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ПРЕДМЕТ: Потврда о одржаном предавању по позиву 
 

 
 Потврђујемо да су наставници Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду  
 

др Игор Томашевић, редовни професор и  
др Славиша Стајић, ванредни професор  

 
дана 02. јуна 2022. године у свечаној сали Агрономског факултета у 
Чачку одржали предавања по позиву за студенте, сараднике и 
наставнике, на теме:  
 

1. „Компарација Computer vision system-а и традиционалног колориметра за 
оцењивање боје прехрамбених производа анималног порекла“ 
Предавач: др Игор Томашевић, Институт за прехрамбену технологију и 
биохемију, Катедра за технологију анималних производа. 
 

2. „Ферементисане кобасице и функционална храна - сензорски аспекти“ 
Предавач: др Славиша Стајић, Институт за прехрамбену технологију и 
биохемију, Катедра за технологију анималних производа. 

 
 
 На састанку декана и продекана са шефовима Катедри Агрономског факултета у Чачку (у даљем тексту: 
АФ), одржаног 11.05.2022. године, донета је одлука о формирању Лабораторије за сензорску анализу 
пољопривредних и прехрамбених производа. Тада је договорено и одржавање инфо дана, са циљем 
потпунијег разумевања добробити од будуће сарадње, вишенаменског коришћења и већег броја корисника 
Лабораторије у оснивању.  
 Као реализатори планираних предавања по позиву изабрани су др Игор Томашевић и др Славиша Стајић. 
Обзиром на дугогодишњу сарадњу два поменута наставника са истраживачима АФ, њихово учешће као 
предавача може се сматрати активношћу на формирању лабораторије, која се вреднује као резултат 
према последњем ставу члана 50 Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача, као квалитативни показатељ приликом избора у научно звање 
научни саветник, еквивалентно избору у звање редовни професор („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016 i 21/2017).  
 Теме договорене за предавање по позиву за оба наставника биле су директно повезане са оснивањем 
Лабораторије за сензорску анализу пољопривредних и прехрамбених производа, предложене од руководства 
АФ, заједнички издефинисане и веома инспиративне целокупном аудиторијуму.    
    
 

 

У Чачку, 03.06.2022. године 

Продекан за научноистраживачки рад и наставу 

 
Др Владимир Курћубић 

 


