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научни и друштвено користан допринос 2013. године добила је Константинову 

стипендију, а 2014. године одликована је Октобарском наградом града Лесковца.  

Школске 2015./16. године уписала је Докторске академске студије на Технолошком 

факултету у Лесковцу, студијско подручје Технолошко инжењерство. Као 

истраживач – стипендиста учествовала је у реализацији два национална пројекта 

финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На 

Технолошком факултету у Лесковцу је од 2015. године ангажована као стручни 

сарадник у лабораторији, а од 2016. године као стипендиста Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја у извођењу наставе. У истраживачко звање, 

истраживач-приправник изабрана је 2018. године када је закључила уговор о раду 

са Технолошким факултетом у Лесковцу. Исте године је изабрана у звање асистент 

на Технолошком факултету у Лесковцу на студијском подручју Прехрамбена 

технологија и биотехнологија. Током свог ангажовања држала је наставу из 

предмета на мастер и основним академским студијама из предмета: Биопроцесно 

инжењерство, Биореактори, Технологија слада и пива, Технологија жита и брашна, 

Технологија вина и алкохолних пића, Технологија микробне биомасе, 

Фармацеутска биотехнологија и Инжењерство заштите животне средине. 

Докторску дисертацију под називом „Оптимизација поступка добијања микробне 

биомасе и формулације микробиолошког препарата са потенцијалним 

биопестицидним и фитостимулаторним дејством“ одбранила је 19.11.2021. на 

Технолошком факултету у Лесковцу и стекла звање доктор наука – Технолошко 

инжењерство.  

Kоаутор je помоћног уџбеника из уже научне области, два научна рада објављена у 

врхунском међународном часопису (М21), три рада у истакнутом међународном 

часопису (М22), три рада у међународном часопису (М23), по један рад у 

националном часопису међународног значаја (М24) и часопису националног 

значаја (М52), 15 радова саопштених на скуповима међународног значаја 

штампаних у изводу (М34), 10 радова саопштених на скуповима националног 

значаја, од тога један штампан у целини (М63), а 9 у изводу (М64).  

Течно говори енглески и македонски језик. Удата је и мајка једног детета. 

 

2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

Kатегоризација научних и стручних резултата кандидата вршена је помоћу М 

коефицијената компетенције на основу Правилника о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата истраживача („Сл. 

гласник РС“, бр. 24/2016 и 21/2017 (Прилози 2 и 3 за Техничко-технолошке и 

биотехничке науке). Преглед коефицијената компетенције (М) по категоријама према 

наведеним критеријумима, као и њихов укупни збир, дати су табеларно (Табела 1).  

2.1. Рад у врхунском међународном часопису (М21=8) 

2.1.1. Stojan Mančić, Bojana Danilović, Marko Malićain, Sandra Stamenković Stojanović, 

Nada Nikolić, Miodrag Lazić, Ivana Karabegović (2021), Fermentative Potential of Native 
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Yeast Candida famata for Prokupac Grape Must Fermentation, Agriculture, 11 (358) 1-14. 

DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11040358 

2.1.2. Marko Malićanin, Bojana Danilović, Sandra Stamenković Stojanović, Dragan 

Cvetković, Miodrag Lazić, Ivana Karabegović, Dragiša Savić (2022), Pre-Fermentative Cold 

Maceration and Native Non-Saccharomyces Yeasts as a Tool to Enhance Aroma and Sensory 

Attributes of Chardonnay Wine, Horticulturae, 8, 212.  

https://doi.org/10.3390/horticulturae8030212 

2.2. Рад у истакнутом међународном часопису (М22=5) 

2.2.1. Stojan Mančić, Sandra Stamenković Stojanović, Bojana Danilović, Natalija Đorđević, 

Marko Malićanin, Miodrag Lazić, Ivana Karabegović (2022) Oenological Characterization of 

Native Hanseniaspora uvarum Strains, Fermentation, 8, 92, 

https://doi.org/10.3390/fermentation8030092 

2.2.2. Karabegović I., Malićanin M., Danilović B., Stanojević J., Stamenković Stojanović 

S., Nikolić N., Lazić M. (2021) Potential of non-Saccharomyces yeast for improving the 

aroma and sensory profile of Prokupac red wine, OenoOne 2, 181-195. 

DOI: 10.20870/oeno-one.2021.55.2.3859 

2.2.3. Stamenković S., Beškoski V., Karabegović I., Lazić M., Nikolić N. (2018). Microbial 

fertilizers: A comprehensive review of current findings and future perspectives. Spanish 

Journal of Agricultural Research, 16(1) e09R01 

https://doi.org/10.5424/sjar/2018161-12117 

2.3. Рад у међународном часопису (М23=3) 

2.3.1. Malićanin M., Danilović B., Cvetković D., Stamenković Stojanović S., Nikolić N., 

Lazić M., Karabegović I (2020) Modulation of aroma and sensory properties of Prokupac 

wines by a Bacillus-based preparation applied to grapes prior to harvest, South African 

Journal for Enology and Viticulture 41 (2), 158-167. 

DOI: https://doi.org/10.21548/41-2-4016 

2.3.2. Stamenković-Stojanović Sandra J, Karabegović Ivana T, Beškoski Vladimir P, 

Nikolić Nada Č, Lazić Miodrag L., (2019) Bacillus based microbial formulations: 

Optimization of the production process, Hemijska industrija, 73 (3), 169-182; 

https://doi.org/10.2298/HEMIND190214014S 

2.3.3. Karabegović I., Mančić D., Nikolić N., Vukosavljević P., Stamenković Stojanović S., 

Dajić Stevanović Z., Lazić M. (2018) Total polyphenols from Solanum retroflexum Dun. 

Fruit: extraction and optimization by response surface methodology, Journal of Food 

Measurement and Characterization, 12 (3) 1772-1778 

https://doi.org/10.1007/s11694-018-9792-6 
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2.4. Рад у националном часопису међународног значаја (M24=3)  

2.4.1.  Stamenković Stojanović S., Karabegović I., Beškoski V., Nikolić N., Lazić M. 

(2020), Bacillus subtilis NCIM2063 batch cultivation: Influence of substrate concentration 

and oxygen transfer rate on the biomass yield, Advanced technologies, 9 (1), 44-49. 

DOI: 10.5937/savteh2001044S 

2.5. Рад у часопису националног значаја (М52=1,5) 

2.5.1. Danilović B., Potić V., Stamenković S., Savić D., A review of the presence of some 

food contaminants on the territory of the republic of Serbia, Advanced Technologies, 6(2) 

(2017) 84-95. 

https://doi.org/10.5937/savteh1702084D 

2.6. Рад саопштен на скупу међународног значаја, штампано у изводу (М34=0,5) 

2.6.1.  Karabegović I., Danilović B., Malićanin M., Stamenković Stojanović S., Mančić S., 

Nikolić N., Jevremović N., Lazić M. (2021), Potential of biofungicide application on the 

Prokupac wine aroma improvement, 14th Symposium [with international participation] 

"Novel Technologies and Economic Development" Book of abstracts, 32 (FE - 2), Faculty of 

Technology, Leskovac, 22-23. October 2021, Leskovac, Serbia, ISBN: 978-86-89429-44-2. 

2.6.2. Mančić S., Danilović B., Malićanin M., Stamenković Stojanović S., Nikolić N., Lazić 

M., Karabegović I. (2021), The oenological potential of epiphytic yeasts from different 

Serbian fruits, 14th Symposium [with international participation] "Novel Technologies and 

Economic Development" Book of abstracts, 59 (BCHE-13), Faculty of Technology, 

Leskovac, 22-23. October 2021, Leskovac, Serbia, ISBN: 978-86-89429-44-2. 

2.6.3. Stamenković Stojanović S., Karabegović I., Beškoski V., Danilović B., Mančić S., 

Nikolić N., Lazić M. (2021), Scale up of biomass production process for Bacillus subtilis 

NCIM 2063, 14th Symposium [with international participation] "Novel Technologies and 

Economic Development" Book of abstracts, 64 (BCHE-18), Faculty of Technology, 

Leskovac, 22-23. October 2021, Leskovac, Serbia, ISBN: 978-86-89429-44-2. 

2.6.4. Ivica Đalović, Sandra Stamenković Stojanović, Ivana Karabegović, Petar Mitrović, 

Bojana Danilović, Stojan Mančić, Nada Nikolić, Miodrag Lazić (2021), Biopesticidal and 

phytostimaltory effect of microencapsulated B. Subtilis NCIM 2063, International 

Conference on Plant System Biology and Biotechnology – ICPSBB, Golden Sands, Bulgaria, 

14-17.06. Book of abstracts, pp. 68. 

2.6.5. Malićanin M., Danilović B., Stamenković Stojanović S., Mančić S., Lazić M., Nikolić 

N., Karabegović I. (2021), Effect of cold prefermentative maceration on the standard quality 

parameters and sensory profile of Prokupac wines, Book of Abstracts - Food Quality and 

Safety, Health and Nutrition Congress - NUTRICON, ISBN 978-608-4565-15-4, pp. 155-

156, Ohrid, Macedonia, 9-11 June, 2021.    

2.6.6. Кarabegović I., Mančić S., Malićanin M., Stamenković Stojanović S., Danilović B., 

Nikolić N., Lazić M. (2020), Effects of yeasts strain on the aromatic profile of Prokupac 



 

5 
 

wine, Book of Abstracts - Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress - 

NUTRICON, ISBN 978-608-4565-14-7, pp. 61-62, Ohrid, Macedonia, 2-4 September, 2020. 

2.6.7. Karabegović I., Stamenković Stojanović S., Nikolić N., Simić V., Lazić M. (2019) 

Total polyphenolic compound content in cookies formulated with buckwheat flour and aronia 

fruits. 4th International Conference on Natural Products Utilization, Albena, Bulgaria, 29-01. 

June, 2019. 

2.6.8. Lakićević H.S., Karabegović T. I., Nikolić Č. N., Đorđević S. A., Stamenković 

Stojanović S., Lazić L. M. (2019) Antimicrobial and antioxidant acitivity of the wine made 

from grape variety “Prokupac” with addition of aromatic herbs. 4th International Conference 

on Natural Products Utilization, Albena, Bulgaria, 29-01. June, 2019.  

2.6.9. Karabegović I., Stamenković Stojanović S., Nikolić N., Simić V., Lazić M. (2019) 

Optimization of microwave assisted extraction of aronia berries by artificial neural network, 

4th International Conference on Natural Products Utilization, Albena, Bulgaria, 29-01. June, 

2019.  

2.6.10. Karabegović I., Simić V., Stamenković Stojanović S., Nikolić N., Dajić Stevanović 

Z., Lazić M. (2018), Antioxidant activity of potentially functional aronia-based cookies, 3rd 

International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine – 3-ISPMF, Abstracts 

(P61), 25-30 August 2018, Kunming, China 

2.6. 11. Stamenković S., Karabegović I., Lazić M., Nikolić N., Stojičević S., Veličković D., 

Vukosavljević P., Solvent-free microwave extraction of essential oil from cherry laurel 

(Prunus laurocerasus) leaves, 3rd International Conference on Natural Products Utilization, 

Bansko, Bulgaria 18-21. October, 2017.  

2.6.12. B. Danilović, V. Potić, S. Stamenković. D. Savić, Food contamination on the territory 

of the Republic of Serbia, IJAS conference, Frajburg, Nemačka, 01-04. december 2015. 

2.6. 13. Lj. Takić, S. Stamenković, N. Živković, Тhe oxygen regime of the Danube in Serbia 

as an indicator of environmental changes,   IV međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija 

i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 4-6. mart 2015. 

2.6. 14. D. T. Stojiljković, S. M. Cakić, D. Ranđelović, S. J. Stamenković, N. Č. Mitić, Idejno 

rešenje za korišćenje potencijala geotermalne vode bušotine B-4 u Sijarinskoj banji, IV 

međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina, 

Bosna i Hercegovina, 4-6. mart 2015. 

2.6.15. S. Stamenković, LJ. Takić, Ecological status of Danube in Serbia as a function of 

ammonium concentration, 1st International student conference on mining, metallurgy, 

chemical engineering, material science and related fields, Bor Lake, Bor, Serbia, 3. oktobar 

2014. 
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2.7. Рад саопштен на скупу националног значаја, штампано у целини (М63=0,5) 

2.7.1.  S. Stamenković, LJ. Takić, Langelier-ov indeks zasićenja vode za piće-studija slučaja, 

2. konferencija mladih hemičara Srbije, Niš, Srbija, 5-7. jun 2014. 

2.8. Рад саопштен на скупу националног значаја, штампано у изводу (М64=0,2) 

2.8.1. Malićanin M., Danilović B., Karabegović I., Stamenković Stojanović S., Mančić S., 

Cvetković D., Stanojević J. (2022), Oenological potential of native yeast strains: effects on 

wine volatile profile and sensory characteristics, 16. Serbian congress of fruit and grapevine 

producers with international participation, 28. February - 3. March 2022., Vrdnik, Serbia. 

ISBN 978-86-7520-548-7. 

2.8. 2. Sandra Stamenković Stojanović, Ivana Karabegović, Vladimir Beškoski, Nada 

Nikolić, Miodrag Lazić, Influence of cultivation conditions on the growth and biomass yield 

of Bacillus subtilis, 13th Symposium „Novel technologies and economic development“, 

Leskovac, October 18-19, 2019. (Book of abstracts, BCHE 1, ISBN 978-86-89429-35-0) 

2.8. 3. Marko Malićanin, N. Jevremović, Sandra Stamenković Stojanović, Nada Nikolić, 

Miodrag Lazić, Ivana Karabegović, Effect of Bacillus subtilis microbiological fertilization on 

Prokupac wine quality, 13th Symposium „Novel technologies and economic development“, 

Leskovac, October 18-19, 2019. (Book of abstracts, BCHE 6, ISBN 978-86-89429-35-0) 

2.8. 4. Ivana Karabegović, Marko Malićanin, Stojan Mančić, Sandra Stamenković 

Stojanović, Nada Nikolić, Miodrag Lazić, Effects of non-Saccharomyces yeasts on the 

quality and sensory characteristic of chardonannay wines. 13th Symposium „Novel 

technologies and economic development“, Leskovac, October 18-19, 2019. (Book of 

abstracts, FE 10, ISBN 978-86-89429-35-0) 

2.8. 5. Miodrag Lazić, Sandra Stamenković Stojanović, Nada Nikolić, Ivana Karabegović, 

Essential oil and hydrosol from aerial part of oregano as good sources of valuable natural 

compounds, XII Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of 

Srpska, 02-03.11.2018, Teslić, B&H.  

2.8. 6. Sandra Stamenković Stojanović, Ivana T. Karabegović, Vladimir P. Beškoski, Nada 

Č. Nikolić, Miodrag L. Lazić, Modeling Bacillus subtilis growth kinetics under different 

oxygen transfer rates, 25th Congress of the Society of Chemists and Technologists of 

Macedonia, 19-22 September 2018.  

2. 8. 7. Svetlana H. Lakićević, Aleksandra S. Đorđević, Ivana T. Karabegović, Nada Č. 

Nikolić, Sandra Stamenković Stojanović, Miodrag L. Lazić, Antioxidant and antimicrobial 

activity of plovdina wine with aromatic plants, 25th Congress of the Society of Chemists and 

Technologists of Macedonia, 19-22 September 2018. 

2. 8. 8. Ivana Karabegović, Sandra Stamenković, Dragan Veličković, Saša Stojičević, Nada 

Nikolić, Miodrag Lazić, Chemical characterization of essential oil and hydrosol obtained by 

microwave hydrodestilation from organically cultivated basil (Ocimum basilicum L.), 12. 
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Symposium „Novel technologies and Economic Developlment“, Leskovac, 20-21 October, 

2017.  

2. 8. 9. A.T. Stavrov, S. J. Stamenković, A. Bužarovska, Uticaj talka i polietilen glikola na 

termalna i mehanička svojstva polimlečne kiseline, 4. konferencija mladih hemičara Srbije, 

Beograd, Srbija, 5. novembar 2016. 

2.9. Помоћни уџбеник – практикум (некатегорисано М коефицијентима) 

2.9.1. Ивана Карабеговић, Сандра Стаменковић Стојановић (2018) Практикум из 

технологије вина и алкохолних пића, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у 

Лесковцу, Лесковац. ISBN 978-86-89429-33-6 

2.10. Одбрањена докторска дисертација (М71=6) 

Стаменковић Стојановић С. (2021) Оптимизација поступка добијања микробне биомасе 

и формулације микробиолошког препарата са потенцијалним биопестицидним и 

фитостимулаторним дејством, докторска дисертација, Универзитет у Нишу, 

Технолошки факултет Лесковац. 

2.11. Учешће у реализацији пројеката 

2.11.1. Сарадник на реализацији пројекта бр: ИИИ 46009. Унапређење и развој 

тeхнолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу 

добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту 

(2016-2018. год). 

2.11.2. Сарадник на реализацији пројекта бр: ИИИ 43004. Симултана биоремедијација 

и солификација деградираних простора за очување природних ресурса биолошки 

активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа 

(2018.-данас) 

2.12. Рецензија радова у часописима међународног значаја (SCI листа) 

2.12.1. Journal of Agricultural Science and technology, Code No: J. 43030-99 Title: 

“Optimization of the antifungal susceptibility and the powder formulation of Bacillus 

velezensis NKG-2 as biocontrol agent” J. 43030-99 

2.12.2. Јоurnal of Agronomy and Crop Science, ID JAC-11-2021-0546, Title: "The influence 

of annual legume pastures and liming on wheat production in acid soils.“ 

3. ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА 

Према научној бази Scopus (01.07.2022) радови Сандре Стаменковић Стојановић 

цитирани су укупно 62 путa без аутоцитата, уз h-индекс 4. Цитираност радова се може 

наћи на адреси:  

https://ezproxy.nb.rs:2071/authid/detail.uri?authorId=57201773490 
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Р.б. Научни рад 
Укупан број 

цитата 

1 Karabegović I., Malićanin M., Danilović B., Stanojević J., 

Stamenković Stojanović S., Nikolić N., Lazić M. (2021) Potential 

of non-Saccharomyces yeast for improving the aroma and sensory 

profile of Prokupac red wine, OenoOne 2, 181-195. DOI: 

10.20870/oeno-one.2021.55.2.3859 

3 

2 Stojan Mančić, Bojana Danilović, Marko Mailćain, Sandra 

Stamenković Stojanović, Nada Nikolić, Miodrag Lazić, Ivana 

Karabegović (2021), Fermentative Potential of Native Yeast 

Candida famata for Prokupac Grape Must Fermentation, 

Agriculture, 11 (358) 1-14. DOI: 

https://doi.org/10.3390/agriculture11040358 

4 

3 Stamenković-Stojanović Sandra J, Karabegović Ivana T, Beškoski 

Vladimir P, Nikolić Nada C, Lazić Miodrag L (2019) Bacillus 

based microbial formulations: Optimization of the production 

process, Hemijska industrija, 73 (3), 169-182;  

https://doi.org/10.2298/HEMIND190214014S 

7 

4 Karabegović I., Mančić D., Nikolić N., Vukosavljević P., 

Stamenković Stojanović S., Dajić Stevanović Z., Lazić M. (2018) 

Total polyphenols from Solanum retroflexum Dun. Fruit: 

extraction and optimization by response surface methodology, 

Journal of Food Measurement and Characterization, 12 (3) 1772-

1778 https://doi.org/10.1007/s11694-018-9792-6 

3 

5 Stamenković S., Beškoski V., Karabegović I., Lazić M., Nikolić 

N..(2018). Microbial fertilizers: A comprehensive review of 

current findings and future perspectives. Spanish Journal of 

Agricultural Research, 16(1) e09R01 

https://doi.org/10.5424/sjar/2018161-12117 

43 

6 Malićanin M., Danilović B., Cvetković D., Stamenković 

Stojanović S., Nikolić N., Lazić M., Karabegović I (2020) 

Modulation of aroma and sensory properties of Prokupac wines by 

a Bacillus-based preparation applied to grapes prior to harvest, 

South African Journal for Enology and Viticulture 41 (2), 158-167. 

DOI: https://doi.org/10.21548/41-2-4016 

2 

Укупно 62 

 

4. МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ 

Највећи део истраживања Сандре Стаменковић Стојановић односи се на примену 

микроорганизама у биотехнолошким процесима, односно на микробиолошке 

трансформације сировина са циљем добијања конкретних производа. 

Рад 2.2.3. представља свеобухватни критички преглед досадашњих 

истраживања о микробиолошким формулацијама, са циљем да се наговести значај ове 

области, укаже на проблеме и перспективе у будућности. Дат је преглед механизама 

дејства микроорганизама и носача који се користе у финалном производу. Посебан 

нагласак стављен је на формирање микробних формулација, односно на оптимизацију 

процеса настајање биомасе микроорганизма у лабораторијским биореакторима, 

различитим техникама гајења и повећању размере процеса, о чему се такође дискутује 

у радовима 2.3.2., 2.6.3., 2.8.6. Тема ових радова су микробиолошке фомрулације 
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базиране на врсти Bacillus, које захваљујући својим особинама да продукују 

разноврсне микробне метаболите и формирају ендоспоре, имају широку примену на 

различитим пољима: од фармације и медицине до заштите животне средине и 

пољопривреде.  

Како би се добио квалитетан производ жељених карактеристика потребно је 

извршити оптимизацију производног процеса у свакој његовој фази, што подразумева 

усаглашавање микробне врсте, типа и услова гајења, као и типа формулације и 

формулационих технологија. Управо је оптимизација процеса ферментације и 

моделовање кинетике раста са циљем развоја микробне формулације био предмет 

радова 2.4.1. и 2.8.2., где је утврђен кинетички модел раста Bacillus subtilis при 

различитим брзинама преноса масе кисеоника. B. subtilis NCIM 2063 гајен је у 

ерленмајерима са мешањем на подлози са различитим концентрацијама глукозе и 

вредностима брзине преноса масе кисеоника (OTR). Култивациони услови и састав 

хранљиве подлоге су утицали на принос биомасе, специфичну брзину раста и 

генерацијско време. Потврђено је да је глукоза лако доступан супстрат који позитивно 

утуче на култивацију B. subtilis у опсегу 5-15 g/l, a такође је доказано да рестрикција 

доступног кисеоника смањује принос биомасе и успорава умножавање бактерија.  

Максимални принос биомасе постигнут је у подлози са 10 g/L глукозе и при вредности 

OTR од 10 molO2/m
3h.  

Ефиканост микробних формулација утврђена је применом на грожђу сорте 

Прокупац (2.3.1, 2.6.1., 2.8.3.) и семену паприке (2.6.4.) када је потврђен 

биопестицидни и фитостимулаторни ефекат. Конкретно, биопестицидни ефекат 

микроенкапсулисане формулације B. subtilis NCIM 2063 тестиран је на 5 

фитопатогених гљива: Sclerotinia sclerotiorum, Rhictonia solani, Alternaria alternata, 

Fusarium proliferatum, Leptosphaeria maculans, док је фитостимулаторни ефекат 

утврђен применом на семену паприке Capsicum annuum  in vitro. Показано је да B. 

subtilis NCIM 2063 има наглашен антагонистички ефекат на све тестиране 

фитопатогене, при чему је проценат инхибиције варирао у опсегу 66,6-86,6 %. S. 

sclerotiorum је била најосетљивија на дејство формулација, док је R. solani показала 

највећу отпорност. Такође, коришћење формулације довело је до вишеструког 

повећања висине третираних биљака. Такође позитиван ефекат забележен је и у односу 

на садржај хлорофила: концентрацја хлорофила а, хлорофила б и укупног хлорофила 

повећана је за 76,77 %, 52,5 % и 57,67 %, редом.  

Поред бактерија, један део истраживања био је посвећен квасцима и њиховој 

улози у ферментацији шире грожђа са циљем добијања вина врхунских 

карактеристика. Радови 2.1.1, 2.2.1 2.6.2., 2.8.1. баве се изолацијом и карактеризацијом 

аутохтоних сојева не-Saccharomyces квасаца, међу којима су 5 изолата Cadida famata и 

8 изолата Hanseniaspora uvarum. Резултати истраживања показали су да изоловани 

квасци имају потенцијал за примену у производњи аутентичних вина са нетакунтим 

локалним карактером, у складу са принципима прецизног винарства. Због тога је 

логичан след истраживања био примена изолованих квасаца у ферментацији шире 

грожђа, и то сорте Прокупац (радови 2.1.1., 2.2.2., 2.3.1. 2.6.5., 2.6.1., 2.6.6., 2.6.8., 2.8.3) 

и Шардоне (радови 2.1.2 и 2.8.4). У раду 2.1.1., након микровинификације, сорта 

Прокупац ферментисана је на лабораторијском нивоу коришћењем изолата Cadida 

famata самостално или у секванцијалној ферментацији са комерцијалним квасцем 

Saccharomyces cerevisiae. Добијено вино окарактерисано је као суво, са нижим 

садржајем етанола, задовољавајућим нивоом органских киселина и вишим 

концентрацијама глицерола, и са пријатном воћном аромом. Слични резултати 

потврђени су и са сојевима Metschnikowia pulcherrima and Torulaspora delbrueckii у 

раду 2.2.2. Одабрани изолат М. pulcherima B-5 je уз C. famata WB-1 такође коришћен за 
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ферментацију грожђа сорте Шардоне применом хладне предмацерације на 

полуиндустријском нивоу (радови 2.1.2 и 2.8.4). Показано је да пре-фермeнтативна 

мацерација позитивно утиче на арому и сензорни профил вина. Ипак, вино 

произведено коришћењем изолата C. famata WB-1 добило је најбољу сензорну оцену у 

експериментима без мацерације, као и  у секвенцијалној ферментацији са  М. 

pulcherima у експериментима са мацерацијом.  

У радовима 2.3.1. и 2.4.3. сумирани су случајеви контаминације хране на 

територији републике Србије о којима се извештавало у научним радовима у 

последњих 13 година. Систематично су обрађене теме бактеријске контаминације, 

контаминације микотоксинима, тешким металима, пестицидима и хистаминима. 

Утврђено је да је најчешћа контаминација микотоксинима, али и да присуство 

појединих патогених бактерија није занемарљиво и закључује се да контрола и 

превентивне мере требају бити установљене на свим нивоима производње.  

Део истраживања односи се на примену методе одзивних површина и дизајна 

експеримената, који имају велики значај у савременим истраживањима, у сврху 

оптимизације методе екстракције.  Радови 2.3.3. и 2.6.9. се баве оптимизацијом 

екстракције плода Solanum retroflexum и ароније, респективно. Поред тога, анализирана 

је антиоксидативна активност и састав добијених есенцијалних уља применом 

савремених аналитичких метода. Слично томе, радови 2.6.11. 2.8.5. и 2.8.8 баве се 

карактеризацијом есенцијалних уља и хидросола добијених микроталасном 

хидродестилацијом из органски култивисане ловор вишње, оригана и босиљка, 

респективо, као и одређивањем антиоксидативне активности и укупног садржаја 

фенола и флавоноида. Релативно висок садржај фенола и флавоноида у хидросолу 

указује да и отпадни материјал у процесу хидродестилације представља извор 

природних биоактивних једињења. У последње време посебан значај имају 

истраживања која укључују инкорпорацију биљних материјала у готове производе 

ради повећања њихових антимикробних и антиоксидативних способности, што је био 

предмет истраживања радова 2.4.7., 2.6.10. и 2.8.7.  

Радови 2.6.13 и 2.6.15. баве се индиковањем еколошких промена, односно 

утврђивањем еколошког статуса реке Дунав, компаративном анализом кисеоничног 

режима и концентрације амонијака, односно дефинисаним параметрима за утврђивање 

кисеоничног режима (концентрација раствореног кисеоника, сатурација кисеоника, 

биолошка потрошња кисеоника и хемијска потреба за кисеоником)  Рад 2.6.14. 

истражује могућност искоришћења термалног потенцијала геотермалних извора 

Сијаринске бање. Презентована је технолошка шема искоришћења топлотног 

капацитета за грејање хотела и базена у Сијаринској бањи и представљене су 

могућности коришћења депозита који се формира у цевоводима система. У раду 2.7.1.  

утврђена је стабилност воде за пиће односно процена непромењивости 

стандардизованог квалитета током транспорта водоводним системом на случају воде 

произведне у постројењу за пречишћавање воде „Горина“ Лесковац, применом анализе 

Langelier-овог индекса засићења. Рад 2.8.9. истражује утицај талка и полиетилен 

гликола на термална и механичка својства композита полимлечне киселине. Добијени 

резултати су потврдили нуклеирајући ефекат талка на кристализационе особине 

полимлечне киселине, и побољшање механичких својстава при нижим уделима талка 

(2-5 %).  
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5. НАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ КАНДИДАТА 

Др Сандра Стаменковић Стојановић је коаутор: практикума из уже научне области, два 

научна рада објављена у врхунском међународном часопису (М21), три рада у 

истакнутом међународном часопису (М22), три рада у међународном часопису (М23), 

по један рад у националном часопису међународног значаја (М24) и часопису 

националног значаја (М52), 15 радова саопштених на скуповима  међународног значаја 

штампано у изводу (М34), 10 радова саопштених на скуповима националног значаја, од 

тога један штампан у целини (М63), а 9 у изводу (М64). 

Табела 1. Преглед коефицијената научне компетентности др Сандре Стаменковић 

Стојановић на основу Правнилника о поступку, начину вредновања и квантитативном 

исказивању научно-истраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“ 24/2016 и 

21/2017 и 38/2017) 

Назив и ознака групе 

резултата 
Врста резултата М 

Вредн. 

коеф. 

∑ 

резул. 

∑ 

коеф.  

Радови објављени  у 

часописима 

међународног значаја 

М20 

Рад у врхунском 

међународном часопису 
М21 8 2 16 

Рад у истакнутом 

међународном часопису 
М22 5 3 15 

Рад у међународном 

часопису 
М23 3 3 9 

Рад у националном 

часопису међународног 

значаја 

М24 3 1 3 

Зборници 

међународних 

научних скупова 

М30 

Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у изводу 

М34 0,5 15 7,5 

Часопис националног 

значаја 

М50 

Рад у часопису 

националног значаја 
М52 1,5 1 1,5 

Зборници скупова 

националног значаја 

М60 

Саопштење са скупа 

националног значаја 

штампано у целини 

М63 0,5 1 0,5 

Саопштење са скупа 

националног значаја 

штампано у изводу 

М64 0,2 9 1,8 

Одбрањена докторска 

дисертација  

М71 

 М71 6 1 6 

УКУПАН КОЕФИЦИЈЕНТ НАУЧНЕ КОМПЕТЕТНОСТИ 60,3 
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6. ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ  

 

6.1. Учешће у раду комисија и радних тела Факултета и Универзитета 

6.1.1. Потокомисија за утврђивање испуњености Стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма 

(Стандард 13) (Решење 04 378/1 од 22.03.2022.) 

6.1.2. Поткомисија за утврђивање испуњености Стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма – 

стандард 15: квалитет докторских студија (Одлука 04 бр 380/2 од 22.03.2022.) 

6.1.3.Поткомисија за утврђивање испуњености Стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета студијског програма докторских академских студија Технолошко 

инжењерство на Технолошком факултету у Лесковцу (Стандард 4) (Одлука б 04 383/1 

од 22.03.2022.) 

6.1.4. Комисија за попис робе у скриптарници (Решење 02 бр. 1564/1 од 10.12.2021.) 

6.1.5. Комисија за попис робе у скриптарници (Решење 04 бр. 1362/1 од 09.12.2020.) 

6.1.6. Kомисија за контролу квалитета наставе (Решење 04 бр 4/30-XI oд 01.04.2019.) 

6.1.7. Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета студијског програма 

докторских академских студија Технолошко инжењерство (Решење 04 бр 1344/1 

од 20.08.2019.) 

6.1.8. Поткомисија за утврђивање испуњености Стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета Технолошког факултета у Лесковцу (Стандард 15) 

(Решење бр 04. 705/1 од 08.05.2019. год.) 

6.1.9. Комисија за контролу квалитета наставе (Решење 04 бр 4/30-XI од 01.04.2019.) 

6.1.10. Комисија за попис робе у скриптарници (Решење 03 бр 2355 од 13.12.2018.) 

6.1.11. Централна поткомисија за утврђивање испуњености Стандарда за 

самовредновање и оцењивање квалитета Технолошког факултета у Лесковцу 

(Решење 04 бр. 604/1 од 05.04.2016 год.).   

6.1.12. Поткомисија за утврђивање испуњености Стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета Технолошког факултета у Лесковцу (Решење 04 бр. 601/1 

од 05.04.2016 год) 

6.1.13. Другостепена дисциплинска комисија за студенте Универзитета у Нишу, 2014-

2015 (Одлука Универзитета у Нишу бр. 8/36-05-002/14-001 од 26.05.2014. год.). 

6.1.14. Комисија за обезбеђење квалитета 2011-2014 год. (Одлука Савета Технолошког 

факултета у Лесковцу 04 бр. 4/112-VII од 2.11.2011. год.). 

6.1.15. Дисциплинска комисија Технолошког факултета у Лесковцу, 2013-2015 (Решње 

04 бр. 1172/1 од 11.07.2013. год.). 

6.1.16. Комисија за израду документације за акредитацију високошколске установе 

(Решење 04 бр. 950/1 од 19.06. 2013. год.). 

6.1.17. Комисија за стручну оцену понуда (Решење 04 бр 1942/1 од 5.11.2013. год.).  

 

 

6.2. Учешће у ваннаставним активностима  

 

6.2.1. Учешће у тиму за организацију манифестације у оквиру промоције 

Технолошког факултета (Решење 01 бр. 1520/1 од 06.12.2021.) 
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6.2.2. Одговорно лице за комуникацију учесника и организатора скупа XII 

симпозијума „Савремене технологије и одрживи развој“ – технички и 

административни послови за потребе скупа (Решење 02 бр 2354/1 од 

13.12.2018. год.). 

6.2.3. Члан Савета за младе града Лесковца (Решење Скупштине града Лесковца 

бр 06-8/15-I од 17.12.2015. год) 

6.2.4. Члан радног тима за израду локалног акционог плана за младе (Решење 

Агенције за локални економски развој бр. 3596 од 21.07.2015. год.) 

6.2.5. Члан тима за промоцију факултета (2017, 2018 и 2019 год.) (Решење 02 бр. 

526/1 од 31.03.2017. год. и Решење 02 бр 576/2 од 16.04.2018. год).  

6.2.6. Учесник 8. и 9. Међународног скупа студената технологије, 2014. и 2015. 

године, Нови Сад. 

6.2.7. Студент продекан, 2013. године 

6.2.8. Члан Студентског парламента, 2012-2015 године 

 

6.3. Стручно усавршавање кандидата 

  

6.1.1. Семинар „Заштита животне средине: превенција, мониторинг и 

ремедијација – светска и наша искуства“ и практична обука за рад на 

GCXGC-MS I MicroOxzmax респирометру, 21.11.-23.11.2018., Хемијски 

факултет, Београд.  

6.1.2. Семинар о рецензирању за истраживаче, Центар за промоцију науке, 

Ниш, 2018. године 

6.1.3. Understanding Research Methods, University of London, онлајн курс, 2017. 

године 

6.1.4. Основни курс: ICP Оптичко-емисионе спектрофотометрије, Hemolab doo, 

Лесковац, октобар 2014. године; 

6.1.5. Практична обука за рад на ICP-OES инструменту SPECTRO ARCOS, 

Hemolab doo Лесковац, октобар 2014. године; 

6.1.6. Основни курс: Планирање и управљање пројектима, Београдска отворена 

школа, Ниш, јул 2014. године; 

6.1.7. Напредни курс: Планирање и управљање пројектима у складу са 

матрицом логичког оквира, Београдска отворена школа, Ниш, децембар 

2014.  

 

7. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ КАНДИДАТА 

 

Комисија је позитивно оценила приступно предавање кандидата др Сандре 

Стаменковић Стојановић. Предавање је припремљено у складу са задатом темом и 

садржало је све неопходне елементе, уз ниво излагања који је прилагођен студентима. 

Кандидат је владао садржајем и подацима, а предавање је садржало и репрезентативне 

примере из праксе. Излагање је било јасно и изражајно, а редослед слајдова и њихова 

садржина представљена логично. На постављена питања, кандидат је дао јасне и 

задовољавајуће одговоре. 
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8. ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

Др Сандра Стаменковић Стојановић је дала допринос академској и широј 

заједници према члану 4. ближих критеријума за избор у звања наставника 

Универзитета у Нишу и то у следећим елементима: 

 

8.1.  Допринос активностима које побољшавају углед и статус Факултета и 

Универзитета 

-учешће у тиму за промоцију Факулета 

-учешће у тиму за организацију научне манифестације „Са технологијом 

на ти“ 

-учешће у организацији XII симпозијума „Савремене технологије и 

одрживи развој 

 

8.2. Учешће у раду тела Факултета и Универзитета 

 -чланство у 17 комисија Факултета и Универзитета 

8.3. Успешно извршавање задужења везаних за наставу, професионалне 

активности намењене као допринос локалној или широј заједници  

-успешно држи рачунске и лабораторијске вежбе на осам предмета на 

Технолошком факултету (седам на основним академским студијама и један на 

мастеру) 

 

8.4. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката  

-рецензент 2 рада у научним часописима међународног значаја 

 

9. ИСПУЊЕНОСТ БЛИЖИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА 

НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ПОЉУ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

На основу приложеног материјала и напред наведених чињеница, Комисија констатује 

да кандидат др Сандра Стаменовић Стојановић испуњава све услове за избор у звање 

доцент за ужу научну област Прехрамбена технологија и биотехнологија, који су 

прописани Ближим критеријумима за избор у звање наставника у пољу техничко-

технолошких наука које је усвојио Сенат Универзитета у Нишу (СНУ 8/16-01-003/20-

008 од 16.03.2020. године). 

1. Испуњени услови за избор у звање доцент 

Кандидат има научни степен доктора техничких наука из уже научне области 

Прехрамбена технологија и биотехнологија 

 

2. Приступно предавање из уже научне области позитивно оцењено од стране 

високошколске установе која је објавила конкурс 
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3. Позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. 

Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Нишу 

 

4. Остварене активности у бар два елемента доприноса широкој академској 

заједници из члана 4. Ближих критеријума за избор у звање наставника 

Кандидат је учествовао у активностима који покривају следеће елементе 

доприноса широј академској заједници:  

-допринос активностима које побољшавају углед и статус Факултета и 

Универзитета  

-учешће у раду тела Факултета и Универзитета 

-успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној и широј заједници 

-рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других 

институција) и 

 

5. У последњих 5 година најмање један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу или Факултет Универзитета у Нишу са SCI листе, у којем 

је првопотписани аутор 

Кандидат има један рад објављен у часопису који издаје Технолошки факултет у 

Лесковцу, Универзитет у Нишу, у којем је првопотписани аутор (2.4.1.) 

 

6. У последњих пет година има најмање један рад објављен у часопису M21, M22 

или М23 категорије или са SCIe листе, у којем је првопотписани аутор 

Кандидат има један рад објављен у часопису М22 категорије и један рад 

објављен у часопису М23 категорије, у којима је првопотписани аутор (2.2.3. и 

2.3.2.) 

 

7. Најмање једно излагање на међународним или домаћим научним скуповима  

Кандидат има већи број излагања на међународним или домаћим научним 

скуповима. Саопштила је 15 радова штампана у изводу на скуповима 

међународног значаја и 10 радова на скуповима националног значаја, од тога 

један у целини, а 9 у изводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




