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 Др Снежана (Божидара) Пешић, доцент на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, 
рођена је 01. маја 1964. године у селу Барелић код Врања. 

Основно образовање је стекла у О. Ш. "Трећи крагујевачки батаљон", као носилац  "Вукове 
дипломе".  У  О.Ц.  "Крагујевачка гимназија" је са одличним успехом и као добитник "Аласове 
дипломе" стекла звање техничар за контролу животне средине.  
 1982. године уписала се на Природно-математички факултет у Крагујевцу, групу Биологија. 
Дипломирала је за непуне четири године, 03. јула 1986. г., одбранивши оценом 10 дипломски рад 
"Бактериолошки аспект пијаћих вода неких села у источној Србији", и постигавши просечну оцену 
9,65. За успех у току студија је три пута награђивана "Новембарском наградом" Универзитета у 
Крагујевцу. У завршној години студија је била стипендиста Универзитета "Светозар  Марковић" у 
Крагујевцу.  

Последипломске студије је завршила на Институту за биологију Природно-математичког фа-
култета у Новом Саду, са просечном оценом 9,60. Магистарски рад "Таксономско-еколошка студија 
инсеката фамилије Curculionidae (Coleoptera) околине Крагујевца" одбранила је 23. јануара 1991. г.  

Докторску дисертацију под насловом «Интеракције са средином и динамика сурлаша 
(Coleoptera, Curculionidae) Крагујевачке котлине» је одбранила 21. септембра 1997. г. на ПМФ у 
Крагујевцу. 

Од 16. јануара 1987. г. је запослена на Институту за биологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, као асистент-приправник на предметима Екологија и географија животиња и 
Систематика и упоредна морфологија инвертебрата. У периоду 1987-92. г. држала је практичну наставу 
и из  предмета  Заштита и унапређење животне средине (Човек и животна средина). Одлуком Изборног 
Већа ПМФ у Крагујевцу од 30. септембра 1991. г. ради као асистент на предметима Екологија и 
географија животиња и Систематика и упоредна морфологија инвертебрата. Реизабрана је 29.02.1996. 
године. У звање доцента први пут је изабрана 06. априла 1998. г., а реизабирана 04. јуна 2003., 17. 
септембра 2008. и 13. фебруара 2013. г. Од формирања студијског програма Екологија ангажована је у 
настави на предмету Синекологија (од 2000. године). 

Као гостујући наставник од 1998. до 2002. г. је ангажована за наставу из области Биологије на 
Интердисциплинарном семинару из природе и друштва, а 2003. на Практикуму из природе и друштва 
на Учитељском факултету у Јагодини. На ПМФ у Нишу од 2004. до 2009. године предаје предмет 
Екологија животиња са зоогеографијом. По увођењу Болоњског система предаје и држи вежбе на више 
предмета на свим нивоима студија. На докторским студијама смера Ентомологија на ПМФ у 
Крагујевцу држала је предмете Основни принципи таксономије и систематике животиња и Екологија 
изабраног таксона. 

Преводилац је једног и аутор другог универзитетског уџбеника. 
Од Владе СССР-а је добила петомесечну стипендију за стручно усавршавање у школској 

1991/92. коју је реализовала у врхунским ентомолошким лабораторијама Зоолошког Института АН  
СССР (РАН) у Лењинграду (Санкт Петерсбургу) под руководством Бориса Коротјајева. Период од јуна 
до септембра 2000. г. је провела на усавршавању у The Natural History Museum у Лондону, користећи 
енглеску стипендију Royal Society, под руководством dr Christopher C. Lyal-a. Од 01. дo 21. новембра 
2008. г. је боравила у Museo Nacional de Ciencias Naturales у Мадриду (Шпанија), по позиву и под 
руководством dr Miguel Angel Alonso-Zarazaga–e у оквиру европског пројекта SYNTHESIS (Synthesys 
of systematic resources). Aвгуста 2010. је ради провере дела своје збирке боравила у колекцији 
тврдокрилаца у Зоолошком департману Природњачког музеја у Будимпешти (Мађарска) 
(http://www.nhmus.hu/ColeoColl/recent_visitors.html ). 

Била је ментор израде 29 дипломских (три су рађена на ПМФ у Нишу) и седам мастер радова, 
из области екологије животиња, синекологије, ентомологије, хидробиологије и педобиологијe. Помогла 
је израду и била члан комисија за оцену и одбрану још 49 дипломских радова. Била је члан комисија за 
оцену подобности теме и кандидата, као и оцену и одбрану једног магистарског рада на 
Пољопривредном факултету у Београду 2005. г. Учествовала је у комисијама за избор два доцента, 

http://www.nhmus.hu/ColeoColl/recent_visitors.html


једног асистента-приправника, једног асистента, једног истраживача-приправника и једног стручног 
сарадника на ПМФ у Крагујевцу и једног асистента на ПМФ у Нишу. 

Од 2000. године је члан редакције, а од 2001. и технички уредник Kragujevac Journal of Science, 
који је од 2008. године доступан као интернет издање http://www.pmf.kg.ac.rs/KJS/ . Од 2005. је члан 
редакција часописа Acta Entomologica Serbica (http://www.eds.org.rs/AES/AES_uredjivacki.html), а у 
редакцији Archives of Biological Sciences (http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4664 ) је била 
од 2005. до 2014. 

Као сакупљач холотипског материјала на терену заслужна је за откриће две за науку нове врсте 
псеудошкорпија Neobisiium tarae B. Ćurčić, 2007 (Pseudoscorpiones, Neobisiidae) и Roncus sumadijae B. 
Ćurčić, 2012 (Pseudoscorpiones, Neobisiidae), као и тврдокрилца подврсте Leptomastax mehadiensis s.sp. 
cisdanubiensis Nonveiller et Pavicevic, 2002 (Coleoptera, Scydmaenidae). 

Учествовала је као истраживач у неколико домаћих, два страна и два европска научна пројекта, 
а била аутор и руководилац једног градског и једног технолошког потпројекта.  

Активно је учествовала и била предавач на скоро свим семинарима за наставнике биологије, 
које је у последње двеипо деценије организовало Српско биолошко друштва "Стеван Јаковљевић" из 
Крагујевца. Осим тога аутор је семинара «Биологија и перманентно образовање васпитача и учитеља – 
програм 1», који је као препоручен увршћен у Каталоге програма стручног усавршавања запослених у 
образовању за школску 2002/2003 и 2003/2004 годину Министарства просвете и спорта Републике 
Србије. Пројекат је укључио ангажовање неколико незапослених дипломираних биолога и еколога. За 
полазнике је направљена радна свеска.  

Члан Савета ПМФ у Крагујевцу је била од 2004-2012. г.  
Као студент и запослена показала је свестрано интересовање и активност у разним друштвеним 

организацијама. Између осталог била је председник Председништва  Факултетске  конференције  ССО 
ПМФ Крагујевац, председник Комисије за науку и образовање при ОК ССО, делегат у ДПВ Скупштине 
Крагујевца, делегат у Скупштини  Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу, делегат на XIII 
конгресу СКЈ, председник комисије за уређење града при СО Крагујевац, секретар ИО Савеза 
синдиката ПМФ у Крагујевцу, члан Комисије за образовање РВ СС Србије, члан Иницијативног одбора 
за формирање Еколошког покрета Крагујевца, члан друштва Младих истраживача (МИ) Србије, члан 
Друштва планинара Србије...  

Члан је више стручних удружења: Друштва ентомолога Србије (од 2008. члан Извршног 
одбора), Српског биолошког друштва "Стеван Јаковљевић" у Крагујевцу (од 29. јануара 2009. године 
до 15. децембра 2010. је била председник), Српског биолошког друштва са седиштем у Београду, 
европског удружења истраживача сурлаша “CURCULIO” (http://www.curci.de/members/member/pesic/). 
Маја 2001. године била је међу оснивачима Гљиварског друштва „Шумадија“. Активно помаже рад 
студентског Еколошког истраживачког друштва "Младен Караман" ПМФ у Крагујевцу од његових 
почетака. Допринела је изради ЛЕАП-а за град Крагујевац за период 2010-2014. 

Користи руски и енглески језик.  
Остварила је научну сарадњу са колегама из више земаља – Русија, Енглеска, Шпанија, 

Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора... 
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