


Током школовања био је студент продекан и председник парламента на Технолошком 

факултету у Лесковцу и члан савета испред реда студената на Технолошком факултету у 

Лесковцу.  

 У периоду од 2016-2017. године био је на функцији в.д директора Центра за стручно 

усавршавање у образовању, институције основане са циљем обављања развојних, 

саветодавних, истраживачких и стручних послова у предшколском, основном и средњем 

образовању и васпитању ради обезбеђивања бољег квалитета образовног система.  

 У периоду од 8. априла 2019. до 7. фебруара 2020. године вршио је функцију члана 

Градског већа града Лесковца задуженог за развој Градске управе, и у периоду 17. августа 

2020. до 19. маја 2021. године за развој система стандардизације у локалној самоуправи.  

 У наведеном периоду био је члан радне групе задужене за пројекат - Увођење и 

имплементација Е-парламента у локалној самоуправи града Лесковца. Швајцарска Влада и 

УНДП су пројекат финансирали са 170.000 евра, град Лесковац са 31.000 евра. 

 Крајем 2019. године на истом факултету добио је научно звање научни сарадник.  

Исте године, Одлуком 01-89-02/19-01 од 27.09.2019. године Високе здравствене санитарне 

школе изабран у професора струковних студија за следеће предмете Хемија, Информатика и 

статистика, Индустријска фармација и козметологија и Санитарна хидротехника. Ментор је 

једног дипломског рада из предмета Санитарна хидротехника. Као професор струковних 

студија на поменутим предметима изводио је теоријску и практичну наставу, редовно 

одржавао испите, обављао консултације са студентима, водио евиденцију о присуству 

настави, обављеним испитима и постигнутом успеху студената. На основу претходно 

наведеног, Висока здравствено-санитарна школа струковних студија ,,Висан’’ Београд, дала 

је позитивну оцену за целокупни педагошки рад са студентима где је уједно и позитивно 

оцењен са оценом 5. 

Своје научне радове је презентовано на скуповима студената технолошких факултета 

из свих бивших југословенских република, као и на Међународном скупу студената у Новом 

Саду где је за презентован научни рад добио диплому за освојено друго место.  

У периоду од 30. маја 2019. године до јула 2020. године од стране Владе Републике 

Србије Одлуком о оснивању бр. 022-5272/2019. године, именован је за Председника 

привременог савета Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу. У том периоду 

учествовао је у раду неколико комисија и то: Комисија за израду Статута и израду годишњег 

програма рада Академије, Комисија за попис као и Комисија за анализу пословања високих 

школа које припадају Академији струковних студија Јужна Србија. 

Као члан Савета Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу обављао у 

периоду од 10. јула 2020. год на основу Одлуке Владе Републике Србије бр. 119-5634/2020. 

године до децембра 2020. године. 

Почетком јула месеца 2021. године почиње да ради као Менаџер Академије 

струковних студија Јужна Србија у Лесковцу. Као Менаџер Академије обавља послове од 

значаја за позиционирање Академије у републичком и међународном простору високог 

образовања. Прати и анализира прописе од значаја за финансирање Академије и стручну 

литературу, која се односи на делатност и пословање Академије. Координира рад стручних 

служби Академије у чијем су делокругу финансијски послови и послови промоције 

Академије и то израдом промо материјала за потребе маркетинга. За потребе Министарства 

надлежног за високо образовање обједињује податке на нивоу Академије. Активно учествује 

у раду са студентским парламентом на Одсецима, а и на парламенту Академије. Као 

Менаџер Академије струковних студија Јужна Србија учествовао на Првом конгресу 



студената струковних студија Србије на Златибору. Тематика конгреса била је дуално 

образовање и статус струковних студената након завршених студија. 

 

Др Слободан Глишић је учествовао у реализацији више пројеката, и то: 

 
1. Био је члан пројектног тима испред Технолошког факултета у Лесковцу Темпус 

158989 - Темпус - 1 - 2009 - 1 - BЕ - Темпус - JPHES - Креирање сарадње Универзитет 

- привреда за едукацију из одрживих Технологија, остваривање сарадње између 

универзитета и предузећа у образовању у области одрживих Технологија. 

  Циљ пројекта: Тренд у развијеним земљама, па тако и ЕУ је креирање 

одрживог друштва, или друштва “нула емисије”. Концепт “нула емисија” базира на 

технологијама и процесима са максималним нивоом продуктивности ресурса, без 

отпада и малом зависношћу од енергије, што индустрију ЕУ треба да учини одрживом 

и очува достигнут стандард.  

  Одрживи развој и технологије типа нула емисије су велики изазов али и пракса 

земаља ЕУ, јер то омогућава сигурнију будућност. Циљ пројекта је да побољша 

сарадњу између универзитета и индустрије у процесу стварања одрживе индустрије у 

Србији, Босни и Херцеговини и Македонији, тако што ће партнерски Универзитети 

креирати курсеве о одрживој индустрији као LLL процесе (учење током целог живота) 

и тиме побољшати сарадњу са индустријом. 

  Завршио је у оквиру овог пројекта Креирање сарадње Универзитет-привреда за 

едукацију из одрживих технологија, општи део курса (Концепт одрживог развоја са 

нагласком на индустрију, законодавство, одрживе технологије, обновљиви енергетски 

ресурси, енергетска ефикасност и концепт нулте емисије) и специфични део курса 

(одрживе технологије у фармацеутској-козметичкој индустрији) у вредности од 6 

ЕСПБ и поседује сертификат. 

  Такође, у оквиру овог пројекта поседује Потврду о обављеној практичној 

обуци из области Система менаџмента квалитетом и заштите животне средине у 

складу са међународним стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 у предузећу 

ДЦП ХЕМИГАЛ д.о.о из Лесковца. Програм обуке обухватио је упознавање са 

основама Система менаџмента квалитетом и Система менаџмента заштитом животне 

средине, процес имплементације система менаџмента квалитетом и система 

менаџмента заштитом животне средине. 

2. Ангажовање на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије „Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације”, 

евиденциони број ТР34012 (од 2013. до 2016.године). 

3. Године 2017. је од стране локалне самоуправе града Лесковца именован за члана 

Јединице за имплементацију Пројекта санације и изградње главног колектора у граду 

Лесковцу. (Пројекат санације и изградње градског колектора је део Пројекта за 

управљање отпадним водама града Лесковца који поред изградње колектора обухвата 

завршетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода, односно другу фазу 

постројења Линију муља и изградњу канализационе мреже за 16 насељених места на 

територији Лесковца. Изградњу канализационе мреже, односно ORIO пројекат ће 

бити финансиран од стране Владе Kраљевине Холандије. Пројекат управљања 

отпадним водама значајан је за град јер ће његовим завршетком Лесковац постати 



еколошки чистији град чије ће отпадне воде у реке одлазити пречишћене што ће 

допринети очувању животне средине.) 
 

 Решењем о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града 

Лесковца на 30. седници Скупштине града Лесковца од 8. априла 2019. године именован је за 

заменика команданта Градског штаба за ванредне ситуације града Лесковца. Чланом 29. став 

1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

прописано је да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, у области 

смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама образује Градски штаб 

за ванредне ситуације који доноси план и програм развоја система заштите и спасавања. На 

наведеној позицији др Слободан Љ. Глишић стекао је велико искуство у организацији рада 

Сектора за ванредне ситуације Градске управе града Лесковца и управљању ванредним 

ситуацијама и заштитом од катастрофа. У складу са надлежностима Градског штаба за 

ванредне ситуације, као заменик команданта истог руководио је и координирао рад субјеката 

система заштите и спасавања снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 

спровођењу утврђених задатака, руководио и координирао спровођење мера и задатака 

цивилне заштите. Обављајући ову функцију координирао је сарадњу наведеног Сектора за 

ванредне ситуације са свим одељењима ГУ, нарочито са Одељењем за привреду и 

пољопривреду у циљу превенције катастрофа и Одељењем за заштиту животне средине у 

циљу превенције и санирања штета насталих након временских непогода. 

 

2.ОЦЕНЕ РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

Др Слободан Љ. Глишић је до сада публиковао: 1 поглавље у монографији међународног 

значаја (категорије М14); 4 рада у међународном часопису (категорије М23); 2 рада у 

врхунском часопису националног значаја (категорије М51); 1 рад у часопису националног 

значаја (категорије М52); 10 саопштења са скупа националног значаја штампана у изводу 

(категорије М64) и 3 техничка решења (категорије М83). 

 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у зборнику међународног значаја 

(М14): 

 

1. G.S. Nikolić, M.D. Cakić, S. Glišić, D.J. Cvetković, Ž.J. Mitić, D.Z. Marković, Study of 

green nanoparticles and biocomplexes based on exopolysaccharide by modern Fourier 

transform spectroscopy, Chapter 7, pp. 149-174, February 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5772/64611, In book: “Fourier Transforms-High-tech Application and 

Current Trends”, ISBN: 978-953-51-2893-9, InTech, Croatia, 2017. Available from: 

http://www.intechopen.com.  

 

Рад у међународном часопису (M23) 

 

1. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, B. Danilović, Synthesis, characterization and antimicrobial 

activity of carboxymethyl dextrane stabilized silver nanoparticles, Journal of Molecular 

Structure 1084 (2015) 345-351. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.12.048. ISSN: 

0022-2860; IF (2015): 1,780. 

http://www.intechopen.com/
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.12.048


2. S. Glišić, G. Nikolić, M. Cakić, N. Trutić, Spectroscopic study of copper(II) complexes with 

carboxymethyl dextran and dextran sulphate, Russian Journal of Physical Chemistry A 89(7) 

(2015) pp. 1254-1262. DOI: 10.1134/S0036024415070122, ISSN: 0036-0244; IF (2015): 

0,597. 

3. M. Cakić, S. Glišić, G.S. Nikolić, G.M. Nikolić, K. Cakić, M. Cvetinov, Synthesis, 

characterization and antimicrobial activity of dextran sulphate stabilized silver 

nanoparticles, Journal of Molecular Structure 1110 (2016) 156-161. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.01.040. ISSN: 0022-2860; IF (2016): 1,753. 

4. M. Cakić, S. Glišić, D. Cvetković, M. Cvetinov, Lj. Stanojević, B. Danilović, K. Cakić, 

Green synthesis, characterization and antimicrobial activity of silver nanoparticles produced 

from Fumaria officinalis L. plant extract, Colloid Journal 80(6), (2018), 803-813, DOI: 

10.1134/S1061933X18070013, ISSN 1061-933X. 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

1) M. Cvetinov, M. Stojanović, M. Bokorov, S. Glišić, M. Cakić, XRD/SEM/EDX 

characterization of green synthesized silver nanoparticles, MO: Fachverband 

Molekülphysik, Molecular Dynamics, Clusters, and High Resolution Spectroscopy, MO 

12.13: March 8, 2017, Mainz. 

Рад у врхунском часопису националног значаја (M51) 

 

1. M.D. Cakić, G.S. Nikolić, Ž. Mitić, S. Glišić, D. Cvetković, Lj. Stanojević. Nano-

biocomplexes based on oligosaccharides and their derivates, Advanced Technologies, 8(2), 

(2019), 16-25. 

2. S. Glišić (2021). Ekonomksi aspekt ekološko održivih procesa i implementacija koncepta 

nulte emisije u hemijskoj industriji. BizInfo, Blace. https://doi.org/10.5937/bizinfo2102107G 

Рад у истакнутом часопису националног значаја (M52) 

 

1. S. Glišić, M. Cakić, N. Cekić, G. Nikolić, Razvoj i ispitivanje antiseptičnih bioaktivnih 

kozmetičkih formulacija prirodnog porekla, Advanced Technologies (Savremene 

tehnologije) 2(1) (2013) 5-14. ISSN: 2217-9712. 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (M64) 

 

1. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, Spectroscopic study of complexation of various bivalent 

metal ions with carboxymethyl dextrane, XXIII Congress of chemists and technologists of 

Macedonia, Ohrid, Book of abstracts, SSC-001, p. 257. (2014).  

2. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, Synthesis and characterization of carboxymethyl dextrane 

stabilized silver nanoparticles in aqueous medium, XXIII Congress of chemists and 

technologists of Macedonia, Ohrid, Book of abstracts, MST-003, p. 195. (2014).  

3. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, Fizičko-hemijska analiza kompleksa karboksimetil 

dekstrana sa različitim biometalima, X Simpozijum ''Savremene tehnologije i privredni 

razvoj'', Leskovac, Zbornik izvoda radova, OHT-36, str. 134. (2013).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.01.040
https://doi.org/10.5937/bizinfo2102107G


4. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, G. Nikolić, Synthesis and characterization of nanoparticles 

of silver with dextran sulfate, 11th Symposium ''Novel Technologies and Economic 

Development'', Leskovac, Book of abstracts, OCT-14, p. 108. (2015).  

5. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, B. Todorović, K. Cakić, Ž. Mitić, N. Radosavljević-

Stevanović, Synthesis and characterization of nanoparticles of silver stabilized by 

carboxymethyl dextran, 11th Symposium ''Novel Technologies and Economic Development'', 

Leskovac, Book of abstracts, OCT-15, p. 109. (2015).  

6. S. Glišić, Lj. Stanojević, D. Cvetković, J. Zvezdanović, G. Nikolić, M. Cakić, Green 

synthesis and characterization of silver nanoparticles produced from Fumaria officinalis L. 

herba extract, XXIV Congress of chemists and technologists of Macedonia, Ohrid, Book of 

abstracts, MPCE-011, p. 215. (2016).  

7. S. Glišić, Assessment of the ecological status of water quality of the Veternica river, 24th 

Symposium ''Novel Technologies and Economic Development'' Leskovac, Book of abstracts 

(2021), EE-15, p. 121.  

8. S. Glišić, Impact of urban noise on the environment in the city of Leskovac for 2019/2020. 

year, 24th Symposium ''Novel Technologies and Economic Development'', Leskovac, Book 

of abstracts (2021), EE-16, p.122. 

9. S. Glišić, Procena ekološkog statusa kvaliteta vode reke Jablanice, 7. Simpozijum sa 

medjunarodnim učešćem ''Opasan otpad, tretman otpadnih voda, komunalni otpad i 

deponije'', Palić, Zbornik radova (2021), str. 62-63. 

10. S. Glišić, Procena ekološkog statusa kvaliteta vode reke Južne Morave, 7. Simpozijum sa 

medjunarodnim učešćem ''Opasan otpad, tretman otpadnih voda, komunalni otpad i 

deponije'', Palić, Zbornik radova (2021), str. 64-65. 

 

Техничка решења: битно побољшано техничко решење на националном нивоу (M83) 

 

1. S. Glišić, M. Cakić, G. Nikolić, Zeleni postupak sinteze nanočestica srebra stabilizovanih 

karboksimetil dekstranom, Ev. br. 04-421/1 od 16.03.2016. Tehnološki fakultet, Leskovac. 

Usvojeno na NNV 29.03.2016.  

2. M. Cakić, S. Glišić, G. S. Nikolić, Ž. Mitić, D. Marković-Nikolić, Idejno rešenje postupka 

dobijanja hematopoetski bioaktivnog kompleksa kobalta stabilizovanog karboksimetil 

dekstranom, Ev. br. 04-2311/1 od 18.12.2017. Tehnološki fakultet, Leskovac. Usvojeno na 

NNV 25.12.2017. (Odluka br 04-4/120-X) Participant-korisnik: Drustvo za proizvodnju i 

trgovinu DIAPHARM D.O.O., Niš, Srbija. 

3. D. Marković-Nikolić, D. Bojić, S. Glišić, S. Petrović, M. Cakić, G.S. Nikolić, Postupak 

denitrifikacije prirodnih i odpadnih voda katjonski modifikovanom lignoceluloznom korom 
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Анализа радова 

 

 У поглављу М14/1 су приказане модерне технике FTIR спектроскопије у комбинацији 

са XRD, EDX, UV-Vis и SEM микроскопијом примењене су за структурну анализу 

синтетисаних наночестица сребра (AgNPs) и биокомплекса кобалта стабилизованих 

дериватима полисахарида (декстран сулфат, карбоксиметил декстран и редуковани 

нискомоларни декстран). Постојање AgNPs-DS и AgNPs-CMD наночестица потврђено је SPR 

траком у UV-Vis спектрима. XRD методом је утврђен центрирани кубни тип кристалне 

решетке наночестица сребра, са средњом величином кристалита од 40±4 nm. Сложена 

структура биокомплекса Co(II)-RLMD је разјашњена ATR-FTIR микроспектроскопском 

техником. Анализа је показала да расподела величина и морфологија поменутих наночестица 

и биокомплекса зависе од својства примењеног лиганда (конформација, степен аморфности, 

моларна маса, степен линеарности) и реакционих услова зелене синтезе (време, температура 

и pH вредност). 

 У раду М23/1 приказане су синтетисане наночестице AgNPs-CMD из воденог 

раствора AgNO3 и карбоксиметил дектрана (CMD) при различитим молским односима (1:1 i 

1:2). Наночестице су окарактерисане применом UV-Vis, GPC, SEM, XRD i FTIR метода. 

Формирање AgNPs-CMD је потврђено променом боје реакционе смеше и појавом SPR траке 

у UV-Vis спектру на 420 nm. SEM микроскопија је показала доминантно присуство сферних 

наночестица у опсегу 10-60 nm, склоних агрегацији. Присуство елементалног сребра и 

кристалне структуре AgNPs-CMD потврђени су XRD анализом. Функционалне групе CMD 

одговорне за стабилизацију AgNPs идентификоване су FTIR спектроскопијом. Наночестице 

AgNPs-CMD су показале добру антибактеријску (B. lutea, B. aureus, B. cereus, E. fecalis, P. 

aeruginosa, K. pneumoniae) и антифунгалну активност (Aspergillus spp., Penicillum spp. i C. 

albicans). 

 У раду М23/2 приказана је синтеза и карактеризација Cu(II) комплекса са 

карбоксиметил декстраном (CMD) и декстран сулфатом (DS). AAS методом је одређен 

садржај бакра у комплексима и утврђен молски однос бакар : лиганд (1:2 код Cu(II)-CMD, 

односно 1:1 код Cu(II)-DS комплекса). Анализа UV-Vis спектара је указала на октаедарску 

координацију Cu(II) јона у комплексима. FTIR спектроскопска анализа је показала да се –

COOH групе из CMD понашају као бидентантни лиганди при формирању Cu(II)-CMD 

комплекса. Код Cu(II)-DS комплекса (претежно јонског типа) долази до интеракције између 

Cu(II) јона и 4 атома кисеоника две суседне сулфо групе. LNT-FTIR техником је детектовано 

присуство молекула воде који допуњују координациону сферу Cu(II) јона до шест. 

Присуство кристалне воде у структури комплекса потврђено је методом изотопске D2O 

измене. Предложени су модели комплекса Cu(II)•(CMD)2•(H2O)2 i Cu(II)•DS•(H2O)2 типа. 

У раду М23/3 приказане су наночестице сребра стабилизоване декстран сулфатом 

(AgNPs-DS) припремљене методом хемијске редукције, што је потврђено SPR траком у UV-

Vis спектру на 420 nm. Кристална структура AgNPs-DS са средњом величином од  40 ± 4 nm 

и центрирани кубни тип решетке идентификовани су XRD анализом, помоћу Брагг-ове 

рефлексије на 38,20о 2. EDX спектри су потврдили присуство елементарног сребра и 



указали на присуство S, Na и О елемената (из натријумове соли декстран сулфата). 

Спектроскопска FTIR анализа је указала на јаку интеракцију између Ag и два атома 

кисеоника сулфо групе у DS, тј. формирање AgNPs-DS комплекса. Утврђено је да процес 

комплексирања не доводи до измене 4C1 конформације -D-глукопиранозног прстена код 

полазног DS. Синтетисане AgNPs-DS наночестице су показале најбољу антимикробну 

активност против грам-негативног P. aeruginosa i gram-pozitivnog B. luteus soja. 

У раду М23/4 приказана је синтеза наночестица сребра коришћењем биљног 

екстракта Fumaria officinalis L., (AgNPs-E), као редукционог агенса. Формирање AgNPs-E се 

прати мерењем апсорпционе траке површинске плазмонске резонанце (SPR) у UV-VIS 

спектру 200–800 nm. На основу UV-VIS спектра, SPR опсег AgNPs-E добијен синтезом на 

собној температури и температури кључања појавио се на 438 и 440 nm, респективно. После 

15 дана стајања, SPR трака је благо померена за 6 nm што указује на добру стабилност 

формираног комплекса на собној температури. Траке у опсегу 200–400 nm, које потичу од 

p−p* i n−p* прелаза у екстракту, нестале су у спектрима AgNPs-E након редукције. 

Морфологија, величина и облик формираних AgNPs-E испитивани су скенирајућим 

електронским микроскопом. Присуство елементарног сребра и његове кристалне структуре у 

AgNPs-E потврђено је анализама енергетском дисперзивном рендгенском спектроскопијом 

(EDX) и дифракције рендгенских зрака (XRD). Величина честица је одређена XRD анализом: 

20 ± 1 i 18 ± 1nm на собној (узорак 1) и температури кључања (узорак 2), респективно. 

Процене инфрацрвене спектроскопије Фоуриеове трансформације (FTIR) су спроведене да 

би се идентификовали биомолекули F. officinalis одговорни за редукцију и затварање 

биоредукованих наночестица сребра и да би се предвидела њихова улога у синтези 

наночестица сребра. FTIR спектроскопија је указала на активност различитих 

функционалних група током синтезе променама у vC–OH, бOH, vC–O–C и (NH)C=O модовима у 

AgNPs-E спектру у односу на спектар чистог екстракта. AgNPs-E честице су показале јаку 

антибактеријску активност према Staphilococcus aureus ATCC 25923, Bacillus cereus ATCC 

11778, Bacillus luteus in haus soj, Bacillus subtilis ATTC 6633, Listeria monocitogenes ATCC 

15313, Escherichia coli ATTC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATTC 27853, Klebsiella 

pneumoniae ATTC 700603 , Proteus vulgaris ATTC 8427 и антифунгална активност против 

Candida albicans ATTC 2091. 

У раду М34/1 је описана карактеризација због чињенице да наночестице сребра 

(AgNP) испољавају широк спектар бактерицидне активности, често се користе у 

индустријиским секторима и секторима широке потрошње. У сврху синтезе зелених AgNPs, 

коришћен је водени екстракт Fumaria officinalis (земљани дим) добијен у алкалном раствору 

који је стајао 5 дана на собној температури (RT) као и 2 сата на температури кључања 

реакционе смеше (BT). Новосинтетизовани узорци су испитивани методама рендгенске 

дифракције (XRD), скенирајуће електронске микроскопије (SEM) и енергетски дисперзивне 

рендгенске спектроскопије (EDX) је потврдио кристализацију AgNPs у кубичној решетки 

усмереној на површини (просторна група Fm-3m, константа решетке a = 4.086 Ǻ). Користећи 

Шерерову једначину за најинтензивнији Ag пик у XRD спектрима при Бреговом углу 2θ = 

38,1o добили смо просечну величину наночестица од 21 nm и 18 nm за RT и BT 

синтетизоване узорке, респективно. На специфичним тачкама на површини узорка, EDX је 

показао максималну концентрацију Ag од 44% i 81% за RT и BT синтетизоване узорке, 

респективно. Ова студија представља погодан начин за синтетизацију наночестица сребра 

користећи биљне материјале. AgNPs добијени овом методом показују обећавајући 



потенцијал у производњи формулација лекова, као и у биомедицинској и пољопривредној 

примени. 

У раду М51/1 је описан развој нових нано-биокомплекса гвожђа, кобалта и бакра на 

бази олигосахарида (декстран, пуллулан, инулин) као и комплекса бакра и кобалата са 

декстран сулфатом и карбокси метил декстраном и наночестица сребра са дериватима ових 

олигосахарида и воденим екстрактом Fumaria officinalis L. Испитиван је утицај конституције 

лиганда на исход синтезе, приказани су и резултати физичко-хемијских и спектроскопских 

метода испитивања (HPLC, GFC, FTIR, ESR, XRD, EDX, SEM, TEM, UV-Vis, AAS) на 

основу којих су предложени модели структуре испитиваних нано-биокомплекса. Резултати 

испитивања стабилности и фармако-биолошке активности указују на могућу примену за 

израду различитих фармацеутских, козметичких и других препарата за примену у хуманој 

медицини, ветерини, козметици и другим областима. 

У раду М51/2 је описано једно од кључних питања у пољу процесног системског 

инжењерства истакнуто питање одрживости. Поред економске и енергетске ефикасности 

процеси морају да буду и еколошки одрживи, чиме ће се постићи минимизирање штетног 

утицаја на околину. У ту сврху користе се различите методе које се базирају на коришћењу 

хеуристике процеса, термодинамске анализе и математичког програмирања. Оне на 

системски начин омогућавају идентификовање места неефикасног коришћења сирових 

материјала, воде, и енергије као и минимизирање испуштања отпадних токова из процеса, уз 

уважавање принципа поновног коришћења, регенерације, рециркулације и спречавања 

настанка загађења на извору. Из свега наведеног се може закључити да системске методе 

имају велики значај у развоју еколошко одрживих процеса и имплементацији концепта нулте 

емисије у хемијској индустрији. У раду је на конкретном примеру дизајнирања и 

оптимизације интегралне мреже воде базиране на суперструктури и математичком 

програмирању приказана могућност добијања концептуалног решења у коме се постиже 

потпуна интеграција воде у процесу (zero liquid discharge). 

У раду М52/1 израђене су на бази одабраних биоактивних компоненти (декстран 

сулфат, уснинска киселина, екстракт камилице) и анализиране формулације хидратантних 

крема (без синтетичких мириса, боја и тензида), са својствима физиолошког, 

микробиолошког и фармаколошког дејства. Квалитет биоактивних производа анализиран је у 

складу са регулативом за козметичке производе. Сви узорци формулисаних крема показали 

су добра органолептичка својства, микробиолошку исправност, стабилност и безбедност 

током примене. Реолошким тестовима је утврђено да су формулације нењутновски системи 

са псеудопластичним течењем, што омогућава уједначену и ефикасну апликацију 

топикалних препарата на кожи. Најбољу антимикробну активност на тестиране 

микроорганизме показала је крема са уснинском киселином, а шири спектар дејства je 

утврђен код креме са уснинском киселином и екстрактом камилице. Ова формулација има 

најбољу активност на грам-позитивну бактерију Bacillus subtilis и гљивицу Candida albicans. 

 У раду М64/1 извршена је карактеризација комплекса CMD са јонима Cu, Co, Fe и Pd 

применом спектроскопских FTIR и UV-VIS метода. UV-VIS методом је утврђен молски 

однос Mе:CMD=1:2. Вредности енергије цепања кристалним пољем указале су на 

тетрагоналн-деформисану структуру комплекса са Cu, Co и Fe јонима у октаедарском 

окружењу 6 атома кисеоника. За комплекса паладијума је утврђена квадратно-планарна 

структура. FTIR анализа је показала да тип комплекса зависи од дентатности O-донор 

лиганда, координације и природе метала. Спектралном анализом је утврђено да су валентне 

C=O вибрације код комплекса ниже за 14 cm-1 у односу на CMD лиганд, док су разлике у 



фреквенцији асиметричних и симетричних C=O вибрација код комплекса мање за око 20cm-1. 

Ова чињеница указује да се CMD понаша као бидентатни лиганд, при чему јачина 

интеракције опада у низу Co > Pd ≈ Cu > Fe. 

 У раду М64/2 описан је поступак синтезе наночестица AgNPs-CMD методом 

редукције јона сребра у воденом раствору  карбоксиметил декстраном (CMD), који има и 

улогу стабилизатора наночестица. Поступак је оптимизован у функцији реакционих услова 

(температура, време, pH раствора, молски однос компоненти). Формирање наночестицa 

AgNPs-CMD потврђено је UV-VIS спектрофотометријом (присуство траке на 423 nm) и 

скенирајућом електронском микроскопијом (SEM).   

 У раду М64/3 извршена је физичко-хемијска анализа синтетисаних комплекса 

карбоксиметил декстрана са различитим биометалима (Fe, Cu, Co). Комплекси су од 

фармацеутског интереса са аспекта њихове примене у терапији хипохромне микроцитне 

анемије, хипокупремије и сидереопеничне анемије. Карактеризација комплекса вршена је 

савременим FTIR спектроскопским техникама (LNT-IR, ATR-IR) и хроматографским 

методама (GPC и HPLC). Резултати спектроскопске анализе показали су да конституција и 

конформација лиганда, степен кристаличности, степен полимеризације, степен 

полидисперзности и линеарност макромолекула знатно утичу на садржај везаних биометала 

и структурну форму комплекса. Хроматографском анализом је утврђен утицај расподеле 

моларних маса на стабилност комплекса и садржај лиганда у комплексима, као битних 

фактора за фармако-биолошки учинак. На основу физичко-хемијске анализе предложени су 

модели структуре синтетисаних комплекса.  

 У раду М64/4 описан je зелени поступак синтезе наночестица сребра (AgNPs-DS) са 

декстран сулфатом као редукујућим и стабилизирајућим агенсом. Успешност исхода синтезе 

праћена је променом боје реакционе смеше од безбојне до слабо жуте. Присуство AgNPs-DS 

је потврђено на основу траке од SPR прелаза на око 410 nm у UV-VIS спектру. Положај ове 

траке се значајно не мења после три месеца, што указује на добру стабилност AgNPs-DS. 

Садржај сребра у дијализованом и недијализованом узорку одређен је ICP методом. Analiza 

FTIR спектaра у области вибрација сулфо група свих типова полазног лиганда DS и 

комплекса AgNPs-DS је показала да постоје јаке интеракције између Ag јона и сулфо групе, 

што потврђује формирање комплекса.  

 У раду М64/5 оптимизован је поступак синтезе наночестица сребра (AgNPs) са 

карбоксиметил декстраном различитих моларних маса (CMD, Mw=10.000 g/mol и 

100.000g/mol). Потпуна редукција јона сребра је потврђена одсуством траке на 325 nm у UV-

VIS спектру, док трака на 410 nm (као резултат SPR прелаза) потврђује формирање AgNPs 

малих димензија. Формирање AgNPs-CMD је потврђено и применом EDX спектра (Ag - 3 

keV). FTIR спектар-структурне корелације у области вибрација свих типова карбоксилне 

групе CMD ν(C=O) на 1740 cm–1 и ν(C-O) на 1150 cm–1, као и комплекса AgNPs-CMD νas(C-O) 

на 1600 cm–1 и ν(C-O) на 1420 cm–1 показују да негативно наелектрисана карбоксилна група и 

Ag јон реагују формирајући комплекс као део структуре AgNPs и агрегационо их стабилизују 

без обзира на моларну масу полазних CMD. Испитивање области деформационих C-CH 

вибрација свих типова је показало да се 4C1 конформација α-D-глукопиранозног прстена 

CMD задржава и у синтетисаном комплексу. 

 У раду М64/6 описан је зелени поступак синтезе наночестица AgNPs из воденог 

екстракта Fumaria officinalis. Синтеза је извођена у алкалном раствору при собној 

температури (5 дана), као и на температури кључања реакционе смеше (2 часа). Исход 

синтезе је праћен у функцији промене боје реакционе смеше (од безбојне, преко тамно жуте, 



до смеђе боје) и помоћу SPR апсорпционе траке у UV-Vis области (370-460 nm). Присуство 

SPR траке на 445 nm у UV-Vis спектрима AgNPs добијених синтезом на собној температури 

и температури кључања одговара величини честица од 50 nm. Померање SPR трака за око 5 

nm након 5 дана указује на добру стабилност формираног комплекса. Присуство фенолних 

једињења (рузмаринска, хлорогенска, кофеинска киселина) и флавоноида (рутин) у екстракту 

Fumaria officinalis доказано је помоћу HPLC-DAD-ESI-MS анализе. FTIR спектралне 

промене AgNPs у области (C-OH), (C-OH) и (OH) вибрација потврдиле су активну улогу 

различитих функционалних група фенолних једињења током синтезе комплекса. 

У раду М64/7 је приказана процена еколошког статуса реке Ветернице са циљем 

одређивања класе квалитета воде као значајног показатеља стварног стања животне средине 

у граду Лесковцу. Изабрано је хидролошко мерно место у делу водотока Ветернице после 

индустријске зоне на излазу из града познато као мост на старом аутопуту и посматране су 

вредности параметара у периоду од септембра 2019.године до августа 2020.године. 

Анализирано је десет одабраних параметара показатеља квалитета воде реке Ветернице и то: 

температура воде, растворени кисеоник, pHводе, електропроводљивост, укупне суспендоване 

материје, BPK5, нитрати и нитрити, амонијум јон, укупан фосфор и колиформне бактерије 

фекалног порекла. Вредности параметара реке Ветернице одређене мониторингом износе за 

посматрани период од 12 месеци: T=12,5°C; pH=7,5; EC=262,2 μS/cm; Растворени кисеоник 

=10,7 mg/l; BPK5=0,47 mg/l; SM=42 mg/l; NO3
- + NO2

- =0,78 mg/l; Укупан фосфор =0,04 mg/l; 

NH4
+ =0,45 mg/l; UKB =17968 MPN/100 ml, тако да је поступком компаративне анализе 

утвђено да одговарају еколошкој класификацији квалитета воде: V класа, V класа, V класа, V 

класа, IV класа, III класа, III класа, IV класа, IV класа, IV класа, III класа, V класа, 

респективно. Сумарна процена еколошког статуса одговара V класи квалитета воде, 

показујући значајно загађење на овом мерном месту водотока после индустријске зоне и 

јасно указује да су потребне хитне мере спречавања даљег загађења реке Ветернице ради 

очувања квалитета животне средине града Лесковца. 

У раду М64/8 приказан је утицај градске буке на животну средину у граду Лесковцу. 

Предмет овог рада је мерење нивоа градске буке на 10 мерних места у протеклих 12 месеци у 

пет различитих термина (два у дневном, једно у вечерњем и два у ноћном) у току једног 

месеца. Мерења су вршена у 15-минутним интервалима и временом узорковања од 0.125s 

"fast". Микрофон се налазио на висини 1.2м изнад тла и на удаљености већој од 3.5m од 

објеката.  Мерење буке у животној средини је извршено у складу са следећим прописима: 

Закон о заштити од буке у животној средини, Уредба о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини, Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 

мерењу буке, Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење 

буке. Методе мерења: SPRS ISO 1996-1:2010 Акустика - Описивање, мерење и оцењивање 

буке у животној средини – Део 1: Основне величине и процене оцењивања, SPRS ISO 1996-

2:2010 Акустика-Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини-Део 2: 

Одређивање нивоа буке у животној средини. На основу мерења акустичких карактеристика 

буке, а према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини измерене 

вредности нивоа буке су у складу са очекиваним. Једини изузетак представљају мерења 

испред Градске болнице Лесковац и у парку у центру града. Све до краја пролећа 

2020.године, на локацији градске болнице одвијали су се радови на реконструкцији који су 



значајно доприносили повећању нивоа буке. Почетком пролећа 2020.године отпочели су 

радови на урђењу парка у центру града који такође значајно доприносе повећању нивоа буке 

на овој локацији. Повремена прекорачења нивоа буке на локацијама са прометним 

саобраћаницама су сасвим очекивана у градовима величине Лесковца и немају велики утицај 

на зивотну средину. У случају када би се радило 24-часовно мерење нивоа буке у току једне 

године, до прекорачења индикатора буке највероватније не би дошло. Станари из оближњих 

зграда на овим локацијама, углавном су навикнути на саобраћану буку и њихов субјективни 

доживљај буке није велики. Већи проблем би представљало нагло повећање нивоа буке на 

местима као што су вртић Лане, или насеље Дубочица, јер је становништво навикнуто на 

тишину. Близу прометних саобраћаница препоручује се кретање возилима што мањим 

брзинама и забрана употребе сирена. Мотоциклима и тешким возилима треба ограничити 

кретање на дневни и вечерњи термин. 

У раду М64/9 је приказана процена еколошког статуса реке Јабланице са циљем 

одређивања класе квалитета воде као значајног показатеља стварног стања животне средине 

у граду Лесковцу. Изабрано је хидролошко мерно место у делу водотока Јабланице код 

Винарачког моста и посматране су вредности параметара у периоду од септембра 

2019.године до августа 2020.године. Анализирано је десет одабраних параметара показатеља 

квалитета воде реке Јабланице и то: температура воде, растворени кисеоник, pH воде, 

електропроводљивост, укупне суспендоване материје, BPK5, нитрати и нитрити, амонијум 

јон, укупан фосфор и колиформне бактерије фекалног порекла. Процена еколошког статуса 

квалитета површинске воде реке Јабланице урађена је по методологији коју прописују 

Правилник о референтним условима за типове поврсинских вода ("Сл. гласник РС", бр. 

67/2011), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", бр. 

74/2011) и Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 

50/2012) коришћењем вредности параметара. Вредности параметара реке Јабланице одређене 

мониторингом износе за посматрани период од12 месеци: Т=12,9°C; pH=7,6; EC=579,6μS/cm; 

Растворени кисеоник = 9,8 mg/l; BPK5 = 1,95 mg/l; SM = 52,3 mg/l; NO3
- +NO2

- = 3,29 mg/l; 

Укупан фосфор = 0,13 mg/l; NH4
+ = 0,50 mg/l; UKB = 15180 MPN/100ml, тако да је поступком 

компаративне анализе утвђено да одговарају еколошкој класификацији квалитета воде: V 

класа, V класа, V класа, V класа, IV класа, III класа, III класа, IV класа, IV класа, IV класа, III 

класа, V класа, респективно. Сумарна процена еколошког статуса одговара Vкласи квалитета 

воде, показујући значајно загађење на овом мерном месту водотока Јабланице код 

Винарачког моста и јасно указује да су потребне хитне мере спречавања даљег загађења реке 

Јабланице ради очувања квалитета животне средине града Лесковца. 

У раду М64/10 је приказана процена еколошког статуса реке Јужне Мораве са циљем 

одређивања класе квалитета воде као значајног показатеља стварног стања животне средине 

у граду Лесковцу. Изабрано је хидролошко мерно место у делу водотока Јужне Мораве 100-

200m пре улива реке Веренице и посматране су вредности параметара у периоду од 

септембра 2019.године до августа 2020.године. Анализирано је десет одабраних параметара 

показатеља квалитета воде реке Јужне Мораве и то: температура воде, растворени кисеоник, 

pH воде, електропроводљивост, укупне суспендоване материје, BPK5, нитрати и нитрити, 

амонијум јон, укупан фосфор и колиформне бактерије фекалног порекла. Процена еколошког 

статуса квалитета површинске воде реке Јужне Мораве урађена је по методологији коју 

прописују Правилник о референтним условима за типове поврсинских вода ("Сл. гласник 



РС", бр. 67/2011), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 

вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", 

бр. 74/2011) и Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 

50/2012) коришћењем вредности параметара. Вредности параметара реке Јужне Мораве 

одређене мониторингом износе за посматрани период од 12 месеци: T=12,7°C; pH=7,5; 

EC=224,1 μS/cm; Растворени кисеоник =10,6 mg/l; BPK5=0,63 mg/l; SM=61,6 mg/l; NO3
- + 

NO2
- =0,63 mg/l; Укупан фосфор =0,04 mg/l; NH4

+ =0,42 mg/l; UKB =12410 MPN/100ml, тако 

да је поступком компаративне анализе утвђено да одговарају еколошкој класификацији 

квалитета воде: V класа, V класа, V класа, V класа, IV класа, III класа, III класа, IV класа, IV 

класа, IV класа, III класа, V класа, респективно. Сумарна процена еколошког статуса 

одговара V класи квалитета воде, показујући значајно загађење на овом мерном месту 

водотока Јужне Мораве 100-200m пре улива реке Ветернице и јасно указује да су потребне 

хитне мере спречавања даљег загађења реке Јужне Мораве ради очувања квалитета животне 

средине града Лесковца. 

 У техничком решењу М83/1 развијен је нови, зелени поступак синтезе наночестица 

сребра који укључују примену нетоксичног и биоразградивог агенаса за редукцију и 

стабилизацију наночестица као што је полисахарид карбоксиметил декстран (CMD). 

Развијени поступак се заснива на методи хемијске редукције Ag+ јона до елементарног Ag 

помоћу CMD (Mw 107.000 g/mol), у неутралној средини (pH 7), под рефлуксом, при молском 

односу AgNPs/CMD=1:2, као и стабилизовању добијених наночестица сребра 

олигосахаридима CMD. Успешност синтезе AgNPs-CMD наночестица је потврђена UV-Vis 

методом. Микроскопска SEM анализа је показала да углавном доминирају наночестице 

сферног облика, величине 10-60 nm. Присуство елементарног сребра и кристална структура 

AgNPs-CMD наночестица потврђена је XRD анализом. Хроматографском GPC методом је 

дефинисан опсег средњих моларних маса карбоксиметил декстрана који има улогу 

стабилизатора наночестица сребра. FTIR спектроскопском анализом је разјашњен механизам 

стабилизовања наночестица, тј. интеракција између Ag и атома кисеоника -COOR групе на 

површини наночестица сребра.  

У техничком решењу М83/2 развијен је поступак синтезе хематопоетски биоактивног 

комплекса кобалта стабилизованог карбоксиметил декстраном (CMD), који се може 

применити као фармацеутски активна супстанца за третман пернициозне анемије. Реакциони 

услови синтезе комплексa су оптимизовани у циљу постизања неопходних структурних 

карактеристика (конформације и конфигурације), од којих зависи биолошки ефекти и 

жељени механизам терапијског деловања потенцијалног препарата у наведеном 

индикацијском подручју. Стабилност комплекса је постигнута координацијом олигосахарида 

CMD, као бидентатног лиганда, што директно утиче на смањење токсичности и бољу 

ресорпцију у организму у поређењу са комерцијалним солима кобалта. Физичко-хемијска и 

спектроскопска испитивања синтетисаног комплекса Co(II) јона са CMD лигандом показала 

су да се ради о једињењу стехиометрије Co(II)(CMD)2(H2O)2 са 4C1 конформацијом α-D-

глукопиранозног прстена олигосахарида CMD и два координирана молекула воде. 

Асиметрично хелатно везивање лиганда за Co(II) јон је кључни фактор формирања 

тетрагонално деформисане октаедарске координације комплекса, аналогно биолошким 

молекулима познате физиолошке активности. 

 У техничком решењу М83/3 развијен је еколошки прихватљив технолошки поступак 

који примењује брз и економичан процес за ефикасну денитрификацију природних и 



одпадних вода, као и уклањање других анјонских загађивача у шаржном или континуалном 

режиму. Поступак се заснива на реверзибилној сорпцији анјонских полутаната помоћу 

оригиналног катјонског сорбента на бази лигноцелулозе биомасе коре тикве судовњаче 

модификоване нетоксичним и биодеградибилним кватерним амонијум (CHMAC) реагенсом. 

Значајне предности овог поступка су техно-економска исплативост, висока ефикасност и 

боља искоришћеност пољопривредног отпада, без штетних ефеката по животну средину. 

У докторској дисертацији М70 развијени су поступци синтезе комплекса бакра и 

кобалата са CMD и DS, њихова физичко-хемијска карактеризација и стехиометрија. 

Дефинисање природе интеракција јона кобалта и бакра са функционалним групама лиганда, 

тј. формирање тетрагонално деформисаних  комплекса октаедарске структуре са непотпуном 

делокализацијом електрона унутар окружења јона метала код комплекса са CMD. 

Кординациона сфера је допуњена са два молекула воде и непромењеном конформацијом 

глукопиранозног прстена. За разлику од комплекса са CMD, комплекси ових метала са DS су 

претежно јонски. Када су у питању наночесице сребра, развој нетоксичних поступака синтезе 

честица са CMD и DS и зеленог поступка са фитоједињењима екстракта димњаче. Применом 

различитих метода праћен је исход синтезе, одређен облик и величина честице, разјашњена 

природа интеракција редукујућих и стабилизирајућих агенаса са честицама сребра, 

дефинисане групе фитоједињења екстракта димњаче које имају ову улогу. Предложен модел 

глобалне структуре, према коме молекули CMD и DS, односно, фитоједињења екстракта, 

обуватају честицу захваљујући јаким интеракцијама јонске или координативне природе што 

спречава њихову агломерацију. Спроведена истраживања антимикробне активности дају 

допринос познавању њихове биолошке активности и потенцијалне примене за израду 

комерцијалних лековитих препарата. 

 

Научна компетентност 
 

Комисија је извршила категоризацију научних и стручних резултата кандидата на 

основу Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-

истраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС”, бр. 24/2016, бр. 21/2017 и бр. 

38/2017), са прегледом коефицијената компетенције (М) по категоријама према наведеним 

критеријумима, као и њихов збир дат је у следећој табели: 

 

Врста резултата 
Вредност 

резултата 

Број 

резултата 
Збир 

Поглавље у књизи М14 4 1 4 

Рад у међународном часопису М23 3 4 12 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34 0,5 1 0,5 

Рад у врхунском часопису националног значаја M51 2 2 4 

Рад у истакнутом часопису националног значаја M52 1,5 1 1,5 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу M64 0,2 10 2 

Одбрањена докторска дисертација М70 6 1 6 

Битно побољшано техничко решење на међународном нивоу M83 4 3 12 

Укупно = 42 

 



Цитираност и Хиршов индекс (без аутоцитата) према Scopus бази на дан 17.01.2022.године 

цитираност аутора је била 77, а Хиршов индекс 4. 

 

Преглед и мишљење о досадашњем научном, стручном и педагошком раду кандидата 

др Слободана Љ. Глишић  

 

Резултати научно – истраживачког рада 
             

Др Слободан Љ. Глишић је aутор/коаутор укупно 22 публикација: 1 поглавље у 

монографији међународног значаја (категорије М14); 4 рада у међународном часопису 

(категорије М23); 1 саопштење са међународног скупа штампаног у изводу (категорије М34); 

2 рада у врхунском часопису националног значаја (категорије М51); 1 рад у часопису 

националног значаја (категорије М52); 10 саопштења са скупа националног значаја штампана 

у изводу (категорије М64) и 3 техничка решења (категорије М83). 

Комисија је дошла до закључка да досадашња научна активност кандидата др 

Слободана Глишића представља значајан допринос науци у проучавању поступака синтезе 

комплекса бакра и кобалата са CMD и DS, њиховој физичко-хемијској карактеризацији и 

стехиометрији. Посебан допринос је дефинисање природе интеракција јона кобалта и бакра 

са функционалним групама лиганда, тј. формирање тетрагонално деформисаних комплекса 

октаедарске структуре са непотпуном делокализацијом електрона унутар окружења јона 

метала код комплекса са CMD. Када су у питању наночесице сребра, допринос је развој 

нетоксичних поступака синтезе честица са CMD и DS и зеленог поступка са 

фитоједињењима екстракта димњаче. Посебан допринос је и предложен модел глобалне 

структуре, према коме молекули CMD и DS, односно, фитоједињења екстракта, обуватају 

честицу захваљујући јаким интеракцијама јонске или координативне природе што спречава 

њихову агломерацију. Спроведена истраживања антимикробне активности дају допринос 

познавању њихове биолошке активности и потенцијалне примене за израду комерцијалних 

лековитих препарата. 

 

Ангажовање у настави и оцена педагошког рада 

 

Школске 2014/15.године ангажован је као сарадник у настави на основним 

академским студијама за извођење вежби из предмета Математика 1, а 2015/16. на предмету 

Инструменталне методе хемијске анализе, где је позитивно оцењен од стране студената. 

Такође, на новом мастер програму Управљање материјалним и енергетским токовима држао 

вежбе школске 2015/16. године из предмета Управљање екосистемима и Управљање 

материјалним и енергетским токовима у индустрији.  

Крајем 2019. године на Технолошком факултету у Лесковцу добио је научно звањe 

научни сарадник.  

Исте године, Одлуком високе здравствене санитарне школе изабран у професора 

струковних студија за следеће предмете Хемија, Санитарна Хидротехника, Индустријска 

фармација и козметологија и Информатика и статистика, где је и позитивно оцењен за 

педагошки рад. Ментор једног дипломског рада из предмета Санитарна хидротехника. 

 

 

 

 



Ангажовање у другим делатностима високошколске установе 

 

У периоду од 30. маја 2019. године до јула 2020. године од стране Владе Републике 

Србије Одлуком о оснивању бр. 022-5272/2019. године, именован је за Председника 

привременог савета Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу. У том периоду 

учествовао је у раду неколико комисија и то: Комисија за израду Статута и израду годишњег 

програма рада Академије, Комисија за попис као и Комисија за анализу пословања високих 

школа које припадају Академији струковних студија Јужна Србија. 

Као члан Савета Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу обављао у 

периоду од 10. јула 2020. год на основу Одлуке Владе Републике Србије бр. 119-5634/2020. 

године до децембра 2020. године. 

Почетком јула месеца 2021.године почиње да ради као Менаџер Академије 

струковних студија Јужна Србија у Лесковцу.  

Као Менаџер Академије обавља послове од значаја за позиционирање Академије у 

републичком и међународном простору високог образовања. Прати и анализира прописе од 

значаја за финансирање Академије и стручну литературу, која се односи на делатност и 

пословање Академије. Координира рад стручних служби Академије у чијем су делокругу 

финансијски послови и послови промоције Академије и то израдом промо материјала за 

потребе маркетинга. За потребе Министарства надлежног за високо образовање обједињује 

податке на нивоу Академије. Активно учествује у раду са студентским парламентом на 

Одсецима, а и на парламенту Академије. 

 Као Менаџер Академије струковних студија Јужна Србија учествовао на Првом 

конгресу студената струковних студија Србије на Златибору. Тематика конгреса била је 

дуално образовање и статус струковних студената након завршених студија. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 

 
 

На основу напред наведеног, Комисија закључује да пријављени кандидат др 

Слободан Љ. Глишић испуњава све услове за избор у звање виши предавач за ужу област 

Хемија, према Закону о високом образовању (чланови 74 и 75), према Статуту Академије 

струковних студија Јужна Србија (члан 164) и правилнику о начину и поступку заснивања 

радног односа и стицању звања наставника и сарадника Академије струковних студија Јужна 

Србија, јер је кандидат: 
 

 Завршио докторске академске студије по пропису који уређује Високо образовање и 

стекао научни назив доктора наука, 

 Докторат, тема и научни радови из уже научне области Хемија и хемијске 

технологије, 

 Кандидат је стекао вишегодишње наставно-педагошко искуство на предметима који 

припадају ужој области дефинисаној условима конкурса. Успешан досадашњи 

ангажман кандидата у релевантним сегментима наставног процеса, уз већ 

образложени континуитет напредовања у стручном домену, указује на његову 

спремност за даље савесно и стручно обављање  наставно-педагошке активности. 

 



Комисија је при разматрању конкурсног материјала пријављеног кандидата у 

поступку избора за виши предавач, а у складу са условима из конкурса и посебним условима 

предвиђеним Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 

наставника и сарадника Академије, узела у обзир и неопходне елементе за вредновање 

приликом избора у звање наставника: 

 

 Oцена о резултатима образовног, научног и истраживачког рада. 

 

Др Слободан Љ. Глишић је у претходном осмогодишњем периоду објавио 22 

научноистраживачка резултата: 1 поглавље у монографији међународног значаја (категорије 

М14); 4 рада у међународном часопису (категорије М23); 1 саопштење са међународног 

скупа штампаног у изводу (категорије М34); 2 рада у врхунском часопису националног 

значаја (категорије М51); 1 рад у часопису националног значаја (категорије М52); 10 

саопштења са скупа националног значаја штампана у изводу (категорије М64) и 3 техничка 

решења (категорије М83). 

 

 Oцена о ангажовању у развоју наставе високошколске установе. 
  

Ангажован је на основним студијама за извођење вежби из предмета Математика 1, а 

2015/16. године на предмету Инструменталне методе хемијске анализе, где је позитивно 

оцењен од стране студената. Такође, на новом мастер програму Управљање материјалним и 

енергетским токовима држао вежбе школске 2015/16. године из предмета Управљање 

екосистемима и Управљање материјалним и енергетским токовима у индустрији. На Високу 

здравствено санитарну школу изабран у професора струковних студија за следеће предмете 

Хемија, Санитарна хидротехника, Индустријска фармација и козметологија и Информатика и 

статистика. Ментор једног дипломског рада из предмета Санитарна хидротехника. 

 

 Oцена о ангажовању у развоју других делатности високошколске установе. 

 

У периоду од 30. маја 2019. године до јула 2020. године од стране Владе Републике 

Србије Одлуком о оснивању бр. 022-5272/2019. године, именован је за Председника 

привременог савета Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу. У том периоду 

учествовао је у раду неколико комисија и то: Комисија за израду Статута и израду годишњег 

програма рада Академије, Комисија за попис као и Комисија за анализу пословања високих 

школа које припадају Академији струковних студија Јужна Србија. 

Као члан Савета Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу обављао у 

периоду од 10. јула 2020. год на основу Одлуке Владе Републике Србије бр. 119-5634/2020. 

године до децембра 2020. године. 

Почетком јула месеца 2021. године почиње да ради као Менаџер Академије 

струковних студија Јужна Србија у Лесковцу.  

Као Менаџер Академије обавља послове од значаја за позиционирање Академије у 

републичком и међународном простору високог образовања. Прати и анализира прописе од 

значаја за финансирање Академије и стручну литературу, која се односи на делатност и 

пословање Академије. Координира рад стручних служби Академије у чијем су делокругу 

финансијски послови и послови промоције Академије и то израдом промо материјала за 

потребе маркетинга. За потребе Министарства надлежног за високо образовање обједињује 



податке на нивоу Академије. Активно учествује у раду са студентским парламентом на 

Одсецима, а и на парламенту Академије. 

 Као Менаџер Академије струковних студија Јужна Србија учествовао на Првом 

конгресу студената струковних студија Србије на Златибору. Тематика конгреса била је 

дуално образовање и статус струковних студената након завршених студија. 

 

 Oцена о резултатима педагошког рада. 

 

Био је ангажован је на основним студијама за извођење вежби из предмета Математика 1, 

а 2015/16. на предмету Инструменталне методе хемијске анализе, где је позитивно оцењен од 

стране студената, што потврђује квалитет његовог педагошког рада. На високо здравствено 

санитарну школу изабран у професора струковних студија за следеће предмете Хемија, 

Санитарна хидротехника, Индустријска фармација и козметологија и Информатика и 

статистика, где је и позитивно оцењен за педагошки рад са студентима са оценом 5. 

 

 Oцена о резултатима постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно 

уметничко-наставног подмлатка. 

 

Др Слободан Љ. Глишић је активно учествовао у активностима на усавршавању и 

обезбеђивању наставно-научног подмлатка кроз израду завршних радова. 

 

На основу детаљног увида у конкурсну документацију и анализе научних, стручних и 

наставно-педагошких резултата, Комисија доноси следеће: 

 

 

ПРЕДЛОГ 

 

 

Др Слободан Љ. Глишић испуњава све опште услове утврђене Законом о високом 

образовању, ближим условима према Статуту и Правилнику о начину и  поступку заснивања 

радног односа и стицању звања наставника и сарадника Академије струковних студија Јужна 

Србија и расписаним условима конкурса за избор у звање вишег предавача. Комисија 

предлаже Наставно-стручном већу Академије струковних студија Јужна Србија да кандидата 

др Слободана Љ. Глишића изабере у звање вишег предавача за ужу област Хемија са 20% 

радног времена. 

 

У Нишу, Прокупљу и Лесковцу,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




