




 
 

координатор Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, руководилац 
доц. др Снежана Марковић. 

Oд 2011. до 2019. године, као истраживач-сарадник, а затим научни сардник, 
одлуком од 30.09.2015. ангажована је на пројекту финансираном од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом "Преклиничка 
испитивања биоактивних супстанци - ПИБАС", евиденциони број ИИИ41010, 
руководилац пројекта доц. др Снежана Марковић), у Институту за биологију и екологију, 
ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу. 

Активно учествује у реализацији практичног дела наставе на основним и мастер 
студијама биологије од 2008. године. Школске 2017-2018. године поверена јој је половина 
наставе на предмету Молекуларна биологија малигне ћелије на докторским академским 
студијама. У августу 2019. године изабрана је у наставно звање асистент са докторатом за 
ужу научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија на 
Институту за биологију и екологију, ПМФ-у Уноверзитета у Крагујевцу.  

Као члан Српског биолошког друштва „Стеван Јаковљевић“ била је један од 
координатора пројекта „Улога и значај биолошке разноврсности на територији града 
Крагујевца“, који је финансирао град Крагујевац у периоду од јуна до новембра 2011. 
године. У оквиру овог пројекта је испитивала антипролиферативну активност екстраката 
биљака узоркованих на територији града Крагујевца у Лабораторији за ћелијску и 
молекуларну биологију, Института за биологију и екологију, ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу. Током основних и докторских студија била је активан члан, као и члан 
управног одбора Еколошко-истраживачког друштва „Младен Караман“. Као члан ЕИД-а 
била је координатор и учесник многобројних научно-истраживачких експедиција у оквиру 
пројекта које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике 
Србије. Од децембра 2010. године је у надзорном одбору Краљевског академског 
природњачког друштва "Балкан". 

 
Научно-истраживачки рад  

Кандидат др Милена Милутиновић активно се бави научно-истраживачким радом у 
области Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за 
биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу. У Лабораторији за ћелијску и 
молекуларну биологију је овладала савременим техникама и методама физиолошко-
биохемијских, хематолошких и молекуларно-биолошких анализа које су заступљене у овој 
Лабораторији. Већи део метода истраживања у оквиру своје дисертације увела је у 
редовну лабораторијску праксу. 

Током свог научно истраживачког рада публиковала је укупно 75 библиографских 
јединица. Од тога 29 радова у категорији М20 (2 рада у међународним часописима 
изузетне вредности - М21а; 6 радова у врхунским међународним часописима - М21; 9 
радова у истакнутим међународним часописима - М22, 11 радова у међународним 
часописима - М23 и 1 рад у националном часопису међународног значаја - М24).  

Аутор је поглавља у монографији категорије М11, публикација М13. Доказ о 
категоризацији од стране Матичног одбора за биологију у прилогу.  

Публиковала је 7 радова у научним часописима националног значаја (M50).  
Као предавач по позиву учествовала је на четвртој Конференцији Биохемијског 

друштва Србије “Biochemistry - molecular life science”, одржаној 14.11.2014. године у 
Београду. Позивно писмо као доказ дато је у прилогу.  



 
 

Резултате свог научно истраживачког рада усмено је излагала на XXIV саветовању 
о Биотехнологији са међународним учешћем, одржаном 15-16. марта 2019. године у 
Чачку, Србија. 

Учествовала је на бројним научним скуповима међународног и националног 
значаја:  
2009. The Second CPCTAS workshop “Pre-clinical testing of active substances on cancer and 
various model systems”, Крагујевац, Србија 
2010. The Third CPCTAS workshop “Preclinical, pharmacological and toxicological testing of 
active substances”, Крагујевац, Србија 
2010. CPCTAS workshop “Antimicrobial effects and cytotoxicity of lichens”, Ниш, Србија 
2011. Интернационална конференција "Preclinical testing of active substances and cancer 
research", Крагујевац, Србија 
2011. XVI саветовање о биотехнологији, Чачак, Србија 
2011. Конгрес "Митохондрије и слободни радикали у биомедицини", Београд, Србија 
2012. FEBS конференција, Sevilla, Шпанија 
2013. Конгрес „Живот са слободним радикалима“, Ниш, Србија 
2015. Конференција „Reactive species signaling, Analytical methods, Phytopharmacy and 
Molecular mechanisms of disease“, Београд, Србија 
2015. Конгрес "Cancer research: perspectives and application", Београд, Србија 
2016. Конференција "Biochemistry and Interdisciplinarity: Transcending the Limits of field“, 
Београд, Србија 
2017. Конференција "Biochemistry of Control in Life and Technology", Београд, Србија 
2017. Конгрес "Challenges in anticancer research: translation of knowledge to improve 
diagnosis and treatment", Београд, Србија.  
2018. Конгрес "Митохондрије и слободни радикали у биомедицини", Београд, Србија 
2018. Конгрес биолога, Кладово, Србија.  
2019. Конференција “Diversity of Biochemistry“, Београд, Србија 
2019. XXIV Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Чачак, Србија 
2019. Конгрес Српског друштва генетичара, Врњачка бања, Србија 
 
Међународни боравци и усавршавања  

У априлу 2011. године Милена Милутиновић је била на стручном усавршавању на 
Природно-математичком факултету, Одсеку за експерименталну физиологију и биохемију 
у Скопљу.  

 У априлу 2014. године је била на обуци „Од нано до макроматеријала, примена 
стем ћелија у регенеративној ортопедији и стоматологији“ на Хрватском институту за 
истраживање мозга, Медицински факултет Свеучилишта у Загребу.  
 
II БИБЛИОГГРАФИЈА  
 

Кандидат др Милена Милутиновић се од 2008. године успешно бави научно-
истраживачким радом у Лабораторији за ћелијску и молекуларну биологију на Институту 
за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу у области Физиологија 
животиња човека и молекуларна биологија.  

Предмет истраживања кандидата јесте испитивање антитуморске активности 
биоактивних супстанци из природних извора (екстракти биљака, лишаја и гљива, 



 
 

животињски продукти и изолованих појединачних компоненти) и хемијски синтетисаних 
једињења. Испитивања антитуморских својстава укључују испитивања цитотоксичности 
супстанци у појединачним и комбинованим третманима, проапоптотских ефеката и 
молекуларних механизама апоптозе, редокс зависне модулације процеса апоптозе, 
антимиграторних и антиинвазивних активности супстанци и утицаја на 
биотрансформацију и ензиме укључене у метаболизам антиканцерогених супстанци и 
настанак резистенције туморских ћелија.  

У области Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија кандидат је 
одбранио докторску дисертацију, објавио научне радове у међународним часописима са 
SCI листе и презентовао резултате свог научно-истраживачког рада на бројним научним 
скуповима у Србији и иностранству.  

Кандидат је приложио списак свих публикованих радова објављених и саопштених 
пре избора у звање научни сарадник, као и посебно издвојене публикације за вредновање 
након избора у звање научни сарадник. Као доказ кандидат прилаже и штампане сепарате 
научних публикација.  

Напомене:  
Након избора у звање научни сарадник Милена Милутиновић је одсуствовала због 

породиљског боловања и неге детета у периоду од 10. августа 2015. године до 01. јануара 
2017. године (Решења у прилогу).  

У публикованим радовима кандидат наводи девојачко презиме Ћурчић и садашње 
Милутиновић (Доказ у прилогу).  
 
Списак објављених и саопштених научних радова до избора у звање научни 
сарадник 

 
Одбрањена докторска дисертација - M71  

Милена Ћурчић. Молекуларни механизми апоптозе у ћелијама карцинома колона 
након in vitro третмана екстрактима лековитих биљака. Докторск дисертација, Природно-
математички факултет, Универзитет у Крагујевцу. 2014, 1-194.  
(6 бодова) 

 
Врхунски међународни часописи - M21  

 
1. Stanković М, Ćurčić M, Žižić J, Topuzović M, Solujić S, Marković S. Teucrium plant 

species as natural sources of novel anticancer compounds: antiproliferative, 
proapoptotic and antioxidant properties. International Journal of Molecular Science, 
2011, 12: 4190-4205. DOI: 10.3390/ijms12074190 
ISSN: 1422-0067. IF2011: 2.598.  
Област: Chemistry, Multidisciplinary (45/154) 
(8 бодова) 
 

2. Mitrović T, Stamenković S, Cvetković V, Tošić S, Stanković M, Radojević I, 
Stefanović O, Čomić Lj, Đačić D, Ćurčić M, Marković M. Antioxidant, antimicrobial 
and antiproliferative activities of five lichen species. International Journal of 
Molecular Sciences, 2011, 12(8): 5428-5448. DOI: 10.3390/ijms110x000x 
ISSN: 1422-0067. IF2011: 2.598.  



 
 

Област: Chemistry, Multidisciplinary (45/154) 
Рад је интердисциплинарног карактера 
(8 бодова; 4.44 нормирано на 11 аутора) 
 

3. Ćurčić M, Stanković M, Mrkalić E, Matović Z, Banković D, Cvetković D, Đačić D, 
Marković S. Antiproliferative and proapoptotic activities of methanolic extracts from 
Ligustrum vulgare L. as an individual treatment and in combination with palladium 
complex. International Journal of Molecular Sciences, 2012, 13: 2521-2534. 
DOI:10.3390/ijms13022521 
ISSN: 1422-0067. IF2011: 2.598.  
Област: Chemistry, Multidisciplinary (45/154) 
(8 бодова; 6.67 нормирано на 8 аутора) 
 

Истакнути међународни часописи - M22 
 

4. Ćurčić М, Stanković M, Radojević I, Stefanović O, Čomić Lj, Topuzović M, Đačić D, 
Marković S. Biological effects, total phenolic content and flavonoid concentrations of 
fragrant yellow onion (Allium flavum L.). Medicinal Chemistry, 2012, 8(1): 46-51. 
DOI: 10.2174/157340612799278441.  
ISSN: 1573-4064. IF2010: 1.603.  
Област: Chemistry, Medicinal (27/54) 
(5 бодова; 4.17 нормирано на 8 аутора) 
 

5. Ćurčić M, Stanković M, Cvetković D, Topuzović M, Marković S. Ligustrum vulgare 
L.: In vitro free radical scavenging activity and pro - oxidant properties in human colon 
cancer cell lines. Digest Journal od Nanomaterials and Biostructures, 2014, 9(4), 
1689-1697.  
ISSN: 1842-3582. IF2012: 1.092.  
Област: Materials Science, Multidisciplinary (136/241) 
(5 бодова) 
 

6. Filipović N, Djukić T, Radović M, Cvetković D, Ćurčić M, Marković S, Peulić A, 
Jeremić B. Electromagnetic field investigation on different cancer cell lines. Cancer 
Cell International, 2014, 14. DOI: 10.1186/s12935-014-0084-x  
ISSN: 1475-2867. IF2014: 2.766.  
Област: Oncology (112/211) 
(5 бодова; 4.16 нормирано на 8 аутора) 
 

Mеђународни часописи - M23 

7. Marković SD, Žižić JB, Đačić DS, Obradović AD, Ćurčić MG, Cvetković DM, 
Đorđević NZ, Ognjanović BI, Štajn AŠ. Alteration of oxidative stress parameters in red 
blood cells of rats after chronic in vitro treatment with cisplatin and selenium. Archives 
of Biological Science, 2011, 63(4): 991-999. DOI:10.2298/ABS1104991M 
ISSN: 0354-4664. IF2011: 0.360. 
Област: Biology (76/85)  
(3 бода; 2.14 нормирано на 9 аутора) 



 
 

 
8. Stanković M, Radojević I, Ćurčić M, Vasić S, Topuzović M, Čomić Lj, Marković S. 

Evaluation of biological activities of goldmoss stonecrop (Sedum acre L.). Turkish 
Journal of Biology, 2012, 36: 580-588. DOI:10.3906/biy-1109-9 
ISSN: 1300-0152. IF2012: 0.914.  
Област: Biology (55/82) 
(3 бода) 
 

9. Šmit B, Pavlović R, Radosavljević-Mihajlović A, Došen A, Ćurčić M, Šeklić D, 
Živanović M. Synthesis, characterization and cytotoxicity of palladium(II) complex of 
3-[(2-hydroxy-benzylidene)-amino]-2-thioxo-imidazolidin-4-one. Journal of Serbian 
Chemical Society, 2013, 78(2): 217-227. DOI: 10.2298/JSC120725154S 
ISSN: 0352-5139. IF2012: 0.912. 
Област: Chemistry, Multidisciplinary (100/152) 
(3 бода) 
 

10. Košarić J, Cvetković D, Živanović M, Ćurčić M, Šeklić D, Bugarčić Z, Marković S. 
Antioxidative and antiproliferative evaluationof 2 (phenylselenomethyl) 
tetrahydrofuran and 2-(phenylselenomethyl) tetrahydropyran. Journal of BUON/ 
Journal of the Balkan Oncology, 2014, 19(1): 283-290.  
ISSN: 1107-0625. IF2012: 0.761. 
Област: Oncology (184/197) 
(3 бода) 
 

11. Stojković D, Jevtić V, Radić G, Đačić D, Ćurčić M, Marković S, Đinović V, Petrović 
V, Trifunović S. Stereospecific ligands and their complexes. Part XII. Synthesis, 
characterization and in vitro antiproliferative activity of platinum(IV) complexes with 
some O,O '-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N '-di-2-propanoic acid against 
colon cancer (HCT-116) and breast cancer (MDA-MB-231) cell lines. Journal of 
Molecular Structure, 2014, 1062: 21-28. DOI: 10.1016/j.molstruc.2014.01.020 
ISSN: 0022-2860. IF2014: 1.602.  
Област: Chemistry, Physical (92/139) 
Рад је интердисциплинарног карактера 
(3 бода; 2.14 нормирано на 9 аутора) 
 

12. Marković S, Đorđević N, Ćurčić M, Štajn A, Spasić M. Biotransformation and 
nitroglycerin-induced effects on antioxidative defense system in rat erythrocytes and 
reticulocytes. General Physiology and Biophysics, 2014, 33(4): 393-401. DOI: 
10.4149/gpb_2014018 
ISSN: 0231-5882. IF2014: 1.173.  
Област: Biochemistry & Molecular Biology (251/290) (3 бода) 

 
Предавање по позиву са међународног скупаштампано у целини – М31  

 
13. Ćurčić M, Stanković M, Cvetković D, Maksimović V, Šmit B, Pavlović R, Marković 

S. The molecular mechanism of apoptosis, redox status and synergistic effects of 



 
 

Allium flavum L. extracts and new-synthesized Pd(II) complex on colon cancer cells. 
Fourth Conference Serbian Biochemical Society “Biochemistry - molecular life 
science”, Belgrade, 2014.  
ISBN: 978-86-7220-046-1 
(3.5 бодова) 
 

Саопштења са међународних скупова штампана у изводу – М34 (0.5 бодова) 
 

14. Stanković M, Ćurčić M, Đačić D, Topuzović M, Marković SD. Phenolic content, in 
vitro antiproliferative and apoptotic activity of Teucrium species from Serbian flora on 
HCT-116 cell line. Scientific Conference with International Participation “Preclinical 
Testing of Active Substances and Cancer Research”, Kragujevac, 2011, p21.  
ISBN: 978-86-7760-064-8 
  

15. Stanković M, Ćurčić M, Đačić D, Žižić J, Topuzović M, Marković S. Free-radical 
scavenging capacity and total phenolic content of Fragrant yellow onion (Allium flavum 
L.). Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of 
Active Substances and Cancer Research”, Kragujevac, 2011, p62. 

  ISBN: 978-86-7760-064-8 
 

16. Ćurčić M, Stanković M, Đačić D, Topuzović M, Marković S. Antioxidant, 
antiproliferative and apoptotic activity of different extracts of leaves and seed cones 
from european yew (Taxus baccata L.). Scientific Conference with International 
Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research”, 
Kragujevac, 2011, p63.  
ISBN: 978-86-7760-064-8 
 

17. Đačić D, Cvetković V, Stanković M, Ćurčić M, Mitrović T, Stamenković S, Marković 
S. In vitro antiproliferative activity of five lichens species on HCT-116 human colon 
cell line. Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of 
Active Substances and Cancer Research”, Kragujevac, 2011, p64.  
ISBN: 978-86-7760-064-8 
 

18. Đačić D, Kosanić M, Ćurčić M, Ranković B, Marković S. Cytotoxic activities of 
Umbilicaria crustulosa, Parmeliopsis ambigua, Umbilicaria polyphylla, Lecanora 
muralis and Parmelia saxatis methanol extracts on human colon cancer cell line. 
Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active 
Substances and Cancer Research”, Kragujevac, 2011, p65.  
ISBN: 978-86-7760-064-8 
 

19. Žižić J, Ćurčić M, Đačić D, Obradović A, Stanković M, Mitrović T, Kosanić M, 
Ranković B, Marković S. Evaluation of redox status of HCT-116 cell line treated with 
various lichen and plant extracts. Scientific Conference with International Participation 
“Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research”, Kragujevac, 2011, 
p66.  
ISBN: 978-86-7760-064-8. (0.36 нормирано на 9 аутора) 



 
 

 
20. Žižić J, Ćurčić M, Obradović A, Mrkalić E, Matović Z, Ćendić M, Djurdjević P, Živić 

D, Marković S. Evaluation of antiproliferative activity of new palladium complex and 
mechanism of cell death on HCT-116 and MDA-MB-231 cell lines. Scientific 
Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances 
and Cancer Research”, Kragujevac, 2011, p13.  
ISBN: 978-86-7760-064-8 
(0.36 нормирано на 9 аутора) 
 

21. Živanović M, Cvetković D, Košarić J, Ćurcic M, Šeklic D, Bugarčić Z, Markovic S. 
Antioxidative effects of novel selenium compounds. FEBS JOURNAL, 2012, 279: 
197-197.  
ISBN: 1742-4658 
 

22. Ćurcic M, Stanković M, Šeklić D, Živanović M, Cvetković D, Marković S. Total 
phenolic content and in vitro antioxidant/prooxidant properties of leaves and fruits 
from Ligustrum vulgare L. FEBS JOURNAL, 2012, 279: 216-216.  
ISBN: 1742-4658 
 

Часописи националног значаја - M53 (1 бод) 
 

23. Grbović F, Stanković SM, Ćurčić M, Đorđević N, Šeklić D, Topuzović M, Marković 
S. In vitro cytotoxic activity of Origanum vulgare L. on HCT-116 and MDA-MB-231 
cell lines. Plants, 2013, 2: 371-378. DOI:10.3390/plants2030371 
ISSN: 2223-7747 
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III КРАТКА АНАЛИЗА НАУЧНИХ РАДОВА У ПЕРИОДУ НАКОН ИЗБОРА У 
ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК  
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звање научни сарадник: 
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Као најзначајније радове кандидат је приказао три рада на којима је први и 

коресподентни аутор (3.1.1, 3.1.3, 3.1.4). Такође, кандидат је аутор за коресподенцију на 
раду 3.1.2, који је резултат рада на докторској дисертацији кандидата Данијеле 
Никодијевић (првог аутора) и ментора др Милене Милутиновић. Приказани публиковани 
радови су резултат идеје и организације експеримената Милене Милутиновић у 
одговарајућој научној области, али укључују и ауторе из других истраживачких 
лабораторија на ПМФ-у Универзитета у Крагујевцу и сарадњу са колегама из других 
научних области из других институција. Рад 3.1.5 је рад из категорије М21а, који је 
изразито мултидисциплинарног карактера и укључује ауторе из различитих научних 
области са домаћих и иностраних институција. Три од пет изабраних радова има 
категорију М21а-М21 и импакт фактор већи од 3, што говори о квалитету радова. 
Допринос кандидата наведеним радовима се огледа у осмишљавању и експерименталном 
раду, обради резултата и писању наведених радова. Два од пет предложених радова (3.1.2, 
3.1.4) су резултат рада са млађим колегама и допринос др Милене Милутиновић у 
обучавању младих истраживача, студената мастер и докторских академских студија и 
увођењу у експериментални и научно-истраживачки рад.  
 
3.2. Анализа публиковнаних радова  

 
На основу публикованих радова запажа се да је окосница научно-истраживачког 

рада кандидата др Милене Милутиновић истраживање у области Физиологија животиња и 
човека и молекуларна биологија. Након избора у звање научни сарадник наставила је да се 
бави експерименталним истраживањима у примарној научној области, али је своја 
истраживања надоградила увођењем нове методологије што је резултирало публиковањем 
17 библиографских јединица из категорије М20, 2 рада из категорије М21а (публикације 2 
и 3), 3 рада из категорије М21 (4, 5 и 6), 6 радова из категорије М22 (публикације 7-12) и 5 
из категорије М23 (13-17), један рад категорије M24.  

Публикација под редним бројем 1 представља поглавље у монографији - М11. У 
поглављу је приказан преглед литературних података публикованих сопствених 
истраживања и истраживања бројних аутора о антитуморској активности врста из рода 
Teucrium. Канцер представља један од водећих здравствених проблема, а примена 
стандардних хемиотерапија негативно утиче на здраве ћелије што доводи до штетних 
ефеката терапије. Постоји велика потреба за проналаском и испитивањима нових 
антитуморских супстанци са повољнијим својствима. Бројне експерименталне и 
епидемиолошке студије говоре да биљни екстракти и секундарни метаболити биљака 
показују значајне антитуморске ефекте. Многе врсте из рода Teucrium су коришћене 
првенствено у традиционалној медицини за лечење различитих болести и показују бројне 
фармаколошке ефекте. Ово поглавље даје преглед резултата о антитуморским својствима 
биљака из рода Teucrium, са циљем да нагласи потребу и сврху даљих и детаљнијих 
истраживања врста из овог рода. Приказани су постојећи, доступни подаци о in vitro и in 
vivo истраживањима, о ефектима екстраката, есенцијалних уља и секундарних метаболита 
различитих врста овог рода. Ове биљке показују антипролиферативне ефекте на бројним 
ћелијским линијама пореклом из различитих тумора, утичу на многе сигналне путеве у 
туморским ћелијама, мењају експресију гена и протеина укључених у процес настанка 
тумора, ћелијског циклуса, апоптозе, ангиогенезе, метастазе. Компаративни преглед 



 
 

резултата може допринети бољем разумевању могућих механизама дејства и поспешити 
даља испитивања и могућности примене врста из рода Teucrium у терапији тумора.  

Рад 2 је изразито мултидисциплинарног карактера и због тога укључује ауторе из 
различитих научних области из Србије и иностранства. У раду је испитиван састав и 
биолошки ефекти есенцијалних уља и екстраката биљне врсте Salvia ringens Sibth. & Sm. 
(Lamiaceae) са територије Македоније. Употребом GC-FID и GC–MS анализа показано је 
да су главне компоненте есенцијалног уља монотерпени 1.8-cineole (31.99%), cam-phene 
(17.06%), borneol (11.94%) и -pinene (11.52%). HPLC анализом је детектовано 17 
различитих фенолних једињења, највише у метанолном и етилацетатном екстракту, затим 
у воденом и дихлорметанском. Укупни феноли и флавоноиди, као и DPPH (2.2-dyphenyl-1-
picrylhydrazyl), ABTS (2.2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid diammonium salt), 
и FRAP (ferricreducing ability of plasma) активности су мерене спектрофотометријски. Од 
значајних биолошких ефеката есенцијална уља, етанолни и водени екстракт су показали 
антимикробну активност, измерену микродилуционом методом. Етанолни и водени 
екстракти су такође показали цитотоксичну активност на HCT-116 хуманим ћелијама 
колоректалног карцинома. На основу комплетне анализе и добијених резултата S. ringens 
представља значајан извор есенцијалних уља и биолошки активних једињења, са 
потврђеним биолошким ефектима.  

Рад 3 је такође рад мултидисциплинарног карактера у коме је испитиван хемијски 
састав и биолошке активности воденог, етанолног, метанолног и дихлорметанског 
екстракта врсте Salvia amplexicaulis Lam. (Lamiaceae). HPLC анализа екстраката показује 
да је навећа количина полифенола присутна у метанолном екстракту, затим етанолном и 
воденом, где су кампферол гликозиди најдоминантније присутна једињења (> 40%). 
Водени екстракт показује најбољу DPPH, FRAP и β-CB есејем измерену антиоксидациону 
активност, док етанолни екстракт показује најбољу активност мерену ABTS есејем. 
Етанолни екстракт је ефектнији у елминацији патогених бактерија (MIC - минимална 
инхибиторна концентрација је 30.0-40.0 mg/mL) од воденог екстракта, који је генерално 
јачи антифунгални агенс (MIC је 8.0-604.0 mg/mL). Водени екстракт показује најјачу 
цитотоксичност на HCT-116 ћелијама колоректалног карцинома (IC50 вредности су 114.1 
и 164.5 μg/mL). Етанолни екстракт показује нешто јаче антинеуродегенеративне ефекте 
него водени екстракт, посебно у инхибицији тирозиназе у односу на комерцијални 
инхибитор. Од свих испитиваних биолошких активности S. аmplexicaulis треба разматрати 
као супстанцу са јаким антиоксидационим и антинеуродегенеративним активностима, што 
је чини кандидатом за даљу употребу у исхрани и у фармацеутској индустрији.  

У раду 4 су испитивани антитуморски ефекти електропорације на различитим 
хуманим ћелијским линијама: MDA-MB-231 ћелије карцинома дојке, HCT-116 ћелије 
колоректалног карцинома, SW-480 ћелије колоректалног аденокарцинома, MRC-5 
фибробласти, hAoSMC глатке мишићне ћелије аорте, HUVEC ендотелне ћелије 
пупчаника. Цитотоксични ефекти електропорације су  испитивани праћењем вијабилности 
ћелија у реалном времену и одређивањем типа индуковане ћелијске смрти методом 
флуоресцентног бојења (Acridine orange/Еthidiumbromide методом). Електропорација је 
индуковала инхибицију ћелијског раста у зависности од коришћене волтаже. Третман са 
375–437.5 V cm−1 је изазвао иреверзибилну електропорацију туморских и реверзибилну 
електропорацију здравих ћелија. Нижа волтажа (250 V cm−1) је довела до апоптозе, за 
разлику од некротских ефеката изазваних са волтажом од 500 V cm−1. Резултати показују 
да различите ћелијске линије карцинома и здраве ћелије различито реагују на 



 
 

електропорацију, па 375–437.5 V cm−1 изазива оштећење SW-480 ћелија, док се здраве 
ћелије (MRC-5, hAoSM и HUVEC) опорављају нако 72 сата. Тип изазване ћелијске смрти 
је зависио од експерименталних услова.  

У раду 5 су испитивана антитуморска својства биљке Teucrum chamaedrys L., која 
се у народној медицини углавном користи за лечење дигестивних проблема, на SW480 
ћелијама колоректалног аденокарцинома. Испитивани су ефекти метанолног, 
етилацетатног и ацетонског екстракта и то: њихов цитотоксични ефекат (МТТ есејем), 
одређивање типа ћелијске смрти (Acridine orange/Еthidiumbromide методом) и испитивање 
молекуларних механизама индуковане апоптозе праћењем протеинске експресије Fas 
рецептора на мембрани имунофлуоресцентном методом, активности каспаза 8 и 9 
колориметријски, као и одређивање концентрације супероксид анјон радикала, често 
укљученог у процес иницијације апоптозе. Додатно је испитивана експресија гена за 
ензиме биотрансформације (CYP1A1, CYP1B1, GSTP1) и мембранских транспортера 
(MRP1 и MRP2) укључених у настанак резистенције туморских ћелија квантитативном 
PCR методом у реалном времену. HPLC-MS анализом је одређена квалитативна анализа 
појединачних фенолних једињења у екстрактима. Метанолни екстракт је показао најбољи 
цитотксични ефекат и селективност према туморским у односу на здраве кератиноците 
(HaCaT ћелије). Екстракти биљке T. chamaedrys доминантно изазивају апоптозу, без 
цитотоксичних ефеката на здравим ћелијама. Повећана експресија Fas рецептора на 
мембрани и повишена активност каспазе 8 у третираним ћелијама указују на апоптозу 
покренуту спољашњим апоптотским путем (рецепторима посредован пут). Повишена 
активност каспазе 9 и концентрација супероксида указују да митохондрије, такође, играју 
важну улогу у апоптози изазваној третманом. Метанолни екстракт биљке T. chamaedrys 
значајно инхибира експресију CYP1A1, CYP1B1, GSTP1, MRP1 и MRP2 гена у SW480 
ћелијама што је значајан резултат у смислу смањене могућности развоја резистенције 
ћелија на третман или потенцијалне могућности комбинованог третмана биљке T. 
Chamaedrys и цитостатика на који туморске ћелије стварају резистенцију.  

Након дугогодишњег испитивања супстанци пореклом из природних извора, 
углавном биљака, гљива и лишаја, Милена Милутиновић у оквиру докторске дисертције 
Данијеле Никодијевић, на којој је ментор дисертације у сарадњи са кандидатом наставља 
испитивање супстанци пореклом из животиња (отров пчеле, Apis melifera и отров поскока, 
Vipera ammodytes), као и појединачних једињења изолованих из ових отрова (мелитин и L-
аминооксидазе). Резултати досадашњих испитивања су публиковани у раду 6, где је 
Милена Милутиновић коресподентни аутор. У раду су испитивана антитуморска својства 
ортова пчеле са локалитета из Србије, као и доминантно присутног једињења из отрова - 
мелитина, чије је присуство детектовано на гелу (SDS PAGE електрофореза). У раду су 
показане изузетно добре цитотоксичне активности отрова и мелитина на HCT-116 и SW-
480 ћелијама колоректалног карцинома, при чему је мелитин додатно показао и 
селективност према туморским ћелијама у поређењу са здравим кератиноцитама, HaCaТ 
ћелије. Оба третмана индукују апоптозу, мењајући експресију молекуларних маркера 
апоптозе (Fas рецептори, каспаза 9, чланова фамилије Bcl-2 протеина) на генском и/или 
протеинском нивоу. Поред проапототске активности, као жељеног пута изазване ћелијске 
смрти, испитивани третмани утичу и на експресију гена за ензиме укључене у 
метаболизам ових супстанци. То може бити искоришћено за циљану терапију и смањење 
развоја резистенције туморских ћелија која представља водећи узрок неуспеха 
антитуморске терапије.  



 
 

Рад 7 је мултидисциплинарног карактера и приказује први пут публиковане 
податке фенолног састава ендемичне врсте Salvia jurisicii Košanin (Lamiaceae), пореклом 
из Македоније. Надземни делови биљке су екстраховани при чему су добијени 
дихлорметанолни, етилацетатни, метанолни, етанолни и водени екстракти, којима је 
одређен укупан састав фенолних једињења и флавоноида. HPLC-DAD методом је одрђен и 
квалитативни састав фенолних једињења. Поларнији растварачи су показали већи укупан 
садржај фенолних једињења и мању концентрацију флавоноида. Екстрактима су 
испитивана и антиоксидациона својста (DPPH, FRAP и β-CB методама), где је након 
добијених резултата етилацетатни екстракт даље коришћен за испитивање осталих 
биолошких активности: антимикробне, антитуморске и антинеуродегенеративне. Екстракт 
показује антимикробну активност на одређеним бактеријама и макромицетама, док је 
цитотксичност на туморским ћелијским линијама слаба. У испитивању 
антинеуодегенеративних ефеката екстракти показују слабију инхибицију 
ацетилхолинестеразе и тирозиназе од стандардно коришћених инхибитора. Резултати 
указују на значај растварача коришћеног приликом екстракције, где поларнији растварачи 
дају екстракте са вишим садржајем укупних фенолних једињења и бољом 
антиоксидационом активношћу.   

Рад 8 је такође мултидисциплинараног карактера. У њему је анализиран хемијски 
састав и биолошка активност екстраката биљака Salvia fruticosa и S. lanigera пореклом из 
Либије. Методом HPLC-DAD је анализиран хемијски састав дихлорметанског, 
етилацетатног, метанолног и воденог екстракта, где је показано присуство фенолних 
киселина и флавоноида. Укупан фенолни састав, као и антиоксидациона активност (DPPH, 
ABTS, FRAP и β-CB есеј) су одређивани спектрофотометријски. Екстракти биљке S. 
fruticosa показују јачу антиоксидациону активност измерену свим наведеним методама, 
поготову етанолни екстракт DPPH методом (IC50, 29.55 μg/mL). На основу добијених 
резултата и широке употребе за даље анализе изабрани су етанолни и водени екстракт. 
Антимикробна активност је испитивана микродилуционом методом на 11 бактерија (6 
Gram-негативних и 5 Gram-позитивних) и 7 гљивица, где се етанолни екстракт показао као 
бољи у односу на водени, посебно на Gram-позитивним бактеријама. Trichophyton 
mentagrophytes је најосетљивија на водени екстракт биљке S. lanigera. Цитотоксична 
активност на хуманим ћелијама колоректалног карцинома је одређивана МТТ тестом, при 
чему екстракти не индукују значајну цитотоксичност.  
Тестирањем антинеуродегенеративне активности показано је да екстракти показују боље 
ефекте на инхибицију тирозиназе него стандардни инхибитор (33.93–51.81%), док су 
екстракти мање ефективни на инхибицију ацетилхолинестеразе у поређењу са 
стандардним глутамином.  

У раду 9 је Милена Милутиновић, као део истраживања у оквиру завршног мастер 
рада кандидата Данице Чуровић осмислила експеримент и увела нову методологију 
испитивања биоматеријала и адекватне припреме екстраката пореклом из животињских 
продуката. Свила инсеката је веома испитивана као биоматеријал у смислу примене у 
биоинжењерингу и регенеративној медицини. Недовољно испитивана свила мољца Plodia 
interpunctella је прикупљана 15 и 30 дана. Након стерилизације свиле, MRC-5 здрави 
хумани фибробласти су засејани на свилу у плоче за гајење ћелија ради анализирања 
њихове адхезије и раста након 24 и 72 сата. Флуоресцентном микроскопијом је потврђена 
адхезија и њихово ширење на свили, као и повећање броја у поређењу са даном 
засејавања. Akridin oranž/etidijum bromid метода показује низак проценат апоптозе ћелија 



 
 

на свили. Поред тога, екстракт свиле се може користити као извор биолошки активних 
молекула, при чему је недовољно података о антитуморским ефектима, углавном због 
њене слабе растворљивости. Резултати МТТ теста показују да екстракти свиле (као 
растварачи су коишћени DMSO  и 1% трипсин) изазивају значајне цитотоксичне ефекте на 
HCT-116 ћелијама колоректалног карцинома, без ефекта на здраве фибробласте након 24 
сата и благом цитотоксичношћу након 72 сата. Резултати јасно показују могућност раста 
хуманих ћелија на свили што је чини погодним материјалом за даља испитивања и 
примену, као и присуство једињења са потенцијалним антитуморским својствима. 

 Добра сарадња између различитих истраживачких група на ПМФ-у Универзитета 
у Крагујевцу је резултирала публикацијом рада 10. У овој публикацији Милена 
Милутиновић је одговорна за истраживања и експерименте у области ћелијске биологије. 
Циљ рада је испитивање фитохемијског састава HPLC методом, генотоксичних и 
цитотоксичних ефеката метанолних екстраката биљака Teucrium arduini и T. flavum, 
пореклом из Црне Горе. Фенолни састав је богатији код врсте T. arduini  у односу на T. 
flavum, док је квалитативни фенолни састав ове две врсте јако сличан, при чему је 
идентификовано осам фенолних једињења. Најчешће присутно једињење у екстрактима је 
кафеинска киселина, а међу флавоноидима кверцетин. Генотоксичност екстраката (125-
1000 µg/mL) у хуманим лимфоцитима је одређивана микронуклеус тестом (CBMN) и 
комет есејем. Резултати су показали генотоксичан ефекат у обе испитиване методе у 
концентрацијама 250, 500 и 1000 µg/mL. Цитотоксични ефекти су испитивани МТТ 
методом на MRC-5 здравим фибробластима и MDA-MB-231 ћелијама карцинома дојке. 
Након 72 сата изложености ћелија екстрактима показано је да индукују цитотоксичност на 
MRC-5 ћелијама док на MDA-MB-231  ћелије не делују. Резултати ове студије указују да 
су екстракти обе биљне врсте генотоксични и цитотоксични, па захтевају додатну процену 
за безбедну примену на људима. 

Рад 11 се бави испитивањем фитохемијског састава, генотоксичне и цитотоксичне 
активности биљних вртста Artemisia vulgaris L. и A. alba Turra у индивидуалним 
третманима и у комбинованом третману са познатим мутагеном митомицином C, MMC. 
Коришћен је микронуклеус тест (CBMN) као метода која мери фреквенцу микронуклеуса 
у хуманим лимфоцитима периферне крви (PBLs) и МТТ есеј за одређивање 
цитотоксичности на SW-480 ћелијама колоректалног аденокарцинома и примарним 
матичним ћелијама перидонталних лигамената (PDLSCs). Укупан фенолни састав и 
концентрација флавоноида су одређивани спектрофотометријски, док је квалитативни 
састав одређен HPLC-PDA методом. Доминантно присустна једињења у екстракту су 
хлорогенска киселина и кверцетин-3-O-гликозид, док је 2,5-дихидробензоична киселина 
присутна у већој количини и детектована само у екстракту биљке A. аlba. Оба екстракта су 
повећала фреквенцу микронуклеуса у коришћеним концентрацијама (10, 50, 100 и 250 
μg/mL). Све концентрације екстракта A. аlba су значајно повећале индекс деобе једра 
(NDI). Међутим, комбиновани третмани са MMC индукују дозно зависно смањење 
фреквенце микронуклеуса и NDI. Екстракт биљке A. аlba показује и значајне 
цитотоксичне ефекте у комбинованом третману са MMC након дужег времена излагања 
ћелија. Ни један од екстраката не показује цитотоксичност на здравим матичним ћелијама.  

Два новосинтетисана комплекса злата [Au(DPP)Cl2]+(1) и [Au(DMP)Cl3] (2) (где су 
DMP = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline и DPP = 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline) су 
анализирана различитим експерименталним процедурама у раду 12. Стабилност ових 
комплекса је анализирана UV-Vis спектроскопијом, док је њихова редокс стабилност 



 
 

потврђена цикличном волтаметријом, CV. Резултати студије везивања комплекса за ДНК 
и BSA су анализирани и представљени молекуларном докинг анализом. Све анализе 
показују реактивност комплекса са биолошки важним молекулима што потврђују 
резултати биолошких ефеката на хуманим ћелијским линијама. Цитотоксична активност 
комплекса 1 и 2 је испитивана на ћелијским линијама карцинома дојке и колона (MDA-
MB-231 и HCT-116) и здравим ћелијама (HaCaT). Резултати показују значајно смањење 
виабилности ћелија у оба испитивана времена, након 24 и 72 сата. На основу добијених 
резултата новосинтетисани комплески злата су разматрани за даље анализе и испитивања 
молекуларних механизама њиховог дејства.  
 Претходно добијени и публиковани резултати бројних биолошких активности 
биљке Allium flavum L. представљали су онснову даљих истраживања ове биљне врсте. У 
односу на показана цитотоксична својства на туморским ћелијским линијама у раду 13 су 
испитивани механизми цитотоксичности ове биљке у појединачном и комбинованом 
третману са комплексом паладијума. Анализа хемијског састава показује да су 
доминантно присутна фенолна једињења у метанолном екстракту биљке гликозиди 
кафеинске киселине. Резултати рада показују да је A. flavum цитотоксичан на ћелијским 
линијам карцинома колона (IC50=1.64–84 μg/mL), без ефекта на здраве фибробласте коже. 
Комбиновани третман биљке и Pd(II) комплекса изазива ниже IC50 вредности и показује 
бољи проапоптотски ефекат. Pd(II) комплекс изазива веће проценте некрозе у 
појединачном третману, док у комбинацији са биљним екстрактима показује бољи 
проапоптотски потенцијал и смањен проценат некрозе. Третмани индукују повећање 
продукције супероксид анјон радикала и утичу на биомаркере апоптозе, изазивајући 
повећање протеинске експресије Fas рецептора и активацију каспаза 8 и 9. Ова студија 
пружа важне податке о антитуморским својствима недовољно испитиване биљке A. 
flavum, као извора биоактивних супстанци пореклом из природе. Синергистичко дејство са 
новосинтетисаним комплексом паладијума и способност да редукује штетне ефекте на 
ћелијама (смањује некрозу) указују на потенцијално коришћење ове биљке као суплемента 
исхране или додатка хемиотерапији.  
 У раду 14 су испитивани екстракти листова и плодова биљке Taxus baccata L. 
(Taxaceae): одређиван је укупни састав фенолних једињења и концентрација флавоноида, 
антиоксидациона и антитуморска својства. Укупна фенолна једињења у екстрактима су у 
рангу 8.23-210.01 mg Ga/g, са IC50 вредностима за антиоксидациону активност између 
25.24 и 533.66 μg/mL. Метанолни екстракт листова показује бољу активност на HCT-116 
ћелијама него екстракт плодова биљке, са IC50 вредностима од 14.3 μg/mL за 24 сата и 
4.59 μg/mL за 72 сата. MDA-MB-231 ћелијска линија показује значајно нижу осетљивост у 
поређењу са HCT-116 ћелијама. Akridin oranž/etidijum bromid микроскопска метода 
показује да екстракти индукују апоптозу у обе ћелијске линије. Резултати рада указују да 
T. baccata представља значајан извор фенола и флавоноида као супстанци са потврђеним 
цитотоксичним и проапоптотским активностима.  
 У раду 15 су испитивани метанолни екстракти пет комерцијално доступних и 
традиционално коришћених врста гљива (Phellinus linteus (Berk. et Curt) Teng, Cordyceps 
sinensis (Berk.) Sacc., Lentinus edodes (Berk.) Pegler, Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers. and 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst). Анализиран је укупан фенолни састав екстраката и 
концентрација флавоноида, цитотоксична активност, антимиграторни потенцијал и 
анти/про-оксидациона активност у ћелијама колоректалног карцинома (HCT-116 и SW-
480 ћелије). Резултати показују да P. linteus садржи највише укупних фенола и 



 
 

флавоноида, као и најбољи антиоксидациони капацитет (DPPH) у поређењу са другим 
врстама гљива. Овај екстрат такође значајно смањује вијабилност испитиваних ћелијских 
линија, док све остале врсте не показују цитотоксичност. Екстракти гљива изазивају 
промене у анти/про-оксидационом статусу ћелија, индукујући оксидациони стрес. Сви 
испитивани екстракти показују значајан антимиграторни ефекат на HCT-116 ћелијама, 
што је у корелацији са повећаном продукцијом супероксид анјон радикала и смањеним 
нивоом протеинске експресије β-катенина, док у SW-480 ћелијама једино P. linteus изазива 
мање промене параметара. Резултати указују да екстракти испитиваних гљива изазивају 
оксидациони стерес који утиче на миграторни статус ћелија карцинома колона.   
 Антитуморски ефекти метанолног екстракта инвазивних врста биљака Robinia 
pseudoacacia L. и Amorpha fruticosa L. на хуманим ћелијама карцинома дојке MDA-MB-
231 и здравим фибробластима, MRC-5 су испитивани у раду 16. Антитуморска активност 
је разматрана испитивањем цитотоксичних ефеката екстраката, анти-инвазивног 
потенцијала и ефеката на редокс статус. У односу на добијене IC50 вредности испитиване 
биљке не показују значајну цитотоксичност на здравим и туморским ћелијама, али 
показују велики анти-инвазивни потенцијал тако што супримирају параметре инвазије и 
метастазе (протеинску експресију матрикс металопротеиназе-9, MMP-9 и генску 
експресију CXCL-12, васкуларног ендотелног фактора раста, VEGF-A и хипоксиа 
индуцибилног фактора, HIF-1α) у MDA-MB-231 ћелијама.  
 У раду 17 су приказани резултати фитохемијског састава и биолошких активности 
дијететског суплемента који је комерцијално доступан на тржишту “Олиго грожђе” (OГ) и 
његових индивидуалних компоненти које улазе у састав овог препарата: лиофилизирана 
комина (LP), глина обогаћена са екстрактом црвеног вина, етанолни екстракт 
лиофилизиране комине (PE) и екстракт црвеног вина. ОГ, као комерцијално доступан 
суплемент исхране није раније тестиран на биолошке активности. У овој студији су 
приказане антиоксидациона, антимикробна и антитуморска активост са освртом на 
потенцијалну цитотоксичност и ефекте на редокс статус у ћелијама. Испитиване 
компоненте препарата показују антибактеријску активност на Proteus mirabilis и P. 
mirabilis ATCC 12453, где је боља активност показана у суплементу него у појединачним 
компонентама препарата. Међу испитиваним екстрактима PE, као екстракт који садржи 
највећу концентрацију фенолних једињења показује значајну цитотоксичну активност на 
HCT-116 и SW-480 ћелијама колоректалног карцинома. Третмани такође утичу на редокс 
статус у туморским ћелијама изазивајући оксидациони и нитрозациони стрес, који би 
могли бити један од потенцијалних механизама њихове антитуморске активности. У 
односу на постигнуте антимикробне и антитуморске активности јавља се потреба за 
стварањем и дизајном различитих суплемената исхрани који су пореклом из грожђа и 
нуспроизвода њихове обраде.  
 
IV КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РАДОВА 
 
4.1. Показатељи успеха у научном раду 
 

Као показатељ успешности научно-истраживачког рада наводимо постигнуте 
резултате др Милена Милутиновић која је у свом досадашњем научно-истраживачком 
раду публиковала укупно 75 библиографских јединица. Од тога је 29 радова категорије 
М20 (М21а-2; М21-6; М22-9; М23-11; М24-1), 7 радова у националним часописима (М51-



 
 

3; М52-2; М53-2), једно поглавље у монографији водећег међународног значаја М11 (М13-
1). Своје резултате је усмено излагала на конференцији међународног значаја, као 
предавање по позиву (М31-1) и на конференцији националног значаја (М63-1). Поред тога 
учествовала је у бројним научним скуповима међународног (М33-1; М34-22) и 
националног значаја (М64-13). Број публикованих радова у часописима међународног 
значаја, као и број цитата потврђују оригиналност и актуелност резултата, као и допринос 
у области Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија.  

Од избора у звање научни сарадник објавила је 41 библиографску јединицу. Од 
тога је 16 радова са SCI листе и једно поглавље у монографији водећег међународног 
значаја, што указује на ангажованост кандидата након избора у звање. Чак 6 од 16 радова 
има импакт фактор виши од 3. Први аутор је на 5 публикација, док је коресподентни аутор 
на укупно 6 публикација. У радовима који су мултидисциплинарог карактера успоставила 
је успешну сарадњу са колегама из других научних области, са одговорношћу за 
организацију експеримента у својој научној области, учешћем у експерименталном раду, 
обучавању младог кадра, обради и приказу резултата.  

 
4.2. Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 

Укупан збир импакт фактора на радовима које је др Милена Милутиновић 
публиковала након избора у звање научни сарадник је 34.464, док укупан збир за све 
публиковане радове током научно-истраживачког рада износи 53.451. Укупан број 
остварених бодова након избора у звање научни сарадник је 116.1, без нормирања. Због 
учешћа на мултидисциплинарном пројекту (ИИИ41010), остварене сарадње са бројним 
истраживачима у Србији и иностранству и мултидисциплинарности радова просечан број 
аутора на радовима након избора у звање научни сарадник је 8.5 (у распону од 6-13 
аутора) и 8.07 на укупном броју публикованих радова. Осим научних резултата који не 
подлежу нормирању јер је н ≤ 7, радови са већим бројем аутора су нормирани применом 
формуле К/(1+0,2(н-7)), н > 7 и укупан број бодова износи након нормирања износи 93.48. 
Неки од нормираних радова су изразито мултидисциплинарног карактера и према 
важећем Правилнику: "За поједине области са експерименталним интердисциплинарним 
истраживањем (у којима учествују истраживачи из различитих области) формула 
К/(1+0.2(н-7)), н > 7 може бити замењена са формулом К/(1+0,2(н-10)), н > 10, посебном 
одлуком Министарства на основу образложеног предлога одговарајућег матичног научног 
одбора". Како ова процедура захтева време, нормирање је у овом Извештају урађено 
према првој формули, чиме кандидат није оштећен, јер и у том случају др Милена 
Милутиновић испуњава квантитативне захтеве за стицање научног звања виши научни 
сарадник. 
 
4.3. Цитираност 
 

Преглед цитираности за публиковане и цитиране радове др Милене Милутиновић у 
периоду од 2015. до марта 2021. године израђен је у Универзитетској библиотеци у 
Крагујевцу (Доказ дат у прилогу: потврда о цитираности и списак цитата). Цитираност 
је урађена на основу претраживања база података Web of Science и Scopus.  

На основу базе података Web of Science од избора у звање научни сарадник др 
Милена Милутиновић има 91 цитат (без аутоцитата), док на основу Scopus базе података 
има 100 цитата (без аутоцитата). Збирни приказ из обе базе је приказан у Извештају. 



 
 

Највећи број цитата има рад 3 - чак 33 цитата без аутоцитата, па затим рад 2 који има 25 
цитата, рад 7 има 7 цитата, радови 13, 14 и 15 су са по 5 цитата.  

На основу самосталног претраживања Scopus базе података током свог научно-
истраживачког рада Милена Милутиновић има укупно 410 цитата и Хиршов индекс, h=10 
на основу цитираности.    
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V КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ НАУЧНОГ АНГАЖОВАЊА  

Поред наведених квантитативних показатеља научно-истраживачког рада 
ангажовање др Милене Милутиновић карактерише висок научни квалитет, самосталност и 
оригиналност истраживања. Научно-истраживачки рад кандидата одликује и спремност за 
тимски рад са колегама из других научних области, што је резултирало већим бројем 
сарадњи и публикованих резултата у периоду након избора у звање научни сарадник.  

Осим научно-истраживачког рада треба нагласити да је кандидат остварио значајан 
допринос у педагошком раду на основним, мастер и докторским студијама на Институту 
за биологију и екологију, ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу. Др Милена Милутиновић је 
показала смисао да стечена знања уз педагошки приступ пренесе на студенте и млађе 
колеге. Детаљнија анализа педагошког рада и значај у формирању научних кадрова дата је 
у поглављу 5.3.  

 
5.1. Сарадња са другим научно-истраживачким институцијама  
 

 Пројекат на ком је Милена Милутиновић ангажована од 2011. до 2019. године је 
мултидисциплинарног карактера (ИИИ41010) због чега је створила успешну сарадњу са 
научницима из домаћих и иностраних научних институција. Значајне сарадње које је 
успоставила су пре свега сарадња са колегама из других лабораторија на Факултету из 
области Физиологије биљака, Екологије животиња, Генетика, као и са колегама са 
Института за хемију, ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу. Такође сарађује са домаћим 
институцијама Универзитета у Београду, као што су Институт за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Хемијски 
факултет, Биолошки факултет - Институт за ботанику и ботаничка башта „Јевремовац“, 
Природно-математичким факултетом у Нишу, као и институцијама на Крагујевачком 
Универзитету као што су Институт за информационе технологије Крагујевац, Факултет 
инжењерских наука и Факултет медицинских наука. У оквиру неколико заједничких 
публикација остварила је успешну сарадњу и са колегама из иностраних институција, на 
радовима са редним бројевима 2, 3, 4, 7, 8 и 12. Резултат сарадње су бројни 
мултидисциплинарни радови из библиографије кандидата који су значајно допринели 
домаћим научним пројектима (ИИИ41010, ИИИ41007, 173029, 173032, 173038, 172047).  
 



 
 

5.2. Допринос кандидата реализацији коауторских радова; Степен самосталности и 
степен учешћа у реализацији радова  
 

Кандидат др Милена Милутиновић је показала висок степен самосталности у 
реализацији својих истраживања. Од укупно 16 публиованих радова из категорије М20,  
након избора у звање научни сарадник први аутор је на 5 радова и аутор за 
коресподенцију на укупно 6 радова. Научно-истраживачки рад кандидата одликује 
самосталност, али и спремност за тимски рад са колегама из других научних области са 
матичног факултета и осталих образовних и научних институција у Србији и 
иностранству што је резултирало великим бројем публикованих радова. Одговорно 
укључује младе истраживаче у научно-истраживачки рад, дискутује са њима о 
проблематици истраживања и усмерава их у наредне фазе истраживања.  

Њен допринос у реализацији коауторских радова огледа се у извођењу 
експеримената, осмишљавању и развијању експерименталних техника, анализи и 
тумачењу резултата, одабиру метода које ће бити коришћене, као и обради и 
презентовању резултата. Учествовала је у писању радова у којима је коаутор, одабиру 
одговарајућег научног часописа, као и у побољшању квалитета рада у односу на захтеве 
рецензије. Све наведено указује на велики степен самосталности, способности добре 
сарадње и организације рада, координације рада истраживачких група из различитих 
области.  

 
5.3. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних 
кадрова 
 
5.3.1. Образовна делатност и формирање научних кадрова 

Своје дугогодишње искуство у научно-истраживачком раду на Факултету 
имплементирала је у наставни процес и остварила значајан допринос у наставном раду и 
формирању научних кадрова.  

Од уписа докторских студија, школске 2008/2009. године Милена Милутиновић је 
ангажована на извођењу практичног дела наставе из више предмета у оквиру уже научне 
области Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија на основним, мастер и 
докторским академским студијама у Институту за биологију и екологију ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу. Од августа 2019. године изабрана је у наставно звање 
асистент са докторатом. 

 
Поверени предмети за извођење практичног дела наставе:  
2009-2010, 2019-2021 Основи молекуларне биологије на основним академским 
студијама биологије 
2019-2021 Молекуларне основе живог света на основним академским студијама 
екологије 
2010-2015, 2017-2021 Основи биотехнологије на основним академским студијама 
биологије  
2019-2021 Цито-хистолошке методе на основним академским студијама биологије 
2010-2015, 2017-2021 Биологија човека на основним студијама биологије  
2013-2015, 2018-2021 Хематологија на мастер студијама биологије 
2017-2019 Биологија канцера на мастер студујама биологије - молекуларна биологија 



 
 

2019-2021 Молекуларна биологија еукариота на мастер студујама биологије - 
молекуларна биологија 
2019-2021 Молекуларне методе структурне биологије на мастер студујама биологије - 
молекуларна биологија 

Практичне вежбе на наведеним предметима Милена Милутиновић успешно 
осмишљава и реализује, уводи нове теме у наставни процес и нове методе у 
лабораторијски рад, уз консултације са предметним наставником. Већину 
експерименталних вежби које се практично изводе је увела у редовну лабораторијску 
праксу студената. Тиме је значајно допринела квалитету наставе на наведеним 
предметима.  

Посебан допринос побољшању квалитета наставе и обучавање студената који се 
након тога често одлучују за наставак образовања у оквиру докторских академских 
студија  је на мастер академским студијама биологије - Молекуларна биологија. У оквиру 
појединих предмета на овом мастер смеру експериментални рад је организован у виду 
експеримента. Мањи број студената даје могућност интеракивне наставе и извођења 
експеримената у блоку. Експеримент је до сада реализован по моделу од идеје, преко 
експеримента, обраде резултата до публикације (научни часопис или конференција). 
Током овог мастера студенти се обуче за самостално извођење методологије и припреме 
за будући научно-истраживачки рад.  

Поред учешћа у реализацији практичног дела наставе, Милени Милутиновић је у 
звању научног сарадника поверен део наставе на предмету Молекуларна биологија 
малигне ћелије на Докторским академским студијама биологије (2019-2020).   

О квалитету и успешности наставног рада Милене Милутиновић сведоче резултати 
студентских анкета (оцена 1-5), којима је оцењиван педагошки рад наставника и 
сарадника на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, у годинама 
у којима је оцењена Милена Милутиновић:  
2013/2014 година, зимски семестар – просечна оцена 4.98 
2014/2015 година, зимски семестар – просечна оцена 5.00 
2014/2015 година, летњи семестар – просечна оцена 5.00 
2018/19 година, зимски семестар – просечна оцена 4.81 
2019/2020 година зимски семестар – просечна оцена 4.93. Добитник дипломе за најбоље 
оцењеног сарадника у овој школској години. Доказ у прилогу.  
Збирна оцена: 4.94 

Активно је учествовала у креирању студијског програма Мастер биологија - 
Молекуларна биологија, који је акредитован и реализује се на ПМФ-у Универзитета у 
Крагујевцу. Доказ у прилогу.  

Од школске 2018-2021. године учествује у одржавању припремне наставу за 
полагање пријемног испита из биологије – област Молекуларна биологија за 
средњошколце у Институту за биологију и екологију. Доказ у прилогу.  

Учествовала је у реализацији бесплатне припремне наставе за полагање мале 
матуре, за предмет Биологија, 2019. године. Доказ у прилогу.  

Током рада на Природно-математичком факултету, активно је учествовала у 
промоцији Факултета, као и промоцији и презентацији науке уопште, учешћем на бројним 
Фестивалима науке, „Ноћ музеја“, „Отворена врата ПМФ-а“ и бројним другим 
манифестацијама.  
 



 
 

5.3.2. Менторства и чланства у комисијама за израду дипломских и мастер радова и 

докторских дисертација 

Поред ангажовања у извођењу практичног дела наставе, кандидат др Милена 
Милутиновић је у свом научном и наставном звању координисала и учествовала у 
експерименталном раду студената биологије на ПМФ-у Универзитета у Крагујевцу који су 
израдили дипломске и мастер радове из области Физиологије животиња и човека и 
молекуларне биологије у Лабораторији за ћелијску и молекуларну биологију.  

Као научни сардник, др Милена Милутиновић била је члан Комисије на одбрани 1 
дипломског рада, 3 завршна (мастер) рада и члан Комисије за оцену и одбрану 2 докторске 
дисертације на ПМФ-у Универзитета у Крагујевцу. Одлуке о чланству у Комисијама у 
прилогу. Са избором у звање асистент са докторатом изгубила је право учешћа у 
Комисијама за одбрану мастер радова, докторских дисертација и избора у истраживачка и 
научна звања, те су приказани остварени резултати до августа 2019. године.  
Дипломски радови:  

Аида Зухер. Механизми редокс статуса у антитуморском деловању препарата 
Олиго грожђа на имортализованим HCT-116 и SW-480 ћелијама колон канцера. Одбрањен 
07.03.2017., на ПМФ-у Универзитета у  Крагујевцу.  
Мастер радови:  

Александра Никезић. Релативна експресија гена за апоптозу и биотрансформацију 
биоактивних супстанци у здравима и ћелијама карцинома дојке. Одбрањен 29.09.2017. на 
ПМФ-у Универзитета у  Крагујевцу.  

Стефан Благојевић. Статистичко груписање IC50 вредности као показатеља 
цитотоксичности биоактивних супстанци на HCT-116 и SW480 ћелијским линијама 
карцинома колона. Одбрањена 29.09.2017., на ПМФ-у Универзитета у  Крагујевцу. 

Маја Ћупурдија. Упоредна студија енергетског метаболизма туморских и здравих 
ћелија уз анализу ефеката пчелињих производа. Одбрањена 12.10.2017., на ПМФ-у 
Универзитета у  Крагујевцу.  

Милица Лазовић. Основни принципи молекуларне систематике живог света. 
Одбрањена 06.11.2019., на ПМФ-у Универзитета у  Крагујевцу.  
Докторске дисертације:  

Данијела Цветковић. Улога молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор 
маркера у индивидуализацији терапије пацијената са карциномом дојке. Одбрањена 
25.09.2017. на ПМФ-у Универзитета у  Крагујевцу. 

Драгана Шеклић. Молекуларни механизми миграције ћелија карцинома колона у 
антитуморском деловању новосинтетисаних платина(IV) комплекса и природних 
биоактивних супстанци. Одбрањена 14.09.2018. на ПМФ-у Универзитета у  Крагујевцу.  

Члан је Комисије за пријаву теме докторске дисертације под насловом “Ефекти 
пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и биотрансформације у 
ћелијским линијама карцинома дебелог црева”, кандидата Данијеле Никодијевић, 
истраживача сарадника где је изабрана за ментора дисертације. Доказ у прилогу.  

Као ментор ученици Гимназије у Ивањици учествовала је у експерименталном делу 
истраживања на раду за учешће на Републичком такмичењу из биологије, у оквиру Центра 
за младе таленте, где је ученица освојила прво место на републичком такмичењу из 
биологије.  

Такође била је члан Комисије за изборе у звања 5 истраживача-приправника, 1 
истраживача-сарадника и 2 научна сарадника. Докази у прилогу.  



 
 

 
5.3.3 Учешће у реализацији научних пројеката и ангажовање у руковођењу научним 

радом.  

 Током свог научно-истраживачког рада др Милена Милутиновић је учествовала у 
реализацији 2 национална пројекта финансирана од стране Министарства за просвету, 
науку и технолошки развој Републике Србије:  

Пројекат „Таксономска, биохемијска и молекуларна истраживања гљива и 
биолошки активних супстанци“, евиденциони број: 143041, руководилац пројекта Проф. 
др Јелена Вукојевић, Биолошки факултет Универзитета у Београду; ментор на пројекту 
Проф. др Љиљана Чомић, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу 
(период 2007-2010. године). На овом пројекту кандидат је био ангажован у својству 
докторанда стипендисте Министарства у периоду 2009-2010. године;  

Пројекат „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“, евиденциони број:  
41010, координатор Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, 
руководилац доц. др Снежана Марковић, период 2011-2019. године. На овом пројекту 
кандидат је ангажован у својству првобитно истраживача-приправника, затим је 
30.11.2011. биран у звање истраживач-сарадник, реизабрана 12.11.2014. године и 
30.09.2015. године изабрана у звање научни сарадник. 

Од уписа докторских студија кандидат је активно учествовао у реализацији 
међународног пројекта „Центар за преклиничка тестирања активних супстанци (CPCTAS, 
Centre for Pre-Clinical testing of Active Substances, FP7-2007-3 Grant agreement 206809), 
координатор ПМФ Универзитета у Крагујевцу, руководилац доц. др Снежана Марковић 
(период 2008 -2011. године). 

Као члан Српског биолошког друштва „Стеван Јаковљевић“ била је један од 
координатора пројекта „Улога и значај биолошке разноврсности на територији града 
Крагујевца“, који је финансирао град Крагујевац у периоду од јуна до новембра 2011. 
године. У оквиру овог пројекта је испитивала антипролиферативну активност екстраката 
биљака узоркованих на територији града Крагујевца у Лабораторији за ћелијску и 
молекуларну биологију, Института за биологију и екологију, ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу.  

У оквиру пројекта ИИИ41010 од 2011. године самостално руководи пројектним 
задацима у оквиру којих проучава антитуморске активности биолошки активних 
супстанци природног порекла и хемијски синтетисаних комплекса, са посебним освртом 
на молекуларне механизме апоптозе. (Потврда руководиоца као доказ дата у прилогу). Од 
избора у звање научни сарадник учествује у координацији рада Лабораторије за ћелијску и 
молекуларну биологију, као одговрна особа за истраживања и експериментални рад у 
области ћелијске биологије. Укључена је у едукацију и обуку млађих колега у 
Лабораторији, у оквиру редових пројектних активности, израде мастер радова и 
докторских дисертација. Такође као део тима који је одговоран за руковђење и 
синхронизацију пројектних активности мултидисциплинарног пројекта ИИИ41010, 
активно је учествовала у писању годишњих Извештаја и Планова пројектних активности.  

Од 2012. до 2016. године у оквиру пројектних активности ангажована је за потребе 
акредитације Лабораторије за ћелијску и молекуларну биологију (SRPS ISO/IEC 
17025:2006, акредитациони број 01-367) на ПМФ-у Универзитета у Крагујевцу.  

Као члан пројектног тима учествовала у пријави на Конкурс Фонда за науку 
Републике Србије у оквиру програма за изврсне пројекте младих истраживача – 



 
 

ПРОМИС. Предложени пројекат под називом: Synthesis, structural characterization and 
biological activity of modified 4- hydroxycoumarins by neurotransmitters and their 
corresponding metal complexes, руководилац др Дејан Миленковић, виши научни сарадник 
Института за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу. Иако је 
пројекат позитивно оцењен у првом кругу евалуације са 53.33 бода, није евалуиран у 
другом кругу због великог броја пријављених пројеката. Након тога је као члан истог 
научно-истраживаког тима, учествовала у пријави на Конкурс Фонда за науку Републике 
Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ. У оба аплицирана пројекта, првом као део тима, а у 
другом као руководилац радног пакета предложена је као члан тима одговоран за 
самосталну организацију рада и план пројектних активности у својој научној области.  

 
5.3.4.Допринос развоју науке у земљи  

Као што је горе наглашено, научно-истраживачки рад кандидата одликује 
самосталност, оригиналност и успешан тимски рад и сарадња са колегама из других 
научних области са матичног Факултета и осталих образовних и научних институција у 
земљи и иностранству. Све то је допринело публикацији већег броја радова након избора у 
звање научни сарадник. Публиковани радови доприносе првенствено матичном пројекту 
на ком је кандидат ангажован од 2011. године (ИИИ41010), али и другим домаћим 
научним пројектима (173029, 173032, 173038, 172047) и развоју науке у земљи уопште.  

У свом досадашњем научном раду објавила је 75 библиографских 
јединице (радови и саопштења) од чега је 29 радова у категорији М20 (2 рада у 
међународним часописима изузетне вредности - М21а; 6 радова у врхунским 
међународним часописима - М21; 9 радова у истакнутим међународним часописима - 
М22, 11 радова у међународним часописима - М23 и 1 рад у националном часопису 
међународног значаја - М24). Од избора у звање научни сарадник објавила је 41 
библиографску јединицу. Од тога је 16 радова са SCI листе и једно поглавље у 
монографији водећег међународног значаја, што указује на ангажованост кандидата након 
избора у звање. Први аутор је на 5 публикација, док је коресподентни аутор на укупно 6 
публикација. Укупан збир импакт фактора на радовима које је кандидат Милена 
Милутиновић публиковала након избора у звање научни сарадник је 34.464, док укупан 
збир за све публиковане радове током научно-истраживачког рада је 53.451. Чак 6 од 16 
радова има импакт фактор виши од 3. Посебан показатељ доприноса научном раду јесте и 
приложен доказ о великом броју цитата, што сведочи о актуелности теме, коришћене 
методологије и квалитету рад у области којом се кандидат бави. 
 
5.4. Остали показатељи успеха у научном раду 
 
5.4.1. Чланства у научним друштвима  

 

Члан је неколико друштава и удружења: 2011-2013.; 2017-2021. године члан је 
Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију; од 2012. 
године члан је Биохемијског друштва Србије; 2017. године члан одбора за жене у науци; 
2019. године члан Српског друштва за молекуларну биологију.  

Током основних и докторских студија Милена Милутиновић била је активан члан и 
члан управног одбора Еколошко-истраживачког друштва „Младен Караман“. Члан је 



 
 

Српског биолошког друштва „Стеван Јаковљевић“ и од 2010. до 2012. године у надзорном 
одбору Краљевског академског природњачког друштва "Балкан".  
  
5.4.2. Рецензије научних радова у часописима  

 

По позиву уредника рецензирала је научне радове у часописима међународног 
значаја: Industrial Crops and Products (M21a; IF:4.244; ISSN: 0926-6690), Pharmaceutical 
Biology (M21; IF: 2.971; ISSN: 1388-0209), Plant Foods for Human Nutrition (M21; IF:2.901; 
ISSN: 0921-9668), Biocell (M22; IF: 2.821; ISSN: 0327-9545), Journal of Herbal Medicine 
(M22; IF:2.221; ISSN: 2210-8033), Pharmacognosy Magasine (M23; IF: 1.310, ISSN: 0973-
1296), Ciencia Rural (M23; IF: 0.556; ISSN: 0103-8478). Докази у прилогу.  
 
VI КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
 

Имајући у виду целокупне научне резучтате др Милене Милутиновић, њену научну 
компетентност карактеришу следеће вредности индикатора:  

 
Сумирани приказ резултата 

 
Ознака 
групе 

Укупан број радова Вредност 
индикатора 

Укупна вредност 

М13 1 7 7 
М21а 2 10 20/10.79 
М21 6 8 48/40.45 
М22  9 5 45/35.54 
М23 11 3 33/30.28 
М24 1 2 2 
М31 1 3.5 3.5 
М33 1 1 1 
М34 22 0.5 11/10.36 
М51 3 2 6 
М52 2 1.5 3 
М53 2 1 2 
М63 2 1 2 
М64 13 0.2 2.6/2.39 
М71 1 6 6 

  укупно 192.1/162.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Од тога након избора у звање  
Ознака 
групе 

Укупан број радова Вредност 
индикатора 

Укупна вредност 

М13 1 7 7 
М21а 2 10 20/10.79 
М21 3 8 24/21.34 
М22 6 5 30/22.21 
М23 5 3 15/14 
М24 1 2 2 
М33 1 1 1 
М34 13 0.5 6.5/6.14 
М51 3 2 6 
М52 2 1.5 3 
М63 1 1 1 
М64 3 0.2 0.6/0.54 

  укупно 116.1/93.48 
 

Минимални квантитативни захтеви за стицање звања виши научни сарадник за 
Природно-математичке и медицинске науке:  

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 
Након избора у звање научни сарадник 

ПОТРЕБНО ОСТВАРЕНО* 

Укупно 50 116.1/93.48 
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+M90 (Обавезни 1) 40 99/78.34 
М11+М12+М21+М22+М23 (Обавезни 2) 30 89/68.34 
*број бодова без нормирања/број бодова након нормирања 
 
 VII ЗАКЉУЧАК, МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  

 
Сумирањем квантитативних и квалитативних показатаља научно-истраживачког 

рада др Милене Милутиновић Комисија је закључила да је кандидат показао посвећеност 
научном раду, изузетне организационе способности не само у научном већ и у 
педагошком погледу и тиме остварио значајан допринос у формирању научног кадра. 
Научно-истраживачки рад кандидата одликује самосталност и оригиналност, али и 
мултидисциплинарни приступ истраживању и сарадња са колегама из других научних 
области у земљи и иностранству. Након избора у звање научни сарадник публиковала је 
41 библиографску јединицу. Од тога је 16 радова у часописима са SCI листе (М21а-2; 
М21-3; М22-6; М23-5) и једно поглавље у монографији водећег међународног значаја 
(М13-1), што указује на ангажованост кандидата након избора у звање. Чак 6 од 16 радова 
има импакт фактор виши од 3. Први аутор је на 5 публикација, док је коресподентни аутор 
на укупно 6 публикација. Укупан број остварених резултата након избора у звање научни 
сарадник је 116.1, односно 93.48 након нормирања, а збир импакт фактора је 34.464. 
Учествовала је на 2 пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. На првом као стипендиста Министарства (2009-2010. године), а на 
другом, у оквиру којег је руководила пројектним задацима, је била ангажована од 2011. до 
2019. године.  




