, International Conference: 

Extraction of the organic compounds: ICEOC-2010, 20.09-24.09. 2010., Voronezh, Russia, 

Book of abstracts, p.152. (ISSN 2079-3510) 

32. Ignjatović Lj., Barek J., Zima J., Sredović I., Stević M. (2012): Voltammetric Behavior 

and Determination of 1-(4’-iodophenyl)-3,3-dimethyltriazene, The 63
rd

 Annual Meeting of 

the International Society of Electrochemistry: Electrochemistry and Advanced Materials, 

Technologies and Instrumentation, 19.08.-24.08.2012., Prague, Czech Republic, Abstracts 

(on CD-ROM) s11-016. 

33. Sredovic I., Cokesa Dj., Onjia A., Rajakovic Lj. (2012): Experimental design applied on 

pyrohydrolytic extraction of fluorine and chlorine from coal, 4
th

 EucheMe Chemistry 

Congress, 26.08.30.08.2012., Prague, Czech Republic, Chemicke Listy 106 

 

Рад објављен у водећем часопису националног значаја, М51=2 

 

Пре избора у звање доцента 

34. Babincev Lј.M., Rajaković Lj.V., Budimir M.V., Sredović I. (2011): Determination of lead, 

cadmium and zinc applyng the stripping analysis on biomass of natural grasslands. Biotechnology 

in Animal Husbandry 27(2):251-257. (DOI: 10.2298/BAH1102251B; ISSN 1450-9156)  

 https://doi.org/10.2298/BAH1102251B 

35. Rajković M.B., Sredović Ignjatović I.D., Ignjatović Lj.M., Nedović V.A., Prijić S.M. 

(2015): Primena klasičnih i instrumentalnih metoda analize u kontroli kvaliteta piva. 

http://unifood.rect.bg.ac.rs/files/Book%20of%20Abstarcts%20Unifood%202021.pdf
https://1euspmf.rs/
https://1euspmf.rs/
https://doi.org/10.2298/BAH1102251B
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Journal of Agricultural Sciences 60(4):477-503. (DOI:10.2298/JAS1504477R; ISSN: 

1450-8109) https://doi.org/10.2298/JAS1504477R 

 

Радови објављени у часописима националног значаја, М52=1,5 

 

После избора у звање доцента 

36. Babincev Lj.M., Sredović Ignjatović I., Stević D.M. (2017): Determination of heavy 

metals in soil and biomass by the application of potentiometric stripping analysis. Zaštita 

materijala 58(2):235-242. (doi:10.5937/ZasMat1702235B; ISSN 0351-9465); 

https://doi.org/10.5937/ZasMat1702235B 

 

Пре избора у звање доцента 

37. Novaković I.D., Bajat J.B., Mišković-Stanković V.B. (2003): Epoksidne kataforetske 

prevlake na čeliku modifikovanom Zn-Co legurama. Zaštita materijala 44(1):3-9. (ISSN: 

0351-9465) 

38. Rajaković Lj.V., Čičkarić D., Rajaković V.N., Novaković I. (2005): Uticaj JP RB 

Kolubara na životnu sredinu. Energetika-Ekonomija-Ekologija 2-3:61-66. 

(UDC:622.33:502.173(497.11); ISSN: 0421-1774) 

39. Rajaković Lj.V., Čičkarić D., Rajaković V.N., Novaković I. (2005): Značaj laboratorije 

za monitoring životne sredineu JP EPS primer: JP RB Kolubara. Energetika-Ekonomija-

Ekologija 2-3:67-72. (UDC 502.175.001.53:622.33; ISSN: 0421-1774) 

40. Rajaković Lj.V., Čičkarić D., Novaković I., Žbogar Z. (2007): Procena kvaliteta uglja – 

Analiza sadržaja hlorida i fluorida. Energetika-Ekonomija-Ekologija 1-2:176-179. (UDC: 

622.333.023:662.641.2; ISSN: 0354-8651) 

41. Rajković M.B., Novaković I.D. (2007) Determination of Fluoride Content in Drinking 

Water And Tea Infusions Using Fluoride Ion Selective Electrode. Journal of Agricultural 

Sciences 52(2):155-168.(UDC: 628.1.033:663.64; ISSN: 1450-8109) 

42. Rajković M.B., Novaković I.D., Petrović A. (2007): The Determination of Titratable 

Acidity In White Wine. Journal of Agricultural Sciences 52(2):169-184. (UDC: 663.221; 

ISSN: 1450-8109) 

43. Rajković M.B., Stanojević D.D., Novaković I.D., Tošković D.V., Sudar M.M. (2009): 

Određivanje ukupnih kiselina u crvenom vinu. Journal of Engineering and Processing 

Management 1(2):139-152. (UDK 543.6:663.2ISSN: 1840-4774) 

44. Rajković M.B., Sredović I.D. (2009): The Determination of Titratable Acidity and Total 

Tannins in Red Wine. Journal of Agricultural Sciences 54(3):223-246. (a review article) 

(UDC: 663.21:543.551.4:547.587.2; ISSN: 1450-8109) 

45. Rajković M.B., Sredović I.D., Miloradović Z.N. (2010): Comparison of different methods 

for determination of sodium chloride in cheese. Journal of Agricultural Sciences 55(1): 

65-77. (DOI: 10.2298/JAS1001065R; ISSN: 1450-8109) 
https://doi.org/10.2298/JAS1001065R 

46. Rajković M.B., Sredović I.D., Milojković S.R., Tošković D.V., Stanojević D.D. (2011): 

Primena mikrotalasne tehnike za razaranje uzoraka krompira u cilju određivanja teških 

metala atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom. Journal of Engineering and 

Processing Management 3(1):43-57. (UDK 543.42:635.21; ISSN 1840-4774) 

47. Ignjatović Lj.M., Tasić A.M., Sredović Ignjatović I., Nastasović A.B. (2015): 

Investigation of phenol adsorption on macroporous polymeric adsorbents. Zaštita 

materijala 56(2):199-205. (doi:10.5937/ZasMat1502199I; ISSN: 0351-9465) 
http://dx.doi.org/10.5937/ZasMat1504510R 

48. Rajković M.B., Sredović Ignjatović I., Ignjatović Lj., Nedović V., Prijić S. (2015): 

Određivanje katjona i metala u pivu i sirovinama za proizvodnju piva metodama jonske 

https://doi.org/10.2298/JAS1504477R
https://doi.org/10.5937/ZasMat1702235B
https://doi.org/10.2298/JAS1001065R
http://dx.doi.org/10.5937/ZasMat1504510R
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hromatografije (IC) i atomske  apsorpcione spektrofotometrije (AAS). Zaštita materijala 

56(4):510-521. (doi:10.5937/ZasMat1504510R; ISSN: 0351-9465) 

http://dx.doi.org/10.5937/ZasMat1504510R 

 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини М61=1,5 

 

Пре избора у звање доцента 

49. Rajković M.B., Sredović I., Žarković B., Milojković S., Đorđević A., Radovanović V. 

(2012): Neki pokazatelji kvaliteta krompira gajenog na različitim lokalitetima 

Braničevskog okruga, Savetovanje: Održivi razvoj grada Požarevca i energetskog 

kompleksa Kostolac, 25.april 2012, Kostolac, Srbija, Zbornik radova, s. 93-110. (ISBN 

978-86-912927-1-3) 

 

Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у целини 

М63=0,5 

 

Пре избора у звање доцента 

50. Rajković M.B., Sredović I., Perić L., Određivanje kvaliteta vode na osnovu izdvojenog 

kamenca u bojleru, Eko-konferencija 2002: Zdravstveno bezbedna hrana, 25.09.-

28.09.2002., Novi Sad, Srbija, Knjiga radova s.153-157.  

51. Novaković I.D., Bajat J.B., Mišković-Stanković V.B. (2002): Uticaj modifikacije 

površine čelika Zn-Co legurama na epoksidne kataforetske prevlake, XVIII Jugoslovenski 

simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, 11.12-12.12.2002., Beograd, Srbija, Knjiga 

radova, s.37-42. (ISBN 86-82343-04-5) 

52. Babincev Lj.M., Novaković I.D., Rajaković Lj.V. (2004): Određivanje cinka u vodi PSA 

metodom. XIX Simpozijum o koroziji i zaštiti materijala sa međunarodnim učešćem, 

30.11.-03.12.2004., Tara, Srbija, Knjiga radova s.133-137. (ISBN 86-82343-05-3) 

53. Babincev Lj.M., Novaković I.D., Rajković M.B., Rajaković Lj.V. (2005): Određivanje 

kadmijuma potenciometrijskom striping analizom. Konferencija: Saradnja istraživača 

različitih struka na području korozije i zaštite materijala sa glavnom temom 

interdisciplinarni pristup problematici zaštite konstrukcionih materijala, 29.05.-

02.06.2005, Tara, Srbija, Knjiga radova s.99-103. (ISBN 86-82343-06-1) 

54. Novaković I.D., Rajković M.B., Rajaković Lj.V. (2005): Određivanje sadržaja fluorida u 

vodi za piće fluorid-selektivnom elektrodom. VI Međunarodna Eko-konferencija 2005. 

Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, 21.09.-24.09.2005., Novi Sad, 

Srbija, Monografija I, Sesija 1b: Delovi životne sredine - voda, s.105-110. (ISBN 86-

83177-23-8) 

55. Babincev Lj.M., Novaković I.D., Rajković M.B., Rajaković Lj.V., Određivanje olova u 

reci Ibar metodom potenciometrijske striping analize (PSA). VI Međunarodna Eko-

konferencija 2005. Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, 21.09.-

24.09.2005, Novi Sad, Monografija I, Sesija 1b: Delovi životne sredine - voda, s.153-158. 

(ISBN 86-83177-23-8) 

 

Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у изводу, 

М64=0,2 

 

После избора у звање доцента 

56. Todorović Ž., Sredović Ignjatović I., Ignjatović Lj., Onjia A. (2018): Sezonske varijacije 

koncentracija neorganskih anjona u atmosferskim aerosolima, 8. Simpozijum Hemija i 

http://dx.doi.org/10.5937/ZasMat1504510R
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zaštita životne sredinе sa međunarodnim učešćem – ENVIROCHEM 2018, 30.05.-

01.06.2018., Kruševac, Srbija, Кnjiga izvoda, s. 107-108. (ISBN 978-86-7132-068-9) 

 

Пре избора у звање доцента 

57. Novaković I.D., Bajat J.B., Mišković-Stanković V.B. (2003): Epoksidne kataforetske 

prevlake na čeliku modofikovanom Zn-Co legurama, XLI Savetovanje Srpskog hemijskog 

društva, 23.01.-24.01.2003., Beograd, Srbija, Knjiga izvoda radova EH 5 s.66. (ISBN 86-

7132-014-6) 

58. Novaković I.D., Perić-Grujić A.A., Rajaković Lj.V. (2006): Uticaj gvožđe(III)- i 

aluminijum-jona na određivanje fluorida u vodi jon-selektivnom elektrodom. XLIV 

Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 06.02.-07.02.2006., Beograd, Srbija, Knjiga 

izvoda radova AH-P06 (ISBN 86-7132-026-X) 

59. Sredović Ignjatović I., Onjia A., Rajković M., Rajaković Lj. (2013): Primena frakcionog 

faktorijskog dizajna za određivanje fluora u uglju, 6. Simpozijum Hemija i zaštita životne 

sredinе - EnviroChem 2013 sa međunarodnim učešćem, 21.05.-24.05.2013., Vršac, Srbija, 

Кnjiga izvoda s.66-67. (ISBN 978-86-7132-052-8)  

60. Sredović Ignjatović I., Onjia A., Ignjatović Lj., Rajaković Lj. (2013): Primena jonske 

hromatografije za određivanje fluora u uglju posle sagorevanja u kiseoničnoj bombi, 6. 

Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine - EnviroChem 2013 sa međunarodnim 

učešćem, 21.05.-24.05.2013., Vršac, Srbija, Кnjiga izvoda s.212-213. (ISBN 978-86-

7132-052-8) 
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Прилог 2. Оцене педагошког рада у студентским анкетама у изборном 

периоди 
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Прилог 3. Менторства и чланство у комисијама 
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Прилог 4. Потврда о публиковању Практикума за обавезн предмет 

Аналитичка хемија на основним академским студијама 
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Прилог 5. Потврда о цитираности   
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ПРИЛОГ 6. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или 

рецензент међународних или националних научних пројеката 
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Прилог 7. Учешће у Организационом одбору међународне научне 

конференције 
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Прилог 8. Учешће на пројектима 
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Прилог 9. Писма препоруке и извештај супервизора експерименталног 

рада студента на размени 
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Прилог 10. Радно ангажовање у комисијама на другим високошколским 

или научноистраживачким установама у земљи  
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