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ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Одлука декана Агрономског факултета бр. 557/1 од 08. 03. 2017. године, а на основу одлуке Наставно
научног већа Агрономског факултета у Чачку бр. 453/14-III од 27. 02. 2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
15. марта 2017. године, Национална служба за запошљавање, лист „Послови“, број 717 од 15. 03. 2017.
године
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један наставник у звању доцента, Ужа научна област: Сточарство
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је
изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен:
Одлуком Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. IV-04-379/16 од
12.04.2017. године образована је Комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за
избор једног наставника у звању доцента за ужу наужну област Сточарство на Агрономском
факултету у Чачку, у следећем саставу:
1. Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић, редовни професор, ужа научна област: Сточарство –
датум избора 20. 01. 2006. године, Агрономски факултет у Чачку, председник Комисије.
2. Др Милун Петровић, ванредни професор, ужа научна област: Сточарство – датум избора 13. 02. 2013.
године, Агрономски факултет у Чачку, члан Комисије.
3. Проф. др Лидија Перић, редовни професор, ужа научна област: Сточарство датум избора 16. 05.
2012. године, Пољопривредни факултет у Новом Саду, члан Комисије.
5. Пријављени кандидати:
Др Ракоњац (Жаркo) Симеон

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Ракоњац (Жарко) Симеон (Извод из матичне књиге, Уверење о држављанству, Уверење о некажњавању)
2. Звање:
Асистент
3. Датум и место рођења, адреса:
23. 12. 1982. Прибој
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:
Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу, асистент.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
2001-2007, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, општи смер, просечна оцена 8,91,
дипломирани инжењер агрономије - општег смера
6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив
студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
7.

Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и
просечна оцена:
Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Агрономија, година уписа 2009,
Научна област Сточарство, просечна оцена 10,00.
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:
Производња и квалитет производа кокоши носиља из алтернативних система гајења, 2017, Доктор наука биотехничке науке
10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,
задовољавајуће:
Енглески језик; чита и пише одлично, говори врло добро
11. Област, ужа област:
8.

Сточарство
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):
13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање
- навести сва звања):
Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу од 2009. године до данас
Сарадник у настави - 2009-2011.
Асистент - 201114. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
Члан Светске научне асоцијације живинара (World’s Poultry Science Association)
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III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

Остварени резултати кандидата категорије 10 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 10
1. Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Petrović M.D., Dosković V., Rakonjac S. (2010): Broiler
meat quality: Protein and lipids of muscle tissue. African Journal of Biotechnology, 9 (54): 9177-9182. ISSN
1684-5315 (M23) (IF2010=0,573)
2. Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Petrović M.D., Dosković V., Rakonjac S. (2011): The
effect of rearing system and lenght of fattening period on selected parameters of broiler carcass quality. Archiv
für Geflügelkunde, 75 (3): 158-163. ISSN 0003-9098 (M23) (IF2011=0,373)
3. Mitrović S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Stanišić G., Djermanović V., Dosković V., Rakonjac S. (2011):
Carcass characteristics of two strains of native broilers (White Naked Neck and Black Svrljig) fattened under a
semi-intensive system. African Journal of Biotechnology, 10 (70): 15813-15818. ISSN 1684-5315 (M23)
(IF2010=0,573)
4. Petrović M.D., Petrović M.M., Skalicki Z., Bogdanović V., Djoković R., Rakonjac S. (2012): The effect of
interaction of systematic factors on milk performance of simmental cows in standard lactation. Biotechnology in
Animal Husbandry, 28 (1): 67-75. ISSN 1450-9156 (M24)
5. Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac S., Dosković V., Petrović M.D. (2012): Broiler rearing systems: a
review of major fattening results and meat quality traits. World's Poultry Science Journal, 68 (2): 217-228. ISSN
0043-9339 (M21) - (IF2010=1,476)
6. Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Milošević B., Škrbić Zdenka, Rakonjac S.,
Petričević V. (2012): The effect of protease on productive and slaughter traits in broiler chickens. Biotechnology
in Animal Husbandry, 28 (4): 817-826. ISSN 1450-9156 (M24)
7. Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Milošević B., Škrbić Zdenka, Rakonjac S.,
Petričević V. (2013): Enzymes in broiler diets with special reference to protease. World's Poultry Science Journal,
69 (2): 343-359. ISSN 0043-9339 (M22) (IF2013=1,158)
8. Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Škrbić Zdenka, Dosković V., Petrović M.D.,
Petričević V. (2014): Laying hen rearing systems: a review of major production results and egg quality traits.
World's Poultry Science Journal, 70 (1): 93-104. ISSN 0043-9339 (M22) (IF2014=1,089)
9. Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Škrbić Zdenka, Dosković V., Petrović M.D.,
Petričević V. (2014): Laying hen rearing systems: a review of chemical composition and hygienic conditions of
eggs. World's Poultry Science Journal, 70 (1): 151-164. ISSN 0043-9339 (M22) (IF2014=1,089)
10. Petrović D.M., Bogdanović V., Petrović M.M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Đoković R., Đedović Radica,
Rakonjac S. (2015): Effect of non-genetic factors on standard lactations milk performance traits in Simmental
cows. Annals of Animal Science, 15 (1): 211-220. ISSN 2300-8733 (M23) (IF2015=0,599)
3. Остварени резултати кандидата категорије 30 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања,
место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 16
1. Petrović M.D., Bogdanović V., Petrović M.M., Rakonjac S. (2011): Regression analysis of milk production traits
in simmental cows. Biotechnology in Animal Husbandry. 3rd International Congress “New Perspectives and
Challenges of Sustainable Livestock Production“ Belgrade, Republic of Serbia, 5-7th October: 1433-1441. ISSN
1450-9156 (M33)
2. Bogosavljević-Bošković Snežana, Mitrović S., Dosković V., Rakonjac S., Kurćubić V. (2011): Carcass
composition and chemical charasteristics of meat from broiler chickens reared under intensive and semi-intensive
systems. Biotechnology in Animal Husbandry. 3rd International Congress “New Perspectives and Challenges of
Sustainable Livestock Production“ Belgrade, Republic of Serbia, 5-7th October: 1595-1603. ISSN 1450-9156
(M33)
2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4.

Bogosavljević-Bošković Snežana, Mitrović S., Dosković V., Rakonjac S., Petrović M.D. (2011): Broiler meat
quality: the effect of rearing systems and lenght of fattening period. Biotechnology in Animal Husbandry. 3rd
International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“ Belgrade,
Republic of Serbia, 5-7th October: 1636-1642. ISSN 1450-9156 (M33)
Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Radović Vera, Rakonjac S. (2012): Effect of protease enzime
supplementation on the weight and proportion of edible slaughter by-products of broiler chickens. Book of
Abstracts, I International Symposium and XVII Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Trebinje,
Bosnia and Herzegovina, March 19-22, 2012: 238. Abstract ISBN 978-99938-93-20-2 (M34)
Kurćubić V., Mašković P., Vesković-Moračanin S., Pantović J., Rakonjac S., Mladenović J., Radojković M.
(2012): Influence of the herb extract on inhibition of beef meat spoilage-potential source of natural preservative.
6th Central European Congress on Food, CEFood 2012, Novi Sad, Serbia, 23-26 May. Section 2: 553-558. ISBN
978-86-7994-027-8 (M33)
Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Rakonjac S., Petrović M.D. (2012): Broiler breeds and hybrids
in non-industrial rearing system. Procedings of The First International Symposium on Animal Science, November
8-10th, 2012, Belgrade: 80-86. ISBN 978-86-7834-164-9 (M33)
Petrović M.D., Skalicki Z., Bogdanović V., Petrović M.M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Djoković R.,
Rakonjac S. (2012): The effect of geographical region on lifetime milk yield in simmental cows. Procedings of
The First International Symposium on Animal Science, November 8-10th, 2012, Belgrade: 103-110. ISBN 97886-7834-164-9 (M33)
Petrović M.D., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović M.M., Đoković R., Rakonjac S.,
Dosković V. (2013): Effect of fixed and continuous non-genetic factors on calf birth weight. 23rd International
symposium „New Technologies in Contemporary Animal Production“. Novi Sad (Serbia), 19-21 Jun, 2013: 5052. ISBN 978-86-7520-271-4 (M33)
Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Petrović M.D. (2013): Mortality in laying hens and
broilers under differnet rearing systems. 23rd International symposium „New Technologies in Contemporary
Animal Production“. Novi Sad (Serbia), 19-21 Jun, 2013: 195-197. ISBN 978-86-7520-271-4 (M33)
Petrović M.D., Petrović M.M., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Đedović Radica, Rakonjac S.
(2013): Effect of fixed and continuous non-genetic factors on on lenght of service period in Simmental cows.
Proceedings of the 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production. Belgrade, Serbia,
October 2-4, 2013: 48-56. ISBN 978-86-82431-69-5 (M33)
Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Milošević B., Škrbić Zdenka, Rakonjac S.,
Petričević V. (2013): Effect of protease on meat yield of broilers. Proceedings of the 10th International
Symposium Modern Trends in Livestock Production. Belgrade, Serbia, October 2-4, 2013: 815-823. ISBN 97886-82431-69-5 (M33)
Škrbić Zdenka, Lukić M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac S., Petričević V, Dosković V.,
Stanojković, A. (2015): Importance of farm managment in reducing broilers skin lesions. 4rd International
Congress - Proceedings - “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“ Belgrade,
Republic of Serbia, 7-9th October: 145-158. ISBN 978-86-82431-71-8 (M33)
Petričević V, Lukić M., Škrbić Zdenka, Jokić Ž., Vitorović D., Rakonjac S., Petričević Maja, Stanojković, A.
(2015): The effect of raw soybean in the final mixtures for broiler chickens on the performance and carcass yield.
4rd International Congress - Proceedings - “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock
Production“ Belgrade, Republic of Serbia, 7-9th October: 176-184. ISBN 978-86-82431-71-8 (M33)
Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Škrbić Zdenka, Rakonjac S., Petričević V.
(2015): Effect of dietary protease supplementation on carcass weight and dressing percentage of broilers. 4rd
International Congress - Proceedings - “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“
Belgrade, Republic of Serbia, 7-9th October: 574-581. ISBN 978-86-82431-71-8 (M33)
Petričević V, Lukić M., Škrbić Zdenka, Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Rakonjac S., Petričević
Maja (2016): The effect of the use crude soybean in final mixtures for broiler chicken on chemical and amino
acid composition of meat. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of
abstracts, Jahorina, October 06 - 09: 988. ISBN 978-99976-632-6-9 (M34)
Petričević V, Lukić M., Škrbić Zdenka, Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Rakonjac S., Petričević
Maja (2016): The effect of the use crude soybean in final mixtures for broiler chicken on chemical and amino
acid composition of meat. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of
proceedings, Jahorina, October 06 - 09: 2455-2460. ISBN 978-99976-632-7-6 (M33)
Остварени резултати кандидата категорије 40 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
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Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 8
Petrović M.D., Bogdanović V., Petrović M.M., Bogosavljević-Bošković Snežana, Djoković R., Đedović Radica,
Rakonjac S. (2012): The effect on interaction of systematic factors on milk performance of Simmental cows in
complete lactation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15 (4): 770-777. ISSN 1311-0489 (M51)
Petrović M.D., Petrović M.M., Bogdanović V., Đedović Radica, Đoković R., Dosković V., Rakonjac S. (2013):
Effect of fixed and continuous non-genetic factors on on lenght of calving interval in Simmental cows. Journal of
Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (4): 880-895. ISSN 1311-0489 (M51)
Marković D., Rakonjac S., Koprivica R., Pešović U., Ranđić. S (2014): Nadgledanje mikroklimatskih parametara
i regulisanje životnih uslova na farmi. Traktori i pogonske mašine, 19 (5): 25-30. ISSN 0354-9496 (M52)
Lazić M., Spasić Z., Grčak D., Ilić Z.Z., Milošević B., Rakonjac S. (2015): Comparison of linear type traits of
daughters of Simmental bulls. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XX, 40: 99-106. ISSN 0354-9542 (M52)
Petričević V, Lukić M., Škrbić Zdenka, Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Rakonjac S., Petričević
Maja (2016): The effect of raw soybean in the final mixtures for broiler on conformation measures and share of
major carcass parts. Biotechnology in Animal Husbandry, 32 (1): 37-44. ISSN 1450-9156 (M51)
Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Lukić Miloš, Škrbić Zdenka, Rakonjac S., Petričević V. (2016):
Effect of dietary protease supplementation and sex on dressing percentage and body conformation in broilers.
Biotechnology in Animal Husbandry, 32 (2): 185-193. ISSN 1450-9156 (M51)
Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Perić Lidija, Lukić Miloš, Škrbić Zdenka, Rakonjac S.,
Petričević V. (2016): Effect of protease and duration of fattening period on dressing percentage of broiler
chicken. Biotechnology in Animal Husbandry, 32 (4): 352-360. ISSN 1450-9156 (M51)
Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Škrbić Zdenka, Perić Lidija, Dosković V., Petričević V., Petrović
M.D. (2016): Chemical composition of meat of laying hens in alternative rearing systems. Biotechnology in
Animal Husbandry, 32 (4): 361-368. ISSN 1450-9156 (M51)
Остварени резултати кандидата категорије 60 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања,
место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 22
Đoković R., Ilić Z., Jevtić S., Dosković V., Rakonjac S. (2010): Vrednosti organskih parametara krvi kod junadi
u tovu. XV Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 26-27. mart , Zbornik radova, 15 (17): 573-578. ISBN 978-8687611-13-9 (M63)
Dosković V., Radović Vera, Đoković R., Veljković Biljana, Rakonjac S. (2010): Efekat “Minazela“ kao dodatka
hrani na ekonomičnost tova junadi. XV Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 26-27. mart, Zbornik radova, 15
(17): 579-584. ISBN 978-86-87611-13-9 (M63)
Bogosavljević-Bošković Snežana, Savković Tatjana, Dosković V., Rakonjac S., Nikolova Nedeljka (2010):
Kategorije mesa u obrađenim trupovima tovnih pilića u zavisnosti od dužine tova i sistema gajenja. XV
Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 26-27. mart, Zbornik radova, 15 (17): 597-601. ISBN 978-86-87611-13-9
(M63)
Bogosavljević-Bošković Snežana, Petrović M.D., Dosković V., Rakonjac S. (2010): Neindustrijski sistemi
gajenja tovnih pilića: porast i klanične osobine. Zbornik XIX inovacija u stočarstvu, Beograd, 4-5. novembar : p.
13. (M64)
Milivojević A., Rakonjac S. (2010): Gajenje pilića u ispustima, dinamika porasta i klanične osobine. Zbornik
radova sa 34. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem,
Novi Sad, 20. novembar: 99-104. ISBN 978-86-7520-201-1 (M63)
Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Rakonjac S., Petrović M.D. (2011): Prateći proizvodi klanja
brojlerskih pilića različitih provenijenci. XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 4-5. mart, Zbornik radova, 16
(18): 245-248. ISBN 978-86-87611-15-3 (M63)
Bogosavljević-Bošković Snežana, Mitrović S., Dosković V., Rakonjac S. (2011): Kompozicija trupa i hemijski
sastav mesa tovnih pilića iz intenzivnog i poluintenzivnog sisitema gajenja. Zbornik kratkih sadržaja,
Međunarodno 56. savetovanje industrije mesa “Meso i proizvodi od mesa – bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet
života“, Tara, 12-15. jun: 131-132. ISBN 978-86-82547-06-8 (M64)
Milojević N., Rakonjac S. (2011): Uticaj genotipa, ishrane i ispusta u neindustrijskim sistemima gajenja u
živinarstvu. Smotra naučnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem, Čačak, 24-26. avgust –
Zbornik radova, 7: 83-91. ISSN: 1450-7323 (M63)
Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac S., Dosković V., Petrović M.D. (2011): Organska proizvodnja u
živinarstvu: pregled važnijih aspekata uzgojne tehnologije. International Scientific Symposium of Agriculture
"Agrosym Jahorina 2011" – Proceedings: 287-295. ISBN 978-99938-670-9-8 ( M63)
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10. Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Rakonjac S., Petrović M.D. (2011): Prinos i konformacija
trupova brojlerskih pilića u zavisnosti od načina gajenja. International Scientific Symposium of Agriculture
"Agrosym Jahorina 2011" – Proceedings: 296-301. ISBN 978-99938-670-9-8 (M63)
11. Petrović M.D., Bogosavljević-Bošković Snežana, Bogdanović V., Petrović M.M., Rakonjac S. (2012): Mlečnost
tri generacije krava simentalske rase u celim laktacijama. XVII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim
učešćem, Čačak, 5-7. april, Zbornik radova, 17 (19): 264-269. ISBN 978-86-87611-23-8 (M63)
12. Petrović M.D., Bogosavljević-Bošković Snežana, Đoković R., Dosković V., Rakonjac S. (2013): Fenotipska
ispoljenost i varijabilnost uzrasta pri prvoj oplodnji i prvom teljenju u zavisnosti od odgajivačkog područja. XVIII
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16. mart, Zbornik radova, 17 (19): 367-372.
ISBN 978-86-87611-29-0 (M63)
13. Petrović M.D., Bogosavljević-Bošković Snežana, Djoković R., Bokan N., Dosković V., Rakonjac S. (2014):
Razvoj organske poljoprivrede i stočarstva u svetu, Evropi i kod nas. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa
međunarodnim učešćem, Čačak, 07-08. mart, Zbornik radova, 19 (21): 427-434. ISBN 978-86-87611-31-3 (M63)
14. Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Dosković V., Petrović M.D. (2014): Uticaj sistema gajenja koka
nosilja na masu jaja. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 07-08. mart, Zbornik
radova: 19 (21): 451-454. ISBN 978-86-87611-31-3 (M63)
15. Dosković V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Pavlovski Zlatica, Škrbić Zdenka, Rakonjac S., Petričević V.
(2015): Efekat dodavanja enzima proteaze na masu i udeo jestivih pratećih proizvoda klanja pilića. XX
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 13-14 mart, Zbornik radova, 20 (22): 429-434.
ISBN 978-86-87611-35-1 (M63)
16. Petrović D.M., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac S. Đoković R., Dosković V. (2015):
Životna proizvodnja mleka i mlečne masti kod krava simentalske rase. XX Savetovanje o biotehnologiji sa
međunarodnim učešćem, Čačak 13-14 mart, Zbornik radova, 20 (22): 441-448. ISBN 978-86-87611-35-1 (M63)
17. Jašović B., Đoković R., Kurćubić V., Petrović D.M., Dosković V., Petrović M., Rakonjac S. (2016): Procena
funkcionalnog stanja ćelija jetre kod mlečnih krava na osnovu promene serumske aktivnosti AST,ALT,GGT I
LDH. XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 11-12 mart, Zbornik radova, 21 (24):
485-490. ISBN 978-86-87611-40-5 (M63)
18. Jašović B., Đoković R., Kurćubić V., Petrović D.M., Dosković V., Petrović M., Rakonjac S. (2016):
Koncentracije kalcijuma, neorganskog fosfora i magnezijuma u krvnom serumu krava tokom tranzicionog
perioda i pune laktacije. XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 11-12 mart,
Zbornik radova, 21 (24): 491-497. ISBN 978-86-87611-40-5 (M63)
19. Petrović M.D., Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac S., Bokan N., Dosković V. (2016): Kontrola i
sertifikacija organske proizvodnje i period konverzije konvencionalne u organsku farmu. XXI Savetovanje o
biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 11-12 mart, Zbornik radova, 21 (24): 519-524. ISBN 978-8687611-40-5 (M63)
20. Petrović D.M., Bogdanović V., Bogosavljević-Bošković Snežana, Rakonjac S. Đoković R., Petrović M. (2016):
Uticaj fiksnih i kontinuelnih ambijentalnih faktora na proizvodnju 4% mast-korigovanog mleka u prve tri
laktacije kod krava simentalske rase. XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 11-12
mart, Zbornik radova, 21 (24): 525-533. ISBN 978-86-87611-40-5 (M63)
21. Rakonjac S., Bogosavljević-Bošković Snežana, Škrbić Zdenka, Dosković V., Petričević V., Petrović M.D.
(2016): Masa i udeo osnovnih delova trupa kokoši nosilja iz alternativnih sistema gajenja. XXI Savetovanje o
biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak 11-12. mart, Zbornik radova, 21 (24): 565-570. ISBN 978-8687611-40-5 (M63)
22. Lazić M., Spasić Z., Petrović M.D., Stolić N., Samardžić Sonja, Savić Ž., Rakonjac S. (2016): Uticaj letnjeg i
zimskog perioda ishrane na telesnu razvijenost krava simentalske rase. XXI Savetovanje o biotehnologiji sa
međunarodnim učešćem, Čačak 11-12 mart, Zbornik radova, 21 (24): 599-603. ISBN 978-86-87611-40-5 (M63)
7.

Остварени резултати кандидата категорије 80 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

8.

Остварени резултати кандидата категорије 90 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

9. Хетероцитатни индекс:
На основу потврде Универзитетске библиотеке у Крагујевцу бр. I-01-103 од 22.03.2017. године укупан број
цитата (без самоцитата) је 34.
10. Кумулативни импакт фактор:
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6,930
11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9?
a) да
б) не
12. Руковођење или учешће у научним пројектима:
• Учешће на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР 31033:
"Одржива конвенционална и ревитализовна традиционална производња живинског меса и јаја са
додатом вредношћу" , 2011-2017.
• Учешће на пројекту Министарства пољопривреде и заштите животне средине републике Србије
"Унапређење робне производње у сточарству", 2015.
13. Остало:
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1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ
а) Ако кандидат нема претходно искуство у педагошком раду
1. Назив приступног предавања из уже научне области:
Системи гајења кокоши носиља
Кандидат др Симеон Ракоњац је сходно свим методичко-дидактичким и педагошким захтевима, одржао
приступно предавање. Кандидат је на јасан и сажет начин показао да одлично влада материјом, при чему је
показао систематичност и рационалност, и демонстрирао јединство теорије и праксе. Структура предавања је
имала све неопходне целине (увод, разраду и закључак), а презентација је била уз коришћење савремених
наставно-техничких средстава. Кандидат је испољио адекватну дозу одговорности, озбиљности,
сугестивности и спонтаности.
2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области
a) да
б) не
б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду
Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на
основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама):
Основне акадмске студије

1.

Студијски програм: Општа агрономија
1. Биолошке основе сточарства, III година, 2 часа вежби недељно
2. Производња и познавање млека, III година, 1 час вежби недељно
3. Зоотехника, IV година, 3 часа вежби недељно
Студијски програм: Зоотехника
1. Етологија домаћих животиња, II година, 1час вежби недељно
2. Генетика и оплемењивање домаћих животиња, II година, 2 часа вежби недељно
3. Биолошке основе сточарства, III година, 2 часа вежби недељно
4. Неконвенционална анимална производња, III година, 2 часа вежби недељно
5. Коњарство, III година, 2 часа вежби недељно
6. Живинарство, III година, 3 часа вежби недељно
7. Свињарство, III година, 3 часа вежби недељно
8. Говедарство, овчарство и козарство, III година, 3 часа вежби недељно
9. Производња и познавање млека, III година, 1час вежби недељно
10. Производња и познавање меса, III година, 1час вежби недељно
11. Оплемењивање домаћих животиња, III година, 1 час вежби недељно
12. Зоотехника I, III година, 4 часа вежби недељно
13. Зоотехника II, III година, 4 часа вежби недељно
Мастер академске студије
Студијски програм: Агрономија
1. Одгајивање и репродукција непреживара, I година, 2 часа вежби недељно
2. Одгајивање и репродукција преживара, I година, 2 часа вежби недељно
2. Искуство у педагошком раду са студентима (просечан број часова одржане наставе у току школске године
у периоду од избора у претходно звање или од последњег избора у звање):
1. Биолошке основе сточарства, Општа Агрономија и Зоотехника, 30 часова вежби годишње, 20092. Производња и познавање млека, Општа Агрономија и Зоотехника, 15 часова вежби годишње, 20093. Зоотехника, Општа Агрономија, 45 часова вежби годишње, 20094. Етологија домаћих животиња, Зоотехника, 15 часова вежби годишње, 20095. Генетика и оплемењивање домаћих животиња, Зоотехника, 30 часова вежби годишње, 2011-2016.
6. Неконвенционална анимална производња, Зоотехника, 15 часова вежби годишње, 2011-2016.
7. Коњарство, Зоотехника, 15 часова вежби годишње, 2011-2016.
8. Живинарство, Зоотехника, 45 часова вежби годишње, 2011-2016.
9. Свињарство, Зоотехника, 45 часова вежби годишње, 2011-2016.
10. Говедарство, овчарство и козарство, Зоотехника, 45 часова вежби годишње, 2011-2016.
11. Производња и познавање меса, Зоотехника, 15 часова вежби годишње, 2011-2016.
12. Оплемењивање домаћих животиња, Зоотехника, 15 часова вежби годишње, 2016-
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13. Зоотехника I, Зоотехника, 60 часова вежби годишње, 201614. Зоотехника II, Зоотехника, 60 часова вежби годишње, 201615. Одгајивање и репродукција непреживара, Мастер Агрономија, 30 часова вежби годишње, 201616. Одгајивање и репродукција преживара, Мастер Агрономија, 30 часова вежби годишње, 2016-

3.

4.

5.

Оцена педагошког рада:
На основу анкете студенти су асистента Ракоњац Симеона за активности током одржавања вежби из
предмета за које је ангажован оценили просечном оценом 4,91 за период школска 2010/2011 - 2015/2016.
Кандидат је аутор књиге из релевантне области, одобреног уџбеника за ужу научну област, поглавља у
одобреном уџбенику за ужу научну област, превода иностраног уџбеника, монографије, практикума или
збирка задатака за ужу научну област (наслов, аутор(и), година издавања, издавач):
Практикум из Биолошких основа сточарства, Милун Петровић, Владан Богдановић, Симеон Ракоњац,
2012, Агрономски факултет у Чачку, ISBN 978-87611-26-9
Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број
тест питања):

Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и број часова које је
кандидат одржао у току школске године (на основним, дипломским односно специјалистичким,
магистарским и докторским студијама):
1. ОАС Општа Агрономија и Зоотехника, Биолошке основе сточарства, II и III година, 30 часова вежби
годишње, 20092. ОАС Општа Агрономија и Зоотехника, Производња и познавање млека, III година, 15 часова вежби
годишње, 20093. ОАС Општа Агрономија, Зоотехника, IV година, 45 часова вежби годишње, 20094. ОАС Зоотехника, Етологија домаћих животиња, II година, 15 часова вежби годишње, 20095. OAС Зоотехника, Генетика и оплемењивање домаћих животиња, II година, 30 часова вежби годишње,
2011-2016.
6. OAС Зоотехника, Неконвенционална анимална производња, III година, 15 часова вежби годишње, 20112016.
7. OAС Зоотехника, Коњарство, III година, 15 часова вежби годишње, 2011-2016.
8. OAС Зоотехника, Живинарство, III година, 45 часова вежби годишње, 2011-2016.
9. ОАС Зоотехника, Свињарство, III година, 45 часова вежби годишње, 2011-2016.
10. ОАС Зоотехника Говедарство, овчарство и козарство, III година, 45 часова вежби годишње, 2011-2016.
11. ОАС Зоотехника, Производња и познавање меса, III година, 15 часова вежби годишње, 2011-2016.
12. ОАС Зоотехника, Оплемењивање домаћих животиња, III година, 15 часова вежби годишње, 201613. ОАС Зоотехника, Зоотехника I, III година, 60 часова вежби годишње, 201614. ОАС Зоотехника, Зоотехника II, III година, 60 часова вежби годишње, 201615. МАС Агрономија, Одгајивање и репродукција преживара, I година, 30 часова вежби годишње, 201616. МАС Агрономија, Одгајивање и репродукција непреживара, I година, 30 часова вежби годишње, 20167. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави
(задатака, демонстрационих огледа и слично.):
6.

8.

Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):

9.

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром:

10. Активно учешће у раду или организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских
састанака или журнал клубова:
11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната,
асистената:
12. Обављање секретарских послова на катедри:
13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области:
14. Менторство студентских радова:
15. Туторство:
16. Остало:
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1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
1.

Менторство одбрањеног завршног рада на специјалистичким или мастер академским студијама, односно
дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област
и наслов рада, датум одбране):

2.

Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским
студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента,
ужа научна област и наслов рада, датум одбране):

3.

Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа
научна област и наслов дисертације, датум одобрења)

4.

Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и
наслов дисертације, датум одбране):

5.

Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације,
датум када је израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора):

6.

Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације и датум одбране):

7.

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за
оцену снаге и дизајна студије:

8.

Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких
одбора:
Члан Комисије за обезбеђење квалитета на Агрономском факултету у Чачку
Допринос уређењу интернет странице факултета:

9.

10. Остало:
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2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1. Аутор, коаутор елабората или студије:
• Коаутор је Елабората „Унапређење и оптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на
фармама различитог капацитета и органско живинарство“, који је настао као резултат пројекта
"Унапређење робне производње у сточарству" финансираног од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије. ISBN 978-86-87611-37-5
2. Руковођење или учешће на научним пројектима:
• Учешће на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР 31033:
"Одржива конвенционална и ревитализовна традиционална производња живинског меса и јаја са
додатом вредношћу", 2011-2017.
• Учешће на пројекту Министарства пољопривреде и заштите животне средине републике Србије
"Унапређење робне производње у сточарству", 2015.
3. Иноваторство:
4.

Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа:

5.

Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа:

Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа
и друго:
• Рецензент радова у међународном часопису African Journal of Biotechnology
• Рецензент радова у међународном часопису Iranian Journal of Applied Animal Science
• Рецензент радова у међународном часопису Journal of Central European Agriculture
• Рецензент радова за објављивање у Зборнику поводом одржавања редовног годишњег Саветовања о
биотехнологији са међународним учешћем на Агрономском факултету у Чачку.
7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
Члан организационог одбора Смотре научних радова студената Агрономије са међународним учешћем коју
организује Агрономски факултет у Чачку у четири наврата:
• 24 - 26. август 2011. године
• 28 - 30. август 2013. године
• 28 - 30. август 2015. године
• 23 - 25. август 2017. године
8. Вођење професионалних (струковних) организација:
6.

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:
Члан радне групе за подршку дијалогу између јавних и приватних актера за сектор млека у Републици Србији
Члан Стручног савета за саветодавне послове и примењена истраживања у пољопривреди у Републици Србији
Члан радне групе за израду Средњерочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период
2016-2020. године у Републици Србији
10. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних
манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови):
9.
•
•
•

11. Пружање консултантских услуга:
12. Руководилац или сарадник на Tempus, односно Erasmus+ пројекту:
13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката:
14. Сарадња са привредом и друштвеном заједницом:
15. Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду:
• Учешће у пројекту "Израда пројекта за израду живинарника за коке носиље (300, 600, 1000 комада) и
бројлере (300, 600, 1000 комада) и производњу јаја и меса" у оквиру програма подршке одрживог развоја
пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије, чији је финансијер била
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја при Влади Србије.
16. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ:
17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет :

11

18. Остало:
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2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.

Руковођење на факултету и Универзитету:

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:
Члан савета Агрономског факултета у Чачку
3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета:
• Члан Комисије за промоцију студијских програма Агрономског факултета за упис студената у школску
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину.
4. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:
• Члан радне групе за подршку дијалогу између јавних и приватних актера за сектор млека у Републици Србији
• Члан Стручног савета за саветодавне послове и примењена истраживања у пољопривреди у Републици Србији
• Члан радне групе за израду Средњерочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период
2016-2020. године у Републици Србији
5. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника:
2.

Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама,
институцијама од јавног значаја и сл.:
Члан Светске научне асоцијације живинара (World’s Poultry Science Association)
7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
6.

8. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
Члан организационог одбора Смотре научних радова студената Агрономије са међународним учешћем коју
организује Агрономски факултет у Чачку у четири наврата:
• 24 - 26. август 2011. године
• 28 - 30. август 2013. године
• 28 - 30. август 2015. године
23 - 25. август 2017. године
9. Међународне и националне награде и признања:
10. Остало:

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
1.

Чланство у професионалним (струковним) организацијама:

2.

Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност):

3.

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима
у земљи и иностранству:

4.

Руковођење и учешће у међународним пројектима:

5.

Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета,
област усавршавања и период боравка):

6.

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив
предавања и период боравка):

Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и
иностранству:
Учешће на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР 31033:
"Одржива конвенционална и ревитализовна традиционална производња живинског меса и јаја са
додатом вредношћу" , 2011-2017. на коме, поред истраживача са Агрономског факултета у Чачку, учествују
истраживачи са Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета
Универзитета у Новом Саду, Института за сточарство у Земуну, Института за примену науке у пољопривреди
у Београду и Института за ветеринарство Србије у Београду. Као резултат овог пројекaта и других заједничких
активонсти публикован је већи број радова из категорија М20, М30, М50 и М60.
Сви наведени радови линковани су у делу Обавезни елементи.
7.
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8.

Заједнички студијски програми, интернационализација:

9.

Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, заједнички истраживачки рад, боравци у
иностранству и друго:

10. Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима:
11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и
иностарнству:
12. Остало
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
(на једној страници куцаног текста)
1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. Резултати научног рада
-Кандидат до сада има укупно 8 радова из категорија М21а, М21, М22 и М23 (минималан број радова из
категорија М21а, М21, М22 и М23 је 1)
-Кандидат укупно има 32 рада из категорија М10, М20, М31-М33, М40, М51-М53, М80 и М90 (минималан број радова
из групе М10, М20, М31-М33, М40, М51-М53, М80 и М90 је 2)
1.2. Резултати наставног рада и ангажовање у развоју наставе
-Кандидат Др Симеон (Жаркo) Ракоњац је сходно свим методичко-дидактичким и педагошким захтевима,
одржао јавно приступно предавање из уже научне области Сточарство које је позитивно оцењено.
- Кандидат је, прво као сарадник у настави, а касније и као асистент на већем броју предмета из уже научне
области Сточарство од школске 2009/2010. године оцењен од стране студената просечном оценом 4,91.
- Кандидат је као коаутор објавио Практикум из Биолошких основа сточарства.
1.3. Резултати у обезбеђивању научно-наставног подмлатка
- Кандидат је члан Комисије за обезбеђење квалитета на Агрономском факултету у Чачку
2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
2.1. Стручно-професионални допринос
- Кандидат је коаутор је Елабората „Унапређење и оптимизација технолошких поступака и зоотехничких
ресурса на фармама различитог капацитета и органско живинарство“.
- Кандидат је учествовао у реализацији 2 пројекта:
1. Пројекат министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије "Одржива
конвенционална и ревитализовна традиционална производња живинског меса и јаја са додатом
вредношћу", 2011-2017. године.
2. Пројекат министарства пољопривреде заштите животне средине Републике Србије. "Унапређење робне
производње у сточарству", 2015. године
- Рецензирао је радове у часописима: African Journal of Biotechnology, Iranian Journal of Applied Animal
Science, Journal of Central European Agriculture, као и Зборнику радова редовног годишњег Саветовања о
биотехнологији са међународним учешћем на Агрономском факултету у Чачку.
- Члан организационог одбора Смотре научних радова студената Агрономије са међународним учешћем коју
организује Агрономски факултет у Чачку у четири наврата: 2011, 2013, 2015. и 2017. године.
- Члан радне групе за подршку дијалогу између јавних и приватних актера за сектор млека у Републици Србији,
Члан Стручног савета за саветодавне послове и примењена истраживања у пољопривреди у Републици Србији,
Члан радне групе за израду Средњерочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период 20162020. године у Републици Србији.
- Учешће у изради пројекта за израду живинарника за коке носиље (300, 600, 1000 комада) и бројлере (300,
600, 1000 комада) и производњу јаја и меса у оквиру програма подршке одрживог развоја пољопривреде и
села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије.
2.2. Допринос акдемској и широј заједници
- Члан Комисије за промоцију студијских програма Агрономског факултета за упис студената од 2010/2011.
до 2017/2018. године
- Члан Светске научне асоцијације живинара (World’s Poultry Science Association)
2.3. Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству
- У оквиру учешћа на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР
31033: "Одржива конвенционална и ревитализовна традиционална производња живинског меса и јаја са
додатом вредношћу", 2011-2017. на коме учествују и истраживачи са Пољопривредног факултета
Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, Института за сточарство у
Земуну, Института за примену науке у пољопривреди у Београду и Института за ветеринарство Србије у
Београду публикован је већи број радова из категорија М20, М30, М50 и М60.
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V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан)
Кандидат др Симеон Ракоњац испуњава све услове прописане:
а) Законом о високом образовању, јер поседује звање доктор биотехничких наука из области за коју се бира
б) Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звање наставника Универзитета у
Крагујевцу (поље техничко-технолошких наука) за избор у звање доцент по тачкама 1. (обавезни елементи) и
2. (изборни елементи).
1. Обавезни елементи

Остварено

Потребно

Резултати научног рада
Број радова категорије М21, M22, M23
8
1
М10, М20, М31, М33, М40, М51-53, М80 и М90 / +M60
32
2
1.2 Резултати наставног рада и ангажовање у развоју наставе
Позитивна оцена педагошког рада
4,91
Позитивно
Позитивна оцена приступног предавања
Позитивно
Позитивно
2. Изборни елементи
Остварене активности у најмање 2 елемента из најмање две од три различите изборне групе
2.1 Стручно-професионални допринос
6
2.2 Допринос академској широј заједници
5
2.3 Сарадња са другим високошколским и научно1
истраживачким институцијама у земљи и иностранству

Испуњава
услов

1.1

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

На основу одредби Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу и Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
Комисија је једногласно констатовала да кандидат др Симеон Ракоњац испуњава све потребне услове
за избор у звање доцент на Агрономском факултету у Чачку, за ужу научну област Сточарство.
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за
избор у звање.
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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
На основу прегледа и детаљне анализе научних и стручних радова кандидата, увида у досадашњи
научно-истраживачки рад, изнетих закључака и мишљења, сагласно Закону о високом образовању и
Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу Агрономског факултета у Чачку и Већу за
техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу да се кандидат Симеон Ракоњац изабере у звање
доцент на Агрономском факултету у Чачку, за ужу научну област Сточарство, на одређено време, са
пуним радним временом.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
На конкурс за једног наставника у звању доцент за ужу научну област Сточарство, јавио се
један кандидат, др Симеон Ракоњац.
На основу увида у расположиву документацију, сагледавања и детаљне анализе резултата рада у
наставним (педагошким), стручним и научним активностима, Комисија констатује да др Симеон
Ракоњац:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Има научни степен доктор биотехничких наука
Има 8 радова објављених у међународним часописима са СЦИ листе и још два у категорији М24,
као и 8 радова у домаћим научним часописима
Има 16 радова саопштених на међународним и 22 рада саопштена на домаћим научним
скуповима
Има хетероцитантни индекс 34
Учествовао је у реализацији два домаћа научна пројекта
Има високу просечну оцену од стране студената на предметима на којима је био ангажован као
асистент, позитивно оцењено приступно предавање као и објављен практикум из одговарајуће
научне области
Коаутор је једног елабората из области из које се бира
Рецензирао је радове у међународном научним часописима и домаћим научним скуповима
Учествовао је у организацији домаћих научних скупова
Учествовао је у раду одбора и професионалних организација
Учествовао је у изради једне студије од значаја за привреду
Учествовао је у раду тела факултета
Има заједнички публиковане радове са истраживачима са других универзитета у земљи
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