
 

1. Биографија кандидата 

 

Милица Кањевац је рођен 05. 12. 1994. године у Сјеници, општина Сјеница, 

Република Србија, где је и завршила Основну школу ,,Бранко Радичевић’’ 2009. године. 

Средњу медицинску школу ,,Сестре Нинковић’’ у Крагујевцу завршила је 2013. године и 

исте године уписала Основне академске студије биологије на Природно-математичком 

факултету у Крагујевцу, у Институту за биологију и екологију. Студије је завршила 

18.09.2017. године са просечном оценом 9,79 и стекла звање Дипломирани биолог. Мастер 

академске студије биологије, модул Општа биологија, уписала је 2017. године. Завршни 

рад одбранила је 05.09.2018. године оценом 10.00 и завршила студије са просечном 

оценом 9,89, чиме је стекла звање Мастер биолог.  

Током Основних и Мастер академских студија била је стипендиста Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На другој, трећој и четвртој 

години Основних академских студија награђена је од стране Природно-математичког 

факултета за постигнут успех и резултате у текућим годинама. На четвртој години 

Основних академских студија и на Мастер академским студијама добитница је Доситејеве 

стипендије од стране Фонда за младe таленте Републике Србије. Школске 2018/2019. 

године уписала је Докторске академске студије Биологије на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Крагујевцу и као истраживач-приправник ангажована је на 

пројекту: Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (Евиденциони број: ИИИ 

41010). У звање истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

изабран је 13. 03. 2019. године (одлука Наставно-Научног већа Факултета бр. 150/ VIII-1). 

Од 18. 03. 2019. године запослена је на пројекту Министрства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (ИИИ 41010).  

 

 

2. Преглед научно-истраживачког рада кандидата 

 

Кандидаткиња Милица Кањевац се бави научно-истраживачким радом у области 

ботаничких наука.  

 

 

 

 

Научни рад публикован у часопису националног значаја – кат. М51 

 

1. Matić, S., Stanić, S., Kanjevac, M. (2019). Genotoxic effect of gallic and ellagic acids in 

somatic and germ cells of Drosophila melanogaster. Kragujevac Journal of Science 41, 

69-76. ISSN 1450-9636. 



 

Саопштења на међународним научним скуповима штампана у целини – кат. М33 

 

1. Matić, S., Stanić, S., Kanjevac, M. (2019). In vivo antigenotoxic activity of ellagic and 

gallic acids. The 24th Conference about Biotechnology with international participation, 

Čačak, Serbia, Conference Proceeding, 785-790. ISBN 978-86-87611-68-9. 
 

 

Саопштења на националним научним скуповима штампана у изводу – кат. М64 

 

 

1. Kanjevac, M., Jakovljević, D., Bojović, B. (2019). Effects of different priming methods 

on seed germination and early growth of basil (Ocimum basilicum L.). 13th Symposium on 

the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt, Serbia. 

Abstract book, 152. ISBN 978-86-80877-67-9. 

 

 


