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Београд
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Наставно-научно веће Пољопривредног факултета, на седници одржаној 26.12.2018.
године, прихватило је предлог Института за прехрамбену технологију и биохемију и Одбора
за докторске студије за промену ментора докторске дисертације коју је поднела студент
докторских студија Дубравка Шкунца, дипл. менаџер, под насловом: „Унапређење
одрживог квалитета пилећег меса и производа од пилећег меса у ланцу исхране“.
За ментора се предлаже др Игор Томашевић, ванредни професор, досадашњи други
ментор дисертације, уместо раније изабраног др Илије Ђекића.
У прилогу вам достављамо одлуку Наставно-научног већа Пољопривредног
факултета.
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На основу члана 44. Статута Пољопривредног факултета, Наставно-научно веће
факултета на седници одржаној 26.12.2018. године, донело је
ОДЛУКУ
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Института за прехрамбену технологију и биохемију за
измену Комисије за оцену и одбрану урађене докторске дисертације и промену ментора
докторске дисертације кандидата Дубравке Шкунца, дипл. менаџера, под насловом:
«Унапређење одрживог квалитета пилећег меса и производа од пилећег меса у ланцу
исхране».
II

У Комисију за одбрану урађене докторске дисертације именују се:

1. др Игор Томашевић, ванредни професор,
2. др Иван Настасијевић, виши научни сарадник
Института за хигијену и технологију меса у Београду,
3. др Никола Томић, ванредни професор и
4. др Владимир Томовић, ванредни професор
Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду.
III

За ментора се именује др Игор Томашевић, ванредни професор.

Образложење
Како је досадашњем првом ментору докторске дисертације кандидата Дубравке
Шкунца, дипл. менаџера и члану Комисије за оцену и одбрану урађене докторске
дисертације, која је именована одлуком Наставно-научног већа факултета бр. 33/10-6.1. од
26.09.2018. године, др Илији Ђекићу, дана 12.11.2018. године истекао изборни период за
који је биран и више није у звању ванредног професора, Институт за прехрамбену
технологију и биохемију подржао је захтев Катедре за управљање безбедношћу и
квалитетом хране да се изврши измена Комисије за оцену и одбрану урађене докторске
дисертације и именује Комисија за одбрану докторске дисертације, као и да се изврши
промена ментора докторске дисертације кандидата Дубравке Шкунца, дипл. менаџера.
Уместо досадашње Комисије за оцену и одбрану урађене докторске дисертације, која
је именована у саставу: др Илија Ђекић, ванредни професор, др Игор Томашевић, ванредни
професор, др Иван Настасијевић, виши научни сарадник Института за хигијену и
технологију меса у Београду, др Никола Томић, ванредни професор и др Владимир
Томовић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду,

предложена је Комисија за одбрану урађене докторске дисертације у саставу: др Игор
Томашевић, ванредни професор, др Иван Настасијевић, виши научни сарадник Института за
хигијену и технологију меса у Београду, др Никола Томић, ванредни професор и др
Владимир Томовић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Новом
Саду.
Такође, уместо досадашњег првог ментора др Илије Ђекића, за ментора дисертације
предлoжен је др Игор Томашевић, ванредни професор, досадашњи други ментор
дисертације.
Одбор за докторске студије подржао је предлог за именовање Комисије за одбрану
урађене докторске дисертације и предлог за промену ментора.
Сходно изнетом, одлучено је као у диспозитиву.
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