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Састав Комисије за оцену подобности теме, кандидата и ментора за израду
докторске дисертације
Др Синиша Додић, редовни професор, Биотехнологија, Технолошки факултет Нови Сад,
Универзитет у Новом Саду
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Др Рада Јевтић‐Мучибабић, научни саветник, Биотехничке науке, Научни институт за
прехрамбене технологије у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду

Датум доношења одлуке о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду
докторске дисертације усвојене на Сенату Универзитета
30.09.2021. године

Списак нaучних публикација
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, М24
1. Brankica B. Gegić, Bojana Ž Bajić, Damjan G. Vučurović, Jovana D. Gucunski, Siniša N. Dodić,
Sustainable management of waste‐to‐energy in Repulic of Srpska, Acta Periodica Tehnologica, In
press, 2021, 52 (1): X‐XX.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу, М34
1. Jovana Gucunski, Bojana Bajić, Vesna Vučurović, Đurđina Belić, Damjan Vučurović, Siniša Dodić,
Bioethanol production from milling industry by‐product in a laboratory‐scale bioreactor, Proceedings
of the 26th International Symposium on Analytical and Environmental Problems University of Szeged,
H‐6720 Szeged, Dugonics tér 13, Hungary, pp. 376‐378, ISBN: 978‐963‐306‐771‐0, Segedin, Mađarska,
23. ‐ 24. Nov, 2020.
2. Jovana Gucunski, Bojana Bajić, Damjan Vučurović, Siniša Dodić, Integration of first and second
generation bioethanol production from by‐products of sugar beet processing, Book of Abstracts of
the 1st International Conference on Advanced Production and Processing, University of Novi Sad,
Faculty of Technology Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia, pp. 294 ‐ 294, ISBN:
978‐86‐6253‐102‐5, Novi Sad, 10. ‐ 11. Oct, 2019.

Остало (опционо)
Јована Гуцунски, мастер инжењер технологије, основне и мастер студије је завршила на
Универзитету у Новом Саду, на Технолошком факултету Нови Сад, Катедра за биотехнологију и
фармацеутско инжењерство. Након завршених мастер студија, уписује докторске студије на
истом факултету, где се бави научно‐истраживачким радом у области биотехнологије,
производње биогорива из споредних и отпадних производа различитих индустрија.
Током докторских студија похађала је летње школе “Zhi‐Hong” International Summer School of
Advanced Materials, Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Шангај (Кина) 2019. године, као и
Radboud Summer School, Radboud University, Најмеген (Холандија) 2019. године.
Као истраживач ангажована је на пројекту Министарства за науку и технолошки развој
Републике Србије (ТР‐31002, 451‐03‐68/2020‐14/200134 и 451‐03‐9/2021‐14/200134).
Поред учешћа на пројекту учествовала је у припреми и реализацији експеримената и обради
резултата дипломских и мастер радова студената који су реализовани на различитим нивоима
студијског програма Биотехнологија.

Анализа рада кандидата
Кандидат Јована Гуцунски је основне и мастер академске студије завршила на Технолошком
факултету Нови Сад, Универзитета у Новом Саду са просечном оценом већом од 8,00 на сваком
нивоу студија, а потом на истом факултету уписала докторске академске студије, на студијском
програму Биотехнологија. Бави се научно‐истраживачким радом у области биотехнолошке
производње биогорива из споредних и отпадних материјала различитих индустрија. До сада је
објавила рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком и два
саопштења са међународног скупа штампано у изводу. Одлуком Сената Универзитете у Новом
Саду, од 30.09.2021. године, кандидату Јовани Гуцунски је одобрена израда докторске
дисертације под називом: "Модел биопроцеса производње биоетанола из пшеничне сламе и
споредног производа прераде пшенице", чији је ментор доц. др Бојана Бајић.

Мишљење о испуњености услова и предлог за избор у звање кандидата – истраживач
сарадник
На основу разматрања пријаве и анализе рада кандидата, Комисија закључује да кандидат
Јована Гуцунски, истраживач приправник, испуњава услове дефинисане Законом о науци и
истраживањима (Службени гласник Републике Србије, број 49/19), Статутом Технолошког
факултета Нови Сад и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника, сарадника и истраживача Технолошког факултета Нови Сад за избор у
звање истраживач сарадник
Комисија предлаже Наставно‐Научном већу Технолошког факултета Нови Сад да се кандидат
Јована Гуцунски изабере у звање истраживач сарадник.
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