














































































































































































        На основу члана 75. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/2017), члана 165. и 166. Статута Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу‟ бр. 8/2017)и члана 4. и 5. Правилника о изменама и допунама 
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 3/2017), Изборно веће 
Природно-математичког факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Јелене З. Митровић у звање ванредни професор 
 

 
 

Оцена резултата научног, истраживачког, 
односно, уметничког рада кандидата: 

 
 др Јелена З. Митровић се бави научно-истраживачким радом у области 
Примењене и индустријске хемије. Кандидат др Јелена З. Митровић је у свом 
целокупном научном раду до сада остварила укупно 160,6 поена, од тога 130 поена 
објављивањем радова у часописима категорија М21а, М21, М22 и М23. До избора у 
звање доцент је остварила укупно 89,4 поена, од тога 73 поена објављивањем радова у 
часописима категорија М21, М22 и М23. Након избора у звање доцент је остварила 
укупно 71,2 поена, од тога 57 поена објављивањем радова у часописима категорија 
М21а, М21, М22 и М23. др Јелена З. Митровић је публиковала три рада категорије 
М50, од тога један рад пре избора у звање доцент и два рада након избора у звање 
доцент. Саопштила је резултате истраживања на међународним и националним 
научним скуповима (48 саопштења), од тога 21 саопштење након избора у звање 
доцент. 

Публикације др Јелене З. Митровић су до тренутка пријаве на конкурс цитиране 
87 пута у другим научним радовима категорије М21, М22 и М23, не рачунајући 
аутоцитате и коцитате. 

Др Јелена З. Митровић је као истраживач тренутно ангажована на пројекту под 
називом: „Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и 
отпадних вода“ (ТР34008). 

Рецензирала је радове у научним часописима: Water SA, Toxicological and 
Environmental Chemistry, Environmental Engineering and Management Journal 
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Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Јелене З. Митровић у звање ванредни професор. 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
__________________________________ 
      Проф. др Перица Васиљевић 
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I 
 

Оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе: 

 
Др Јелена З. Митровић је од 2011. године као асистент, а од 2014. године као 

доцент ангажована у извођењу наставе на предметима Катедре за Примењену хемију и 
хемију животне средине на Департману за хемију, Природно-математичког факултета у 
Нишу. У том периоду, својим активним учешћем у свим активностима Департмана и 
Природно-математичког факултета пружила је значајан допринос у развоју 
организационог и наставног процеса. 

Др Јелена З. Митровић је била секретар на Департману за хемију од септембра 
2014. до октобра 2015. године. Била је члан Комисије за промоцију Департмана за 
Хемију школске 2015/2016. и 2016/2017. године. Учествује у промоцији науке у оквиру 
Фестивала науке „Наук није баук“ од 2009. године. У периоду од 2016. до 2018. године 
била је учесник међународног пројекта за промоцију науке Хоризонт 2020 – Програм 
европска „Ноћ истраживача“ H2020-MSCA-NIGHT-2016 (1/592 од 30.12.2016. године, 
1/455 од 30.12.2017. године и 1/399 од 31.12.2018. године). 

Др Јелена З. Митровић је била члан Комисије за рангирање на пријемном испиту 
на Департману за Хемију на ОАС, МАС и ДАС у школској 2018/2019. години (588/1-01 
од 23.05.2018. године). 

Била је председник Комисије за попис основних средстава, обавеза 
потраживања, благајне Факултета у згради Факултета у улици Ћирила и Методија бр. 2 
(1306/1-01 од 30.11.2015. године), као и председник Комисије за попис залиха 
хемикалија у магацину на ПМФ-у (1417/1-01 од 27.12.2018. године). 

Др Јелена З. Митровић је била члан Комисије за јавну набавку лабораторијског 
материјала за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију ПМФ-а 
у Нишу (МД-07/019 од 13.05.2019. године), као и председник Комисија за јавну набавку 
канцеларијског материјала за потребе ПМФ-а у Нишу (МД-03/019 од 12.04. 2019. и 
МД-01/018 од 05.04.2018. године).  
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I 

 
 

Оцена резултата педагошког рада кандидата: 
 

 
Др Јелена З. Митровић је као асистент била ангажована у извођењу практичне 

наставе на предметима на Департману за хемију, Природно-математичког факултета у 
Нишу. Од избора у звање доцент ангажована је за извођење наставе из предмета Основе 
индустријске хемије (студијски програм Хемија, предавања и вежбе) на Основним 
академским студијама. На Мастер академским студијама је ангажована за извођење 
наставе из предмета Индустријска хемија 1 (студијски програм Примењена хемија, 
модул Примењена хемија, вежбе), Школска пракса 1 (студијски програм Хемија, модул 
Професор хемије, предавања и вежбе), Технологија воде и отпадних вода (студијски 
програм Примењена хемија, модул Хемија животне средине, предавања и вежбе), 
Мониторинг животне средине (студијски програм Хемија, модул Професор хемије, 
предавања и вежбе). На Докторским академским студијама је ангажована за извођење 
наставе из предмета Одабрана поглавља пречишћавања и дезинфекције вода (студијски 
програм Хемија).  

Др Јелена З. Митровић је аутор једног помоћног универзитетског уџбеника. 
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Оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног, 
односно уметничко-наставног подмлатка: 

 
Др Јелена З. Митровић је била ментор 3 мастер рада и члан комисија за одбрану 

2 дипломска рада и 9 мастер радова. 
Др Јелена З. Митровић је била члан Комисија за оцену и одбрану докторске 

дисертације (НСВ број 8/17-01-005/17-012 од 05.06.2017. године и 8/17-01-005/18-012 
од 07.05.2018. године), као и члан Комисија за оцену научне заснованости теме 
докторске дисертације (НСВ број 8/17-01-004/17-014 од 08.05.2017. године и 8/17-01-
004/17-013 од 08.05.2017. године).  

Др Јелена З. Митровић је била члан Комисије за избор кандидата у 
истраживачко звање (ННВ ПМФ-а број 203/1-01 од 25.02.2015. године).  
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