УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија
Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs

Београд, 21.02.2013. године
02 број: 06-174/1-13
MЦ
Поштована колегинице,
Поштовани колега,
На основу члана 9. Правилника о већима научних области на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 134/07) и решења о
именовању председника Већа научних области природних наука, број 020-4262/1
oд 14. децембра 2010. године, сазивам
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНИХ НАУКА
за четвртак, 28.02.2012. године, са почетком у 9:00 сати
За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и р е д:
1. Усвајање записника са 23. седнице Већа, одржане 26.12.2012. године;
2. Избор наставника у звање доцента и ванредног професора (прилог);
3. Давање мишљења Сенату о предлогу за избор у звање редовног
професора (прилог);
4. Давање сагласности на предлоге тема докторских дисертација које су
пријављене на факултету (прилог);
5. Давање сагласности на реферате о урађеним докторским дисертацијама
које се бране на факултету (прилог);
Седница ће се одржати у сали број 8 на првом спрату Ректората
Универзитета у Београду, Студентски трг 1.
Молим Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености да
о томе обавестите секретара Већа, Марка Царевића, на тел. 3207-436.
С колегијалним поздравом,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Проф. др Јелена Кнежевић-Вукчевић, с.р.

Важне напомене:
1. Приликом одлучивања о избору у звање наставника потребно је да
седници присуствује најмање две трећине чланова Већа (15 чланова Већа).
2. Комплeтна документација везана за избор у звања наставника налази се на
сајту Универзитета-www.bg.ac.rs
3. Прописи везани за рад Већа налазе се на сајту Универзитета
http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/univ_propisi.php/_, и то:
- Статут Универзитета у Београду
- Правилник о Већима научних области на Универзитету у Београду
- Правилник о стицању звања наставника на Универзитету у Београду
- Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

П Р Е Г Л Е Д
ЗАХТЕВА УПУЋЕНИХ ВЕЋУ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНИХ НАУКА
фебруар 2013. године
Тачка 2.
Избор наставника у звање доцента и ванредног професора, на
предлог изборног већа факултета
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
2.1. др ДРАГАНА МИЛИЧИЋ, доцент, у звање доцента за ужу научну
област Морфологија, систематика и филогенија животиња;
2.2. др КАТАРИНА ЗЕЉИЋ, асистент, у звање доцента за ужу научну
област Генетика и еволуција;
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
2.3. др МИЛОВАН ИВАНОВИЋ, доцент, у звање доцента за ужу
научну област Органска хемија;
2.4. др МАЈА ГРУДЕН ПАВЛОВИЋ, доцент, у звање ванредног
професора за ужу научну област Општа и неорганска хемија;
2.5. др ИЛИЈА БРЧЕСКИ, доцент, у звање ванредног професора за
ужу научну област Општа и неорганска хемија;
2.6. др ГОРАН РОГЛИЋ, ванредни професор, у звање ванредног
професора за ужу научну област Примењена хемија;
2.7. др КСЕНИЈА СТОЈАНОВИЋ, доцент, у звање ванредног
професора за ужу научну област Примењена хемија;
Тачка 3.
Давање мишљења Сенату у поступку избора у звање редовног
професора, на предлог изборног већа факултета
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
3.1. др АЛЕКСАНДАР КРЕМЕНОВИЋ, ванредни професор, у звање
редовног професора за ужу научну област Кристалографија;

Тачка 4.
Захтеви за давање сагласности на предлоге тема докторских
дисертација које су пријављене на факултету
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
4.1. мр ABDULHMID GIWELI, под називом: „Састав, антимикробна и
антиоксидативна активност етарских уља врста Thymus algeriensis, Th.
capitatus, Salvia fruticosa и Satureja thymbra из Либије“.
Напомена: веће је на седници одржаној дана 29.11.2012. године донело следећи
закључак:
ОДЛАЖЕ СЕ разматрање захтева за давање сагласности на предлог теме
докторске дисертацији кандидата мр ABDULHMID GIWELI, под називом:
„Састав, антимикробна и антиоксидативна активност етарских уља врста Thymus
algeriensis, Th. capitatus, Salvia fruticosa и Satureja thymbra из Либије“.
НАЛАЖЕ СЕ Факултету да у примереном року прибави мишљење Универзитета
о томе да ли је потребно се у извештају комисије, као и у захтеву и одлуци
факултета назив докторске дисертације наводи и на енглеском језику у случају
када се дисертација пише и брани на енглеском језику.
Факултет је дана 22.01.2013. године доставио допуну.

4.2. МАРИЈА ПЕРИЋ, под називом: „Физиолошка и фитохемијска
карактеризација врсте Rindera umbellata (Waldst. & Kit.) Bunge“.
Напомена: веће је на седници одржаној дана 26.12.2012. године донело следећи
закључак:
ОДЛАЖЕ СЕ разматрање захтева за давање сагласности на предлог теме
докторске дисертацији кандидата МАРИЈЕ ПЕРИЋ, под називом: „Физиолошка и
фитохемијска карактеризација врсте Rindera umbellata (Waldst. & Kit.) Bunge“.
СУГЕРИШЕ СЕ Факултету да у примереном року достави образложење зашто је
врста Rindera umbellata (Waldst. & Kit.) Bunge изабрана за предмет истраживања у
предложеној теми докторске дисертације, будући да се нигде не третира као
лековита.
Факултет је дана 22.01.2013. године доставио допуну.

4.3. мр ATIA RAMADAN MOHAMED ELKILANY, под називом:
„Значај полиморфизама гена за Тоll-у сличне рецепторе 2, 3, 4 и гена
за рецептор за витамин Д за ток и исход болести код пацијената са
траумoм и/или сепсом“;
4.4.
БИЉАНА
ФИЛИПОВИЋ,
под
називом:
„Улога
арабиногалактанских протеина у процесу морфогенезе in vitro код
кичице (Centaurium erythraea Rafn.)“;
4.5. мр ГОРДАНА ГАЈИЋ, под називом: „Екoфизиолошке адаптације
одабраних врста зељастих биљака на депонији пепела термоелектране
„Никола Тесла –А“ у Обреновцу“;
4.6. ЖИВКО ЈОВАНОВИЋ, под називом: „Улога транскрипционог
фактора ДРЕБ2A и малих РНК миР398a/б и миР408 у одговору грашка
(Pisum sativum L.) на дехидратацију“;

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
4.7. MUFTAH MOHAMED ALI RAMADAN, под називом: „Пручавање
утицаја биостимулационих фактора на микробиолошку разгрању
главних компонената загађивача нафтног типа“;
4.8. ДРАГАНА ДАБИЋ, под називом: „Утврђивање везе између
структуре и ретенције оксотиазолидина применом мултиваријантне
анализе“;
4.9. ИВАНКА ИВАНОВИЋ, под називом: „Синтеза, карактеризација и
цитотоксична активност рутенијум(II)-аренских комплекса са
пиридинским дериватима“;
4.10. мр МИРОСЛАВ НОВАКОВИЋ, под називом: „Изоловање и
идентификација диарилхептаноида из биљних врста црна јова (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn.) и зелена јова (Alnus viridis (Chaix) DC. subsp.
viridis) и њихова биолошка активност“;
4.11. МИЛАН ДРАГИЋЕВИЋ, под називом: „Анализа субјединичног
састава и регулације изоформи глутамин-синтетазе код биљака
Arabidopsis thaliana(L.) Heynh. и Lotus corniculatus L.“;
4.12. мр ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ, под називом: „Развој и примена
поларизабилног поља сила за координациона једињења“;
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
4.13. мр ИВАНА МИЛОШЕВИЋ, под називом: „Развој методологије
праћења вишегодишњег загађења животне средине преко
акумулативности елемената у прстеновима прираста и кори дрвета“;
Напомена: Веће је на седници одржаној дана 26.12.2012. године донело следећи
закључак:
ОДЛАЖЕ СЕ разматрање захтева за давање сагласности на предлог теме
докторске дисертацији кандидата мр ИВАНЕ МИЛОШЕВИЋ, под називом:
„Развој методологије праћења вишегодишњег загађења животне средине преко
акумулативности елемената у прстеновима прираста и кори дрвета“.
НАЛАЖЕ СЕ Факултету да у примереном року:
1. Достави допуна циља истраживања предложене теме докторске дисертације,
како би био у складу са насловом предложене теме;
2. Појасни које се врсте користе и са којих локалитета;
3. Да се у комисију за пријаву предложене теме докторске дисертације укључи
члан са Шумарског факултета компетентан за област дендрохронометрије.
Факултет је дана 20.02.2013. године доставио допуну.

4.14. ЈАНА РАДАКОВИЋ, под називом: „Електронска структура и
градијенти електричних поља интерметалних једињења HfV2 i ZrV2 чистих, допираних танталом и кадмијумом и њихових хибрида“;
4.15. КАТАРИНА ЋИРИЋ, под називом: „Хидриди легура прелазних
метала IVb групе са гвожђем и никлом - од електронске структуре до
примене за складиштење водоника“;
4.16. ТИНА КАМЧЕВА, под називом: „Интеракција комплекса
платине и рутенијума са панкреасном фосфлипазом A2 и
фосфолипидима“;

4.17. ГВОЗДЕН ТАСИЋ, под називом: „Примена нових катодних
материјала за издвајање водоника добијених електрохемијским
таложењем Ni и Co са Mo и W и испитивање утицаја микроталасног
поља на њихова физичкохемијска својства“;
4.18.
мр
ЛЕПОСАВА
ПАВУН,
под
називом:
„Спектрофлуориметријско испитивање комплексних једињења
морина, хесперидина и кварцетина са алуминијумом“;
4.19. АЛЕКСАНДАР САВИЋ, под називом: „Примена напредних
статистичких метода у анализи сложених EPR и флуоросцентних
спектара слободних радикала“;
4.20. ЈЕЛЕНА ПЛАТИША-ПОПОВИЋ, под називом: „Синтеза и
карактеризација генетички кодираних флуоресцнтних волтажних
индикатора“;
4.21. МАЈА МИЛОЈЕВИЋ-РАКИЋ, под називом: „Адсорпција
пестицида на зеолитима, полианилину и њиховим композитима“;
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
4.22. САЊА ЕРАКОВИЋ, под називом: „Електрофоретско таложење и
карактеризација хидроксиапатит/лигнин и сребро/хидроксиапатит/
лигнин превлака на титану“;
Тачка 5.
Захтеви за давање сагласности на реферате о урађеним
докторским дисертацијама које се бране на факултету
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
5.1. МАРИЈА МОЈИЋ, под називом: „Анализа антитуморског
деловања агенаса модификованих азот-моноксидом, саквинавир-NO и
GIT-27NO на канцеру колона in vitro и in vivo“;
5.2. МИЛЕНА РАДАКОВИЋ, под називом: „Утицај адреналина и
ефедрина на појаву примарних оштећења ДНК у лимфоцитима човека
in vitro“;
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
5.3. мр ЈОВАНА АЛЕКСИЋ, под називом: „4-оксотиазолидин-2алкилиде винил бромиди и ά, ά-дибром-2-метоксиацетофенон:
прекурсори у синтетички корисним трансформацијама иницираним
ретким халофилним нападом нуклеофила“;
5.4. мр ЉУБОДРАГ ВУЈИСИЋ, под називом: „Идентификација
одбрамбених супстанци одабраних врста стонога из класа Diplopoda и
Chilopoda (Arthropoda, Myriapoda)“;
5.5. мр ЈЕЛЕНА ТРИФКОВИЋ, под називом: „Одређивање
квантитативног односа структуре и ретенције арилпиперазина

применом течне хроматографије и мултиваријантних хемометријских
метода“;
5.6. мр АНА ВУЈАЧИЋ, под називом: „Кинетика и механизам
адсорпције
натријум
(Z)-3-(5-хлор-2-((5-хлор-3-(3сулфонатопропил)бензотиазол-2(3Н))-илиден)метил)бензотиазол-3иум-3-ил)пропан-1-сулфоната на колоидне честице злата различитих
својстава и величине“;
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
5.7. мр МАРИЈА ЈАНКОВИЋ, под називом: „Примена индекса
симетрије за праћење временске промене концентрације тритијума у
водама из животне средине“;
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
5.8. мр НЕБОЈША БАЊАЦ, под називом: „Синтеза, структура и
солватохромизам потенцијално фармаколошки активних деривата
сукцинимида“;
5.9. мр ЈАСМИНА ДОСТАНИЋ, под називом: „Проучавање
фотодеградације арилазо пиридонских боја“;
5.10. мр МАРИЈА ВУКЧЕВИЋ, под називом: „Утицај морфологије и
површинских група нанопорозних угљеничних материјала на
адсорпцију пестицида из воде“;

