Прилог 5.
Назив института-факултета који подноси захтев:
Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ
ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА
I Општи подаци о кандидату
Име и презиме: Јулијана Станимировић
Година рођења: 1988
ЈМБГ: 3007988755031
Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Институт за нуклеарне
науке „Винча“
Дипломирао: 2013. године, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Магистрирао:
година:
факултет:
Докторирао: 2018. годинe, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Постојеће научно звање: Истраживач сарадник
Научно звање које се тражи: Научни сарадник
Област науке у којој се тражи звање: Природно-математичке и медицинске науке
Грана науке у којој се тражи звање: Биолошке науке
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Молекуларна ендокринологија
Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични научни одбор за
биологију
II Датум избора - реизбора у научно звање:
Научни сарадник:
Виши научни сарадник:
III Научно-истраживачки резултати (Прилог 1. и 2. правилника):
1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и
картографске пунликације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10):
број
вредност
укупно
М11 =
М12 =
М13 = 1
7
7/5
М14 = 1
4
4/2,22
М15 =

М16 =
М17 =
М18 =
2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика;
уређивање часописа (М20):
број
вредност
укупно
М21а =
1
10
10/5
М21 =
4
8
32/28,45*
М22 = 3
5
15/11,34*
М23 = 5
3
15/9,83*
М24 =
М25 =
М26 =
М27 =
М28а =
М28б =
М29а =
М29б =
М29в =
3. Зборници са међународних научних скупова (М30):
број
вредност
укупно
М31 =
М32 =
М33 =
М34 = 5
0,5
2,5/2,42*
М35 =
М36 =
4. Монографије националног значаја (М40):
број
вредност
М41 =
М42 =
М43 =
М44 =
М45 =
М46 =
М47 =
М48 =

укупно

М49 =
5. Радови у часописима националлног значаја (М50):
број
вредност
укупно
М51 =
М52 =
М53 = 1
1
1/0,53*
М54 =
М55 =
М56 =
М57 =
6. Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60):
број
вредност
укупно
М61 =
М62 =
М63 =
М64 =
М65 =
М66 =
М67 =
М68 =
М69 =
7. Одбрањена докторска дисертација (М70):
број
вредност
М70 =
1
6

укупно
6

8. Техничка решења (М80):
број

вредност

укупно

број

вредност

укупно

М81 =
М82 =
М83 =
М84 =
М85 =
М86 =
М87 =
9. Патенти (М90):

М91 =
М92 =
М93 =
М94 =
М95 =
М96 =
М97 =
М98 =
М99 =
10. Изведена дела, награде, стујдије, изложбе, жирирања и кустоски рад од
међународног значаја (М100):
број
вредност
укупно
М101 =
М102 =
М103 =
М104 =
М105 =
М106 =
М107 =
11. Изведена дела, награде, стујдије, изложбе од националног значаја (М100):
број
вредност
укупно
М108 =
М109 =
М110 =
М111 =
М112 =
12. Документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика
(М120):
број
вредност
укупно
М121 =
М122 =
М123 =
М124 =
Укупан број остварених бодова:
1М13+1М14+1М21а+4М21+3М22+5М23+5М34+1М53+1М70=86,5/64,79*

IV Квалитативна оцена научног доприноса (Прилог 1. Правилника):
1. Показатељи успеха у научном раду:
(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних
институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и друга
предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција;
чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким одборима часописа,
уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката).
Др Јулијана Станимировић је рецензент научних радова у научним часописима:
Universal Journal of Medical Science (1 рад- ID: 17505022) и Advances in Diabetes and
Metabolism (2 рада- ID: 17105659; 17610846).
2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних
кадрова:
(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и
докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; педагошки рад;
међународна сарадња; организација научних скупова).
Учешће у изради мастер радова и докторских дисертација, и педагошки рад:
Колегиница др Јулијана Станимировић је активно учествовала у
експерименталном делу и обради резултата мастер рада Николе Богдановића (прилогзахвалница), Јелене Димитров (прилог-захвалница) и Еме Симоновић (прилогзахвалница), као и у изради докторских дисертација: др Сање Соскић (прилог-захвалница),
др Милана Обрадовића (прилог-захвалница; публикован један заједнички рад: М22-2) и др
Соње Зафировић (прилог-захвалница; публикован један заједнички рад: М21-3).
Kолегиница др Станимировић је учествовала и у едукацији страних студената
током летњих студентских боравака у Институту за нуклеарне науке „Винча“: Катерина
Стојкова и Brianna Roux из САД (2015), Kathrin Koch и Sarah Scholze из Немачке (2014).
Промоцијa научног рада:
Др Јулијана Станимировић је активно учествовала у промоцији научног рада и
науке:
 2013. године је учествовала у Винчиним Научионицама (Винчаонице) „Сазнајте
како се наслеђују, а како се одређују АБО крвне групе“.

Mеђународна сарадња:
Др Јулијана Станимировић је била учесник у међународној научној сарадњи са
следећим институтима и факултетима:






University of Palermo, Department of Internal Medicine and Medical Specialties,
Палермо, Италија (проф. др Manfredi Rizzо). Из ове сарадње публикован је један
заједнички рад (M22-1).
University of St Andrews, School of Medicine, St Andrews, Велика Британија (проф.
др Alan J. Stewart и др Samanthа J. Pitt). Из ове сарадње публикована су три
заједничкa рада (M21-2, M21-3, M22-3).
The Pharmaceutical Research Institute, Albany College of Pharmacy and Health
Sciences, Rensselaer, Њујорк, САД (проф. др Shaker A. Mousa). Из ове сарадње
публикована су два заједничка рада (M21a-1, M23-2).
3. Организација научног рада:
(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, патенти,
иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и стручним
друштвима; значајне активности у комисијама и телима Министарства за науку и
технолошки развој и телима других министарстава везаних за научну делатност;
руковођење научним институтцијама)
4. Квалитет научних резултата:
(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових
радова; ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора;
степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним центрима у
земљи и инхостранству; допринос кандидата реализацији коауторских радова; значај
радова)

Др Јулијана Станимировић се бави изучавањем полних разлика и улоге
естрадиола у регулацији индуцибилне азот-моноксид-синтазе и натријум-калијумове
пумпе у јетри у физиолошким стањима, као и у патофизиолошким стањима гојазности и
резистенције на инсулин (ИР). Ова истраживања су основа изучавања не само
регулаторних механизама који повезују деловање хормона и њихов утицај на експресију
гена изучаваних протеина, него и на објашњење ефеката хормона, улогу азот-мониксид
синтаза и натријум-калијумове пумпе у јетри на регулацију биолошки важних механизама
као што су хипертрофија и запаљенски процеси у физиолошким и патофизиолошким
стањима гојазности и ИР. Остварени научни резултати кандидата представљају
оригиналан и значајан научни допринос у разумевању процеса молекулских механизама, а

такође и значајан научни допринос у области молекуларне ендокринологије. Научна
активност др Јулијане Станимировић усмерена је на испитивање молекулских
механизама различитих метаболичких поремећаја који прате појаву гојазности и на тај
начин доприносе разумевању сложене етиологије која је у основи патологије гојазности у
јетри гојазних пацова оба пола.
Из научно-истраживачке активности кандидата др Јулијане Станимировић,
проистекли су резултати који су у ауторству и коауторству објављени у 23 библиографске
јединице, од којих је кандидат први аутор на четири публикације, док је на осталим
публикацијама у својству коаутора. Аутор је за кореспонденцију на једном раду на којем
је имала водећу улогу у истраживању, анализи резултата, интерпретацији и публиковању
рада. Збир импакт фактора часописа у којима су објављени радови износи 36,091.
Према важећем Правилнику о поступку и начину вредновања, и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача за стицање звања НАУЧНИ
САРАДНИК потребно је укупно остварити 16 поена, а колегиница Станимировић је
оставрила 64,79 поена након нормирања према броју аутора (86,5 поена без нормирања).
Библиографија и списак литературе у којој су цитирани публиковани резултати
кандидата налазе се у приложеном материјалу: Прилог 1. садржи списак публикованих
радова за избор у звање НАУЧНИ САРАДНИК, док је у Прилогу 2. дата листа цитата
радова др Јулијане Станимировић. Према бази података Scopus, научни радови
кандидата на дан 17.09.2018. су цитирани 90 пута без аутоцитата (укупно 112 пута).
Хиршов индекс кандидата је 4 (h=4). Сви научни радови и цитати др Јулијане
Станимировић се могу наћи у Scopus бази претраживањем „Julijana Stanimirović“ Author
ID:56441699200.
V Оцена Комисије о научном доприносу кандидата, са образложењем:
На основу детаљне анализе и оцене научно-истраживачке активности и постигнутих
резултата, може се закључити да је колегиница др Јулијана Станимировић продуктиван
млади истраживач који добро познаје основне принципе научне области којом се бави и
располаже знањем савремених метода и техника биохемије и молекуларне генетике које је
допринело обиму и значају постигнутих резултата.
Њен научно-истраживачки рад је обухваћен са 23 публикације (укупан ИФ=36,091)
чија класификација је следећа: једно поглавље у књизи у категорији М13, једно поглавље у
књизи у категорији М14, један рад у категорији М21а, четири рада у категорији М21 (један
као први аутор), три рада у категорији М22, пет радова у категорији М23 (два као први
аутор), пет радова у категорији М34 (један као први аутор), један рад у категорији М53 и
два рада у међународном часопису без импакт фактора. Научни радови кандидатa др
Јулијане Станимировић у периоду од 2014. до јуна 2018. године, су цитирани 90 пута
(без аутоцитата) у реномираним међународним часописима. Хиршов индекс кандидатa је 4
(h=4). Прилог 1. садржи списак публикованих радова др Јулијане Станимировић за
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Прилог 4.
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ
ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА
Бодови из категорије М70 се узимају у обзир само за избор у научно звање научни
сарадник.
За природно-математичке и медицинске науке

Диференцијални
услов - од првог
избора у претходно
звање до избора у
звање

Потребно је да кандидат има најмање 16 поена, који треба
да припадају следећим категоријама:
Неопходно
XX=

Научни сарадник
Обавезни (1)
Обавезни (2)
Виши научни
сарадник
Обавезни (1)
Обавезни (2)
Научни саветник
Обавезни (1)
Обавезни (2)

Укупно
М 10+М 20+М31+М32+М33+М41+М42
М 11+М 12+М21+М22+М23
M 70

16
10
6

Укупно

50

М 10+М 20+М31+М32+М33+М41+М42+М90

40

М 11+М 12+М21+М22+М23

30

Укупно
М 10+М 20+М31+М32+М33+М41+М42+М90

70
50

М 11+М 12+М21+М22+М23

35

*бр. остварених поена након нормирања радова према броју аутора

Остварено
86,5/64,79*
77/55,84*
77/55,84*
6

НАУЧНОМ ВЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ “ВИНЧА“
Научно веће Института „Винча“ је на 22. редовној седници која је одржана 23. 08.
2018. године, именовала чланове Комисије у саставу:
1. Др Милан Обрадовић, научни сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“,
Универзитета у Београду, председник комисије
2. Др Емина Судар Миловановић, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке
„Винча“, Универзитета у Београду
3. Др Лада Живковић, ванредни професор Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду
са задатком да оцени научно-истраживачки рад др Јулијанe Станимировић, истраживача
сарадника и испуњеност услова за њен избор у звање НАУЧНИ САРАДНИК.
На основу прегледа приложеног материјала, као и личног познавања научноистраживачког рада кандидата, Научном већу Института “Винча“, подносимо следећи:
ИЗВЕШТАЈ
1. СТРУЧНО-БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Кандидат, др Јулијана С. Станимировић је рођена 30. јула 1988. године у
Зајечару, Република Србија. Основну школу и гимназију, друштвени смер, завршила је у
Зајечару. Дипломирла је на групи за Молекуларну биологију и физиологију, смер
експериментална биомедицина, Биолошког факултета-Универзитета у Београду, 2013.
године, одбранивши мастер рад под насловом „Регулација индуцибилне азот-моноксидсинтазе у јетри женки и мужјака пацова”, урађен под руководством др Емине Судар
Миловановић.
Докторске студије на Биолошком факултету-Универзитета у Београду уписала је
школске 2013/2014. године, на студијском програму Биологија, модул Анимална и хумана
физиологија. Докторска дисертација др Станимировић под насловом „Полне разлике у
регулацији експресије и активности индуцибилне азот-моноксид-синтазе и натријумкалијумове пумпе у јетри гојазних пацова” урађена је у Лабораторији за молекуларну
генетику и радиобиологију, под руководством проф. др Есме Исеновић, (научни саветник
Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду, редовни професор
Стоматолошког факултета у Панчеву Универзитета „Привредна академија“ у Новом
Саду), и одбрањена је на Биолошком факултету-Универзитета у Београду 04.07.2018.
године.
Од 01.05.2014. године др Јулијана С. Станимировић је запослена у Институту за
нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду као истраживач сарадник у

Лабораторији за радиобиологију и молекуларну генетику. Звање истраживач сарадник
стекла је 17.04.2014. године, и у исто звање је реизабрана 30.03.2017. године по одлуци
Научног већа Института за нуклеарне науке „Винча“.
Др Јулијана С. Станимировић је тренутно ангажована на пројекту: „Хормонска
регулација експресије и активности азот оксид синтазе и натријум калијумове пумпе у
експерименталним моделима инсулинске резистенције, дијабетеса и кардиоваскуларних
поремећаја” (бр. 173033), чији је руководилац проф. др Есма Р. Исеновић. У свом
досадашњем раду била је коаутор на укупно 23 публикације: 16 публикација објављених у
часописима међународног и националног значаја, као и на пет саопштења са скупова
међународног значаја. Научни радови кандидата др Јулијане Станимировић су према
бази података Scopus на дан 17.09.2018. цитирани 90 пута без аутоцитата (укупно 112
пута) у реномираним међународним часописима. Хиршов индекс кандидатa је 4 (h=4).
Рецезент је по позиву у часописима Advances in Diabetes and Metabolism и Universal
Journal of Medical Science. Члан је Етичке комисије Института за нуклеарне науке “Винча”
од 2017. године. Учествовала је у манифестацији “Винчине научионице” 2013. године.
Радионицу “Advanced Course in Nutrition” похађала је у Атини 2018. године.
2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ КАНДИДАТА
Колегиница др Јулијана Станимировић се бави фундаменталним истраживањима
из области молекуларне ендокринологије и биомедицине која имају за циљ да се разјасни
поремећена регулација сигналних путева у срцу, крвним судовима и јетри, активираних
под деловањем различитих хормона и узрочника патофизиолошких стања у болестима као
што су гојазност, резистенција на инсулин (ИР), дијабетес и кардиоваскуларне болести
(КВБ). Истраживања и објављени резултати др Јулијане Станимировић представљају
значајан допринос у упознавању и регулацији процеса у ћелијама у физиолошким и
патофизиолошким стањима под деловањем различитих хормона. У радовима колегинице
др Станимировић дат је теоријски и методолошки приступ изучавања молекулских
механизама деловања различитих хормона, што представља изразит теоријски и
практични значај. Истовремено радови кандидата доприносе развоју нових терапијских
приступа у превенцији и лечењу хормон-зависних болести, као и развоју медицинске
дијагностике.
Научно-истраживачки рад др Јулијане Станимировић одвијао се ангажовањем на
националном пројекту и учешћем у међународним научним сарадњама:
Национални пројекти:
2012-данас: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:
„Хормонска регулација експресије и активности азот оксид синтазе и
натријум-калијумове пумпе у експерименталним моделима инсулинске
резистенције, дијабетеса и кардиоваскуларних поремећаја“, Руководилац:
проф. др Есма Р. Исеновић.

Међународна сарадња:
др Јулијана Станимировић је била учесник и у међународној научној сарадњи са
следећим институтима и факултетима:




University of Palermo, Department of Internal Medicine and Medical Specialties, Палермо,
Италија (проф. др Manfredi Rizzо). Из ове сарадње публикован је један заједнички рад
(M22-1).
University of St Andrews, School of Medicine, St Andrews, Велика Британија (проф. др
Alan J. Stewart и др Samanthа J. Pitt). Из ове сарадње публикована су три заједничкa
рада (M21-2, M21-3, M22-3).
The Pharmaceutical Research Institute, Albany College of Pharmacy and Health Sciences,
Rensselaer, Њујорк, САД (проф. др Shaker A. Mousa). Из ове сарадње публикована су
два заједничка рада (M21a-1, M23-2).

Др Јулијана Станимировић се бави изучавањем полних разлика и улоге
естрадиола у регулацији индуцибилне азот-моноксид-синтазе и натријум-калијумове
пумпе у јетри у физиолошким стањима, као и у патофизиолошким стањима гојазности и
ИР. Ова истраживања су основа изучавања не само регулаторних механизама који
повезују деловање хормона и њихов утицај на експресију гена изучаваних протеина, него
и на објашњење ефеката хормона, улогу азот-мониксид синтаза и натријум-калијумове
пумпе у јетри на регулацију биолошки важних механизама као што су хипертрофија и
запаљенски процеси у физиолошким и патофизиолошким стањима гојазности и ИР.
Остварени научни резултати кандидата представљају оригиналан и значајан научни
допринос у разумевању процеса физиолошких и молекулских механизама, а такође и
значајан научни допринос у области молекуларне ендокринологије. Научна активност др
Јулијане Станимировић усмерена је на испитивање молекулских механизама
различитих метаболичких поремећаја који прате појаву гојазности и на тај начин
доприносе разумевању сложене етиологије која је у основи патологије гојазности у јетри
гојазних пацова оба пола.
Стручни курсеви:
2018. - Advanced Course in Nutrition, Атина, Грчка.
2016. - DSP Chromatography and Molecular Devices seminar “Advancing Cell & Protein
Biology”, Београд, Србија.
2016. - Agilent семинар „The droplet digital PCR QX200 Lecture Workshop“, Београд,
Србија.
2014. - Agilent семинар „Breaking bad old habits with new instruments“, Београд, Србија.
Чланства у стручним и научним друштвима:
2017 - данас члан Европског друштва за атеросклеорзу (European Atherosclerosis Society EAS), Гетебург, Шведска

2017 – данас члан је Етичке комисије Института за нуклеарне науке “Винча”
Рецензије научних радова:
Рецензент 3 рада у међународним часописима.
 Universal Journal of Medical Science (Horizon Research Publishing) (1 рецензија 2015. годID: 17505022).
 Advances in Diabetes and Metabolism (Horizon Research Publishing) (2 рецензије 2016.
год-ID: 17105659; 17610846).
Подаци о учешћу у образовању кадрова и педагошки рад:
Колегиница др Јулијана Станимировић је активно учествовала у
експерименталном делу и обради резултата мастер рада Николе Богдановића (прилогзахвалница), Јелене Димитров (прилог-захвалница) и Еме Симоновић (прилогзахвалница), као и у изради докторских дисертација: др Сање Соскић (прилог-захвалница),
др Милана Обрадовића (прилог-захвалница; публикован један заједнички рад: М22-2) и др
Соње Зафировић (прилог-захвалница; публикован један заједнички рад: М21-3).
Kолегиница др Станимировић је учествовала и у едукацији страних студената
током летњих студентских боравака у Институту за нуклеарне науке „Винча“: Катерина
Стојкова и Brianna Roux из САД (2015), Kathrin Koch и Sarah Scholze из Немачке (2014).
Промоција научног рада:
Осим тога, др Јулијана Станимировић је активно учествовала у промоцији
научног рада и науке:
 2013. године је учествовала у Винчиним Научионицама (Винчаонице) „Сазнајте како се
наслеђују, а како се одређују АБО крвне групе“.
3. БИБЛИОГРАФИЈА И АНАЛИЗА РАДОВА КОЈИ СЕ УЗИМАЈУ У ОБЗИР ЗА
ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК
Из научно-истраживачке активности кандидата др Јулијане Станимировић,
проистекли су резултати који су у ауторству и коауторству објављени у 23 библиографске
јединице, од којих је кандидат први аутор на четири публикације, док је на осталим
публикацијама у својству коаутора. Аутор је за кореспонденцију на једном раду на којем је
имала водећу улогу у истраживању, анализи резултата, интерпретацији и публиковању
рада. Збир импакт фактора часописа у којима су објављени радови износи 36,091.
Библиографија и списак литературе у којој су цитирани публиковани резултати
кандидата налазе се у приложеном материјалу: Прилог 1. садржи списак публикованих
радова за избор у звање НАУЧНИ САРАДНИК, док је у Прилогу 2. дата листа цитата
радова др Јулијане Станимировић. Према бази података Scopus, научни радови
кандидата на дан 17.09.2018. су цитирани 90 пута без аутоцитата (укупно 112 пута).
Хиршов индекс кандидата је 4 (h=4).

Анализа радова за избор у звање НАУЧНИ САРАДНИК
Колегиница др Јулијана Станимировић показује од самог почетка интерес за
шири спектар проблематике у области молекуларне ендокринологије и активно се
укључује у сарадњу са тимовима у земљи и у иностранству, који се баве ендокрином
регулацијом метаболичких процеса у различитим патолошким стањима гојазности,
дијабетеса и хипертензије. Према сродности проблематике објављени резултати кандидата
се могу сврстати у одговарајуће групе, па ће и анализа научно-истраживачког рада и
постигнутих резултата бити у овом извештају тако приказана.
У публикацијама М21-2 и М23-4 др Јулијана Станимировић је као први аутор
изучавала полне разлике у регулацији индуциблине азот-монокисид (NO) синтазе (iNOS)
и натријум калијумове пумпе (Na+/K+-ATPазе) у јетри гојазних пацова. Користећи
експериментални модел гојазних мужјака и женки пацова, колегиница Станимировић је
изучавала утицај дијете богате мастима на полно специфичне разлике у регулацији
метаболизма липида и глукозе, екпсресије и активности iNOS и Na+/K+-ATPазе у јетри
пацова, кao и да ли постојање ових разлика доприноси развоју ИР. Публиковани резултати
показују да дијета богата мастима доводи до поремећаја нивоа липида у циркулацији и
јетри код мужјака, али не и код женки пацова, и на основу ових резултата колегиница
Станимировић са коауторима закључује да су уочене полне разлике највероватније
резултат повећане експресије транспортера масних киселина (FAT/CD36). Такође,
колегиница Станимировић са коауторима показује да мужјаци на дијети богатој мастима
имају већу шансу за развој ИР од женки. У корелацији са тим су и резултати редукованог
нивоа iNOS протеина, глукозног транспортера 2 (Glut2) и нивоа глукозе у јетри, као и
повишени ниво нитрита/нитрата у плазми, а смањен ниво фосфорилације фосфоинозитидзависне киназе 1 (PDK-1), комплекса циљног молекула за рапамицин код сисара (mTOR) и
протеин киназе Б (Akt) у јетри гојазних мужјака пацова, док су код женки пацова уочене
значајно мање промене поменутих параметара. Такође, резултати показују да исхрана
богата мастима доводи до смањења активности и нивоа α1 субјединице Na+/K+-ATPaзe код
оба пола, док је смањење нивоа експресије гена за α 1 субјединицу Na+/K+-ATPaзe уочено
само код мужјака гојазних пацова. У јетри гојазних женки уочена је повећана
фосфорилација екстрацелуларним сигналима регулисаних киназа 1 и 2 (ERK1/2) и алфа
субјединице AMP-активирајуће протеин киназе (AMPKα), а непромењена активност
малих GTP-везујућих протеина (Rho), за разлику од гојазних мужјака пацова код којих је
запажена смањена фосфорилација ERK1/2 и AMPKα, и повећана активност Rho протеина
у јетри. Резултати ове две студије указују на механизам настанка полно специфичних
разлика запажених код гојазних животиња, као и да су код женки пацова мање изражени
штетни ефекти гојазности, а као могући разлог ових разлика аутори наводе протективну
улогу ендогеног естрадиола. Колегиница Станимировић је као први аутор у овим
научним публикацијама (и аутор за коресподенцију у публикацији М21-2) осмислила
тематику рада, дизајнирала структуру рада и критички дискутовала сакупљене податке из

литературе који се односе на улогу и регулацију iNOS и Na +/K+-ATPазе у јетри код
животиња оба пола.
У свом даљем научно-истраживачком раду, колегиница Станимировић је са
групом аутора изучавала in vivo ефекте естрадиола на регулацију експресије iNOS у јетри
гојазних мужјака пацова. Резултати ових изучавања су публиковани у раду категорије
М23 (М23-5). Такође, у овој студији је испитивано учешће ERK1/2, AMPKα и Src киназа,
као и микро рибонуклеинскe киселинe-221 (miR-221), у регулацији експресије iNOS у
јетри гојазних мужјака пацова под дејством естрадиола. Резултати показују да је третман
естрадиолом довео до смањења експресије iNOS, нивоа протеина p65 субјединице
транскрипционог фактора κB (NFκB-p65) и рецептора за естрадиол α (ERα),
фосфорилације ERK1/2 и асоцијације ERα и Src киназe, односно повећања фосфорилације
AMPK и експресије Src и miR-221 у јетри гојазних мужјака пацова. Објављени резултати
указују да естрадиол in vivo регулише експресију iNOS у јетри гојазних мужјака пацова
молекулcким механизмима који укључују активацију ERK1/2, AMPK, Src и miR-221.
Користећи експериментални модел гојазних инсулин резистентних мужјака пацова,
кандидат је са ауторима изучавао in vivo ефекате естрадиола на морфологију срца (М22-2)
и регулацију iNOS у срцу (М21-3), као и значај ове регулације за функционисање
кардиоваскуларног система (КВС). Резултати показују да давање естрадиола умањује
хипертофију срца, односно да естрадиол својим деловањем значајно смањује масу срца и
трансверзални дијаметар кардиомиоцита, молекулским механизмима који укључују
активацију Akt. Такође, резултати показују да третман естрадиолом гојазних мужјака
пацова значајно смањује ниво протеина и екпресије гена за iNOS и концентрацију Ларгинина (L-Аrg) у лизатима срца, док на плазма мембранама ћелија срца смањује ниво
протеина FAT/CD36, а повећава ниво транспортера глукозе 4 (Glut4), молекулским
механизмом који укључује активацију сигналног пута фосфатидил-инозитол-3-киназе
(PI3K) и Akt. У истим студијама је показано да естрадиол испољава антиатеромске и
антиинфламаторне ефекте тако што доводи до значајног смањења концентрације укупног
холестерола, као и Ц реактивног протеина (CRP) у серуму пацова. На основу добијених
резултата колегиница Станимировић са ауторима предлаже модел по коме естрадиол in
vivo, делујући преко PI3K/Akt сигналног пута позитивно делује на метаболизам у
миокардијуму, смањује хипертрофију срца и ублажава штетне ефекте повећане
активности и експресије iNOS код гојазних мужјака пацова.
У публикацији из категорије М22 (M22-2) колегиница Станимировић са групом
аутора је показала да дијета богата мастима повећава експресију iNOS у срцу женки
пацова преко сигналног пута који укључује Akt и NFκB. Такође је показано да је дијета
богата мастима довела до смањења нивоа естрадиола у плазми и ERα у срцу гојазних
женки пацова. Аутори у закључку сугериша да естрадиол има протективну улогу у срцу
женки коју остварује регулацијом експресије iNOS.
Преглед литературе која се односи на најновија достигнућа везана за регулацију
експресије и активности iNOS у јетри у стању гојазности, др Станимировић као први

аутор приказује у публикацији из категорије М23 (М23-2). Клинички и експериментални
подаци указују на то да је поремећен метаболизам липида укључен у развој
мултифакторијалних патолошких стања као што су инфламација и ИР. Резултати бројних
студија показују да фактори имунског одговора такође регулишу метаболизам липида и да
iNOS може посредовати између метаболичког одговора и инфламације. Иако iNOS
учествује у антиинфламаторним, антимикробним, антитромботским и антиоксидативним
процесима у јетри, прекомерна експресија iNOS и неконтролисана синтеза NO могу
довести до оштећења јетре. С обзиром да синтеза NO у јетри има и позитивне и негативне
ефекте, разумевање молекулских механизама регулације iNOS у стању гојазности и
поремећеног метаболизма липида у јетри је од изузетне важности за развој нових
терапијских приступа у лечењу болести јетре.
У публикацији M21-4 су обједињени и дискутовани најновији подаци из анималних
и хуманих студијa, које се односе на ефекте естрадиола и инсулину сличног фактора раста
(IGF-1) на регулацију Na+/K+-ATPазе у КВС, у физиолошким условима и стањима
кардиометаболичких поремећаја. Поремећена експресија и активност Na+/K+-ATPазе и
сигналних молекула који су укључени у њену регулацију, су удружени са гојазношћу,
резистенцијом на инсулин, дијабетесом и кардиоваскуларним болестима (КВБ).
Колегиница Станимировић са ауторима указује да и естрадиол и IGF-1 регулацијом
Na+/K+-ATPазе остварују протективне ефекте у КВС, као и да имају велики терапеутски
потенцијал за третман кардиометаболичких болести. Такође, аутори дају посебан осврт на
могуће здружене ефекте естрадиола и IGF-1 на регулацију Na+/K+-ATPазе, о чему не
постоји много података у литератури.
У публикацијама из категорије М13 (М13-1) су сумирани најновији подаци из
литературе који се односе на грађу, функцију и улогу Na +/K+-ATPaзe у организму, и
публиковани су у виду поглавља у енциклопедији реномираног издавача (Спрингер).
У публикацији M14-1 колегиница Станимировић је са групом аутора сумирала и
дискутовала најновије литературне податке из области кардиометаболичких и неуралних
поремећаја и њихове повезаности са нивоом NО. Аутори указују да NО може бити
потенцијални биомаркер за различите патофизиолошке процесе у организму. Поремећен
ниво NО и iNOS, специфичних ензима укључених у његову синтезу, су удружени са
гојазношћу, резистенцијом на инсулин, дијабетесом, кардиоваскуларним обољењима и
поремећајима у мозгу изазваним операционим захватима. Колегиница Станимировић са
коауторима указује на важност познавања механизма регулације нивоа NО у различитим
физиолошким и патофизиолошким стањима, укључујући анеуризму абдоминалне аорте
(ААА). Такође, истиче се да ће идентификација молекулских и ћелијских циљњих
компоненти укључених у патогенезу ААА допринети разумевању фундаменталних
механизама који су у основи етиологије ААА и могуће адекватне терапије.
У публикацијама М21а-1, M21-1, М22-1 и М23-1 дискутовани су најновији подаци
из литературе о улози оксидованих липопротеина мале густине (OxLDL) и CRP, као и
њиховом здруженом ефекту на развој патофизиолошких процеса у КВС. Атеросклероза је

препозната као хронично оболење у чијем настанку и развоју важну улогу имају CRP и
OxLDL чији се атерогени ефекат на тај начин значајно повећава. Настављајући даље
интерес за изучавање молекулских механизама различитих поремећаја у КВС који настају
услед гојазности и метаболичких поремећаја колегиница Станимировић у публикацији
М21а-1 указује на значај OxLDL у циркулацији као биомаркера КВБ. Такође, у раду је
дискутована повезаност OxLDL са патолошким стањима укључујући дијабетес, гојазност
и метаболички синдром, а дат је и осврт на механизме којима OxLDL доприноси
атерогенези, као и на ефекте антиатерогенских третмана на OxLDL у циркулацији.
Колегиница Станимировић са коауторима у публикацији М21-1 закључује да су
механизми регулације CRP и OxLDL међусобно повезани и да оба механизма активно
учествују у развоју патофизиолошких процеса у КВС. Међутим, иако су повишене
концетрације CRP и OxLDL у циркулацији јасни показатељи различитих
патофизиолошких процеса у КВС и даље су контрадикторни литературни подаци који
указују на постојање корелације између концетрација CRP и OxLDL у циркулацији у КВБ.
У радовима М22-1 и М23-1 дискутован је значај високо сензитивног CRP (hsCRP) у
предикцији и превенцији КВБ, као и терапије статинима који смањују ниво hsCRP
независно од ефекта на холестерол. Пролиферација глатких мишићних ћелија крвних
судова (VSMC) кључни је догађај у настанку разних КВБ и атеросклерозе.
У публикацији из категорије М23 (M23-3) аутори дају преглед најновијих
литературних података о класичном приступу у лечењу и превенцији Алцхајмерове
болести (АД) и примени класичних лекова. Аутори истичу да се тренутне терапије АД
заснивају на ублажавању симптома и успоравању тока болести коришћењем четири
главна фармакотерапеутска пута: суплементација прекурсора ацетилхолина (ACh),
инхибиција хидорлизе ацетилхолина блокирањем ACh-естеразе, модификација активности
холинергичких рецептора и коришћење холиномиметичких агенаса. Већина лекова за
лечење АД припада другој поменутој групи који се базирају на инхибиција ACh-естеразе.
Подаци из клиничке праксе показују да инхибитори ACh-естеразе у великој мери
доприносе побољшању менталног стања пацијента као и квалитета живота. Ипак, умерени
бенефити и бројни нежељени ефекти инхибитора ACh-естераза, навели су истраживаче да
испитају хибриде ACh-естераза који су мање токсични, имају бољу специфичност и
сензитивност. Међутим, ови хибриди су и даље у преклиничкој фази истраживања и
резултати указују на значај новог начина коришћења инхибитора ACh-естераза у лечењу
АД.
У сажетку објављеном на скупу међународног значаја (M34-2) колегиница
Станимировић је са коауторима изучавала ефекте ангиотензина II (Ang II) на
пролиферацију VSMC, као и улогу рецептора за епидермални фактор раста (EGFR),
металопротеиназе 2 (ММР-2), хепарин везујућег епидермалног фактора раста (HB-EGF),
ERK1/2, протеин киназе Ц делта (PKCδ) и адамилазинска металопротеиназа 12 (ADAM12)
у деловању овог хормона. Резултати показују да Ang II повећава пролиферацију VSMC

механизмима који укључују активацију EGFR зависног и независног пута, а такође и
учешћем ERK1/2, PKCδ и ADAM12 пута.
Колегиница Станимировић са групом аутора у сажецима објављеним на
скуповима међународног значаја из категорије M34 (под бр. 3, 4 и 5) показује да IGF-1
третман код гојазних пацова ублажава штетне ефекте гојазности на срце повећањем
експресије протеина супероксид дисмутазе 1 (SOD-1) и iNOS, највероватније механизмом
који подразумева инхибицију сигналне каскаде mTOR/S6 киназе (p70 S6K). Такође, IGF-1
третман код гојазних пацова повећава фосфорилацију Akt протеина, а смањује
фосфорилацију ERK1/2.
Публикација из категорије М34 (под бр. 1) представља сажетак објављен на скупу
међународног значаја у којeм је кандидат са групом аутора саопштио резултате
истраживања добијене користећи експериментални модел гојазних пацова. Резултати
показују да развој гојазности доводи до хипертрофије јетре, поремећаја метаболизма
липида и угљених хидрата, као и развоја ИР у односу на нормално ухрањене пацове.У
публикацији је приказан ефекат СМК на регулацију iNOS у јетри гојазних пацова.
Презентовани резултати указују да је повишен ниво СМК узрокован гојазношћу, укључен
у регулацију iNOS активацијом NFκB у јетри гојазних пацова.
У публикацији из категорије М53 приказан је случај синдрома плавих прстију,
релативно ретког исхемијског поремећаја, који настаје услед оклузије малих крвних
судова фрагментима атеросклеротичних плакова сачињених од кристала холестерола,
масних киселина и калцијума. Синдром плавих прстију може се појавити као
компликација ендоваскуларне репарације ААА, најчешће њеног инфрареналног сегмента,
али и код болесника који су на оралној антикоагулантној терапији. У студији је приказан
случај примене хипербаричне оксигенотерапије у третману болеснице са синдромом
плавих прстију, при чему је по завршетку третмана дошло до потпуне регресије
исхемијских промена.
У оквиру докторске дисертације (М70) кандидата др Јулијане Станимировић
испитиване су полне разлике у регулацији експресије и активности iNOS и Na +/K+-ATPазе
у јетри гојазних пацова. Резултати бројних студија показују да поремећен метаболизам
липида у гојазности доводи до повећања експресије iNOS у јетри, као и да NО као продукт
iNOS ензима, доводи до развоја ИР у различитим ткивима, укључујући и јетру. Добијени
резултати показују да дијета богата мастима код мужјака пацова доводи до повећања
концентрације нитрита/нитрата у плазми, повећања експресије гена за iNOS и смањења
нивоа iNOS протеина у јетри, док код гојазних женки нису уочене промене ових
параметара. Узимајући у обзир подаке из литературе колегиница Станимировић
претпоставља да повећана концентрација нитрита/нитрата у плазми гојазних мужјака
може бити последица повећаног нивоа iNOS протеина у другим ткивима, као што су
скелетни мишићи, док истовремено повећана концентрација нитрита/нитрата инхибира
синтезу iNOS у јетри. Резултати који указују да је експресија iNOS, као и концентрација
нитрита/нитрата у плазми и јетри гојазних женки била непромењена, кандидат доводи у

везу са анти-инфламаторним дејством ендогеног естрогена за који је показано да има
важну улогу у регулацији експресије и активности iNOS. На основу добијених резултата
као и литературних података, др Јулијана Станимровић предлаже да дијета богата
мастима доводи до полно специфичних промена у регулацији експресије и активности
iNOS, концентрације нитрита/нитрата и развоја ИР, које могу бити последица поремећаја
активације сигналног пута PDK1/mTOR/Аkt. Такође, смањена активација ове сигналне
каскаде као последица гојазности доводи до поремећаја у регулацији FAT/CD36 и Glut2.
Колегиница Станимировић истиче да уочене полне разлике у степену развоја ИР,
индукције iNOS и синтезе нитрита/нитрата могу настати и као последица дејства
естрогена код гојазних женки пацова. Такође, у оквиру докторске дисертације др
Јулијане Станимировић изучаване су полне разлике у регулацији експресије и
активности Na+/K+-ATPазе у јетри гојазних пацова. Поремећај активности Na+/K+-ATPазе
доводи се у везу са бројним патофизиолошким процесима, укључујући гојазност и ИР.
Резултати ове докторске дисертације показују да је смањен ниво каталитичке α 1
субјединице Na+/K+-ATPазе у фракцији протеина плазма мембране, као и њена активност
у јетри гојазних пацова оба пола, док је ниво иРНК за α 1 субјединицу Na+/K+-ATPазе
смањен само у јетри гојазних мужјака пацова. Добијени резултати који се односе на
активност Na+/K+-ATPазе су у сагласности са резултатима ранијих студија, које су такође
показале смањење активности Na+/K+-ATPазе у јетри гојазних мишева и пацова. У
недостатку литературних података, колегиница Станимировић уочене полне разлике у
експресији гена за α1 субјединицу Na+/K+-ATPазе у јетри гојазних женки пацова
објашњава утицајем ендогених естрогена, имајући у виду да је показано да естрадиол има
кључну улогу у полним разликама у регулацији Na +/K+-ATPазе. Резултати показују да
уочено смањење активације IRS-1/PI3K/Akt сигналног пута и последично смањена
експресија и активност Na+/K +-ATPaзе могу бити последица повећане активности Rhо
протеина у јетри гојазних мужјака пацова. Такође, смањена активација ERK1/2 и AMPKα 1
у јетри гојазних мужјака пацова доприноси смањеној експресији и активности Na +/K+ATPaзе. Естрогени ублажавају штетне ефекте гојазности активацијом ERK1/2, AMPKα 1 и
PI3K/Akt сигналног пута, што позитивно утиче на регулацију експресије Na +/K+-ATPaзе у
јетри гојазних женки пацова.
Наведена истраживања и објављени резултати кандидата др Јулијане
Станимировић су од изразитог теоријског и практичног значаја, јер доприносе
упознавању и регулацији ћелијских функција под деловањем различитих хормона код оба
пола и полним разликама у физиолошким и патофизиолошким стањима организма. Наиме,
приказаним радовима колегинице др Јулијане Станимировић дат је теоријски и
методолошки приступ који представља значајан допринос изучавању молекулских
механизама деловања различитих хормона у физиолошким и патофизиолошким стањима
организма. Истовремено наведена истраживања припадају групи радова који доприносе
медицинској дијагностици и побољшању терапеутских приступа.

4. РЕЗУЛТАТИ
КАНДИДАТА

ВРЕДНОВАЊА

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ

РАДА

Прегледом и анализом научних публикација на којима је др Јулијана
Станимировић један од аутора, констатовано је да је колегиница објавила укупно 23
научне публикације: једно поглавље у књизи у категорији М13, једно поглавље у књизи у
категорији М14, један рад у категорији М21а, четири рада у категорији М21 (један као
први аутор), три рада у категорији М22, пет радова у категорији М23 (два као први аутор),
пет радова у категорији М34 (један као први аутор), један рад у категорији М53 и два рада
у међународном часопису без импакт фактора (Табела 1).
Табела 1. Преглед квантитативних критеријума др Јулијане Станимировић за избор у
звање НАУЧНИ САРАДНИК

Назив групе резултата
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у
тематском зборнику водећег међународног значаја
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у
тематском зборнику водећег међународног значаја
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Рад у врхунском међународном часопису
Рад у истакнутом међународном часопису
Рад у међународном часопису
Саопштење са међународног скупа штампано у
изводу
Рад у научном часопису
Рад у часопису међународног значаја без импакт
фактора
Одбрањена докторска дисертација
Укупан број бодова
Укупан импакт фактор
Укупан број цитата без аутоцитата
ХИРШ ОВ ИНДЕКС ( h )

Врста
резултата Број
и
радова
вредност
М13=7
1
М14=4

Поени/Еф.
поени
7/5*

1

4/2,22*

М21а=10
М21=8
М22=5
М23=3

1
4
3
5

10/5*
32/28,45*
15/11,34*
15/9,83*

М34=0,5

5

2,5/2,42*

М53=1

1

1/0,53*

2
М70=6

1

6
86,5/64,79*
36,091
88
4

*бр. остварених поена након нормирања радова према броју аутора
Према важећем Правилнику о поступку и начину вредновања, и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача за стицање звања НАУЧНИ
САРАДНИК потребно је укупно остварити 16 поена, а колегиница Станимировић је
оставрила 64,79 поена након нормирања према броју аутора (86,5 поена без нормирања).

Табела 2. Минимални квантитативни захтеви за стицање звања Научни сарадник
За природно-математичке и медицинске науке
Диференцијални услов –
од првог избора у претходно звање до избора у звање
Научни сарадник Укупно
Обавезни (1)
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М90
Обавезни (2)
М11+М12+М21+М22+М23

Остварено
Неопходно Поени/Еф.
поени
16
86,5/64,79*
10
77/55,84*
6
77/55,84*

*бр. остварених поена након нормирања радова према броју аутора
Од 23 научне публикације др Јулијана Станимировић је први аутор на четири
публикације, аутор за кореспонденцију на једном раду на којем је имала водећу улогу у
истраживању, анализи резултата, интерпретацији и публиковању. У публикацијама на
којима је колегиница један од коаутора, показала је значајан ниво самосталности и дала
оригиналан допринос у реализацији дела резултата за које је била одговорна, активно је
учествовала у извођењу експеримената, интерпретацији резултата и писању радова.
Овим бројем публикација, као и другим активностима од научног значаја, кандидат
др Јулијана Станимировић је испунила све прописане критеријуме за избор у звање
НАУЧНИ САРАДНИК у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и
квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата истраживача Закона о
научно-истраживачкој делатности.
5. ЗАКЉУЧАК
“ВИНЧА“

И

ПРЕГЛЕД

КОМИСИЈЕ НАУЧНОМ

ВЕЋУ

ИНСТИТУТА

На основу детаљне анализе и оцене научно-истраживачке активности и постигнутих
резултата, може се закључити да је колегиница др Јулијана Станимировић продуктиван
млади истраживач који добро познаје основне принципе научне области којом се бави и
располаже знањем савремених метода и техника биохемије и молекуларне генетике које је
допринело обиму и значају постигнутих резултата.
Њен научно-истраживачки рад је обухваћен са 23 публикације (укупан ИФ=36,091)
чија класификација је следећа: једно поглавље у књизи у категорији М13, једно поглавље у
књизи у категорији М14, један рад у категорији М21а, четири рада у категорији М21 (један
као први аутор), три рада у категорији М22, пет радова у категорији М23 (два као први
аутор), пет радова у категорији М34 (један као први аутор), један рад у категорији М53 и
два рада у међународном часопису без импакт фактора. Научна компетентност др
Јулијане Станимировић од 64,79 поена након нормирања према броју аутора (86,5 поена
без нормирања), превазилази потребан број поена за избор у звање НАУЧНИ
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Прилог 1.
СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА ДР ЈУЛИЈАНЕ СТАНИМИРОВИЋ ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ
ЗНАЧАЈА
A)

МОНОГРАФИЈЕ, МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ,
ЛЕСКИКОГРАФСКЕ
И
КАРТОГРАФСКЕ
ПУБЛИКАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

М13 (7 поена) - Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском
зборнику водећег међународног значаја
1.

Milan Obradovic, Julijana Stanimirovic, Anastasija Panic, Bozidarka Zaric, Esma R.
Isnovic. Na+/K+-ATPase, Sodium/potassium-adenosine triphosphatase. Encyclopedia of
Signaling Molecules, 2nd Edition, (edited by Sangdun Choi). Springer, New York, 2016; pp.
3338-3343, ISBN: 978-1-4614-6438-9
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 5

М14 (4 поена) - Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском
зборнику водећег међународног значаја
1. Ivana Resanovic, Milan Obradovic, Julijana Stanimirovic, Desanka Cenic-Milosevic,
Branislava Vukovic, Djordje Radak and Esma R. Isenovic. Nitric oxide and abdominal
aortic aneurysm. Book entitled: Advances in Medicine and Biology. Volume 119 (Edited by
Leon V. Berhardt). Nova Science Publishers, New York 2017; pp. 219-235. ISBN 978-153611-326-6.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 2,22
Б)

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ
ЗНАЧАЈА; НАУЧНА КРИТИКА; УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА

М21а (10 поена) - Рад у међународном часопису изузетних вредности
1. Andreja Trpkovic, Ivana Resanovic, Julijana Stanimirovic, Djordje Radak, Shaker A.
Mousa, Desanka Cenic-Milosevic, Danimir Jevremovic, and Esma R. Isenovic. Oxidized
low-density lipoprotein as a biomarker of cardiovascular diseases. Critical Reviews in
Clinical Laboratory Sciences (2015); 52(2):70-85.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 5
IF2013 =7,000 (Medical Laboratory Technology 2/31)

М21 (8 поена) - Рад у врхунском међународном часопису
1. Milan Obradovic, Andreja Trpkovic, Vladan Bajic, Sanja Soskic, Aleksandra Jovanovic,
Julijana Stanimirovic, Milos Panic and Esma R. Isenovic. Interrelatedness between Creactive protein and oxidized LDL. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (2015);
53(1):29-34.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 4
IF2015 =3,017 (Medical Laboratory Technology 5/30)
2. Julijana Stanimirovic, Milan Obradovic, Aleksandra Jovanovic, Emina SudarMilovanovic, Sonja Zafirovic, Smantha J. Pitt, Alan J. Stewart and Esma R. Isenovic. A
high fat diet induces sex-specific differences in hepatic lipid metabolism and
nitrite/nitrate in rats. Nitric Oxide: Biology and Chemistry (2016); 54:51-9.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-7))= 6,67
IF2016 =4,181 (Biochemistry & Molecular Biology 73/290)
3. Sonja Zafirovic, Milan Obradovic, Emina Sudar Milovanovic, Aleksandra Jovanovic,
Julijana Stanimirovic, Alan J. Stewart, Samantha J. Pitt, Esma R. Isenovic. 17ßEstradiol protects against the effects of a high fat diet on cardiac glucose, lipid and nitric
oxide metabolism in rats. Molecular and Cellular Endocrinology (2017); 446:12-20.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-7))= 6,67
IF2015 =3,859 (Endocrinology & Metabolism 72/187)
4. Milan Obradovic, Julijana Stanimirovic, Anastasija Panic, Nikola Bogdanovic, Emina
Sudar-Milovanovic, Desanka Cenic-Milosevic and Esma R. Isenovic. Regulation of
Na+/K +-ATPase by Estradiol and IGF-1 in Cardio-Metabolic Diseases. Current
Pharmaceutical Design (2017); 23(10):1551-1561.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 4,44
IF2015 = 3,052 (Pharmacology & Pharmacy 74/255)
М22 (5 поена) - Рад у истакнутом међународном часопису
1. Andreja Trpkovic, Julijana Stanimirovic, Manfredi Rizzo, Ivana Resanovic, Sanja Soskic,
Danimir Jevremovic and Esma R. Isenovic. High sensitivity C-reactive protein and statin
initiation. Angiology (2015); 66(6):503-7.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 2,77
IF2015 =2,931 (Peripheral Vascular Disease 27/63)
2. Milan Obradovic, Emina Sudar, Sonja Zafirovic, Julijana Stanimirovic, Milica LabudovicBorovic, and Esma R. Isenovic. Estradiol in vivo induces changes in cardiomyocytes size in
obese rats. Аngiology (2015); 66(1):25-35.
Бр. поена= 5
IF2015 =2,931 (Peripheral Vascular Disease 27/63)
3. Aleksandra Jovanovic, Emina Sudar-Milovanovic, Milan Obradovic, Samantha J Pitt, Alan J
Stewart, Sonja Zafirovic, Julijana Stanimirovic, Djordje Radak and Esma R Isenovic.

Influence of a High-Fat Diet on Cardiac iNOS in Female Rats. Current Vascular
Pharmacology (2017); 15(5):491-500.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-7))= 3,57
IF2015 =2,374 (Peripheral Vascular Disease 36/63)
М23 (3 поена) - Рад у међународном часопису
1.

Andreja Trpkovic, Julijana Stanimirovic, Ivana Resanovic, Petar Otasevic, Danimir
Jevremovic, Radak Djordje and Esma R. Isenovic. High sensitivity C-reactive protein and
cardiovascular risk prediction. Current Pharmaceutical Analysis (2015); 11(1): 60-65.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 1,66
IF2015 =0,885 (Pharmacology & Pharmacy 229/255)

2.

Julijana Stanimirovic, Milan Obradovic, Sonja Zafirovic, Ivana Resanovic, Nikola
Bogdanovic, Zoran Gluvic, Shaker A. Mousa and Esma R. Isenovic. Effects of altered
hepatic lipid metabolism on regulation of hepatic iNOS. Clinical Lipidology (2015); 10(2):
167-175.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 1,5
IF2014 =0,867 (Biochemistry & Molecular Biology 267/290)

3.

Vladan Bajic, Emina Sudar Milovanovic, Biljana Spremo-Potparevic, Lada Zivkovic, Zorka
Milicevic, Julijana Stanimirovic, Nikola Bogdanovic and Esma R. Isenovic. Treatment of
Alzheimer's Disease: Classical Therapeutic Approach. Current Pharmaceutical Analysis
(2016); 12(2):82-90.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-3))= 1,50
IF2015 =0,885 (Pharmacology & Pharmacy 229/255)

4.

Julijana Stanimirovic, Milan Obradovic, Anastasija Panic, Voin Petrovic, Dragan
Alavantic, Irena Melih and Esma R. Isenovic. Regulation of hepatic Na+/K+-ATPase in
obese female and male rats: involvement of ERK1/2, AMPK, and Rho/ROCK. Molecular
and Cellular Biochemistry (2018); 440(1-2):77-88.
Бр. поена= 3
IF2016 = 2,669 (Cell Biology 116/190)

5.

Anastasija Panic, Julijana Stanimirovic, Milan Obradovic, Emina Sudar-Milovanovic,
Milan Perovic, Milena Lackovic, Nina Petrovic and Esma R Isenovic. Estradiol-mediated
regulation of hepatic iNOS in obese rats: Impact of Src, ERK1/2, AMPKα, and miR-221.
Biotechnology and Applied Biochemistry (2018); doi: 10.1002/bab.1680. (u štampi).
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-7))= 2,5
IF2017 =1,440 (Biochemistry & Molecular Biology 252/292)

B)

ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА

М34 (0,5 поена) - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

1.

Emina Sudar, Julijana Stanimirović, Milan Obradović, Aleksandra Jovanović, Sonja
Zafirović, Sanja Soskić, Branislava Dobutović, Esma R. Isenović. Efekat slobodnih masnih
kiselina na regulaciju inducibilne azot-monoksid-sintaze u jetri gojaznih pacova. Treći
kongres o hiperlipoproteinemijama Srbije sa Međunarodnim Učešćem, 3-4. oktobar 2013,
Novi Sad, Zbornik radova i sažetaka, str.75.
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-7))= 0,42

2.

Milan Obradovic, Katarina Smiljanic, Julijana Stanimirovic, Sonja Zafirovic, Pierre
Marche, Esma Isenovic. Angiotensin II -induced rat VSMC proliferation involves ADAM12
and PKCd via EGFR -dependent and -independent signaling pathways. Symposium of the
International Atherosclerosis Society “Anitschkow Days“ June 2-4, 2016, St. Petersburg,
Russia.
Бр. поена= 0,5

3. Julijana Stanimirovic, Anastasija Panic, Milan Obradovic, Sonja Zafirovic and Esma R.
Isenovic. IGF-1 ameliorates detrimental effects of obesity in rat heart by promoting Akt and
FoxO1. 86th European Atherosclerosis Society Congress May 5-8, 2018, Lisbon, Portugal.
Бр. поена= 0,5
4.

Anastasija Panic, Julijana Stanimirovic, Milan Obradovic, Emina Sudar-Milovanovic and
Esma R. Isenovic. Involvement of IGF-1 in regulation of cardiac hypertrophy and iNOS
expression in obese male rats. 86th European Atherosclerosis Society Congress May 5-8,
2018, Lisbon, Portugal.
Бр. поена= 0,5

5.

Milan Obradovic, Julijana Stanimirovic, Anastasija Panic, Sonja Zafirovic, Esma Isenovic.
Role of IGF1 in regulation of SOD 1 expression and mTOR/S6K signaling in heart of obese
male rats. 20th European Congress of Endocrinology. 19-22/05/2018, Barcelona, Spain.
Endocrine Abstracts (2018); 56:P580.
Бр. поена= 0,5

Г)

РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
М53 (1 поен) - Рад у научном часопису

1.

Д)

Davorka M. Milačić, Tatjana Matković, Anja Lalić, Julijana Stanimirović, Zoran Gluvić,
Esma R Isenovic. Lečenje sindroma plavih prstiju hiperbaričnom oksigenacijom – prikaz
slučaja. Medicinska istraživanja Vol.49 Sv.2, 2015 (pp. 46-49).
Бр. поена након нормирања према формули K/(1+0,2(n-7))= 0,53
РАД У ЧАСОПИСУ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА БЕЗ ИМПАКТ ФАКТОРА

1. Dragana Nikolic, Julijana Stanimirovic, Predrag Bjelogrlic, Esma R. Isenovic. Oxidative
stress and the role of antioxidative treatment in diabetes mellitus. Oxidants and Antioxidants
in Medical Science (2014); 3(1): 9-14.
2. Bajic VP, Stanimirovic J, Obradovic M, Zivkovic L, Milicevic Z, Spremo-Potparevic B.
Late phase cell-cycle proteins in postmitotic neurons: relation to Alzheimer’s Disease?
Austin Alzheimer's and Parkinson’s Disease (2014); 1(2):1-8.
Ђ)

МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

М71 - Одбрањена докторска дисертација
1.

Јулијана Станимировић: „Полне разлике у регулацији експресије и активности
индуцибилне азот-моноксид-синтазе и натријум-калијумове пумпе у јетри гојазних
пацова” докторска дисертација, Биолошки факултет, Универзитету у Београду
04.07.2018. године.

Прилог 2.
Цитираност радова др Јулијане Станимировић
Научни радови кандидата др Јулијане Станимировић су према бази података
Scopus на дан 17.09.2018. године цитирани 90 пута (без аутоцитата) у реномираним
међународним часописима. Хиршов индекс кандидатa је 4 (h=4). Сви научни радови и
цитати др Јулијане Станимировић се могу наћи у Scopus бази претраживањем „Julijana
Stanimirovic“ Author ID: 56441699200.
M21а=10: Рад у међународном часопису изузетних вредности
2. Andreja Trpkovic, Ivana Resanovic, Julijana Stanimirovic, Djordje Radak, Shaker A.
Mousa, Desanka Cenic-Milosevic, Danimir Jevremovic, and Esma R. Isenovic. Oxidized
low-density lipoprotein as a biomarker of cardiovascular diseases. Critical Reviews in
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