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М22 

У овом раду су испитивани дистрибуција и варијабилност n-алкана (C20-C35) у екстрактима врста рода Sedum и 

представника родова: Crassula, Kalanchoe, Echeveria и Hylotelephium. Истраживање је обухватило 72 узорка 26 

биљних врста сакупљених на различитим локалитетима централног Балканског полуострва. Идентификација и 

квантификација n-алкана је урађена помоћу GC-MS и GC-FID техника. За статистичке анализе коришћен је 

процентуални садржај алкана, у смислу оригиналних варијабли.  n-Алкани са непарним бројем C-атома су 

доминантно присутни у восковима свих испитиваних представника серија рода Sedum, као и представника других 

родова. Међу њима, C 29, C31 и C 33 су најзаступљенији. Висока варијабилност n-алкана резултовала је тенденцијом 

груписања на нивоу серија. 
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М22 
У овом раду су испитивани дистрибуција и варијабилност тритерпенских серија (олеанска, лупанска и 

тараксеранска серија) епикутикуларних воскова балканских врста рода Sedum и представника родова: Crassula, 

Kalanchoe, Echeveria и Hylotelephium. Истраживање је обухватило 72 узорка 26 врста сакупљених на различитим 

локалитетима централног Балканског полуострва. Идентификација и квантификација тритерпена је урађена 

помоћу GC-MS и GC-FID техника. Добијени подаци су систематизовани у матрице ради статистичке обраде 

кластер анализом (UPGMA and Euclidean distance), а резултати су представљени помоћу кладограма. Дистрибуција 

тритерпенских серија је у складу са филогенетском систематиком рода Sedum, изузев серије Rupestria.  
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М23 
У овом раду је испитиван хемијски састав метанолних екстраката изолованих из таксона рода Sedum (52 узорка, 23 

врсте), сакупљаних на ериторији централног Балканског полиуострва, и представника родова Crassula, Echeveria и 

Kalanchoe. Узорци су анализирани HPLC техником (DAD-детектор). Идентификација је извршена на основу 

ретенционих времена стандарда и карактеристичних апсорпционих спектара компоненти. Идентификоване 

компоненте су као оригиналне варијабле систематизоване у матрице ради статистичке анализе и утврђивања 

њиховог хемотаксономског значаја. Међусобни односи таксона су приказани помоћу дендрограма добијеног кластер 

анализом (UPGMA и Euclidean distance) при чему је утврђено да варијабилност садржаја компоненти метанолних 

екстраката услољава груписање узорака на нивоу серија.  
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M52 
Циљ овог истраживања је био одређивање и упоређивање хемијског сасатава епикутикуларних воскова два узорка 

врсте S. rupestre у вегетативној фази након плодоношења, са различитих станишта (природно станиште и 

хортикултурни услови). GC-MS, GC-FID и 1D- ( 1H i 13C) i 2D-NMR анализе су коришћене ради идентификације и 

квантификације састојака епикутикуларних воскова изолованих у облику хексанских испирака листова и стабла. Оба 

узорка су садржала хентриаконтан, тритриаконтан и тритерпен германицил-формат. Упоређивањем добијених 

резултата, дошло се до закључка да услови станишта не утичу на квалитативни састав, али да постоји разлика у 

квантитативном саставу епикутикуларних воскова врсте S.rupestre. 

НАПОМЕНА: уколико је кандидат објавио више од 3 рада, додати нове редове у овај део документа 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кандидат испуњава услове за оцену и одбрану докторске дисертације који су предвиђени Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 
ДА НЕ 

Кандидат je oстварио потребан број ЕСПБ бодова (150) за пријаву и одбрану докторске дисертације; oбјавио је два рада М22 

(на оба је првопотписани аутор), један рад M23 и један рад објављен у универзитетском часопису (М52, првопотписани 

аутор) из докторске дисертације (научна област Хемија). Докторска дисертација такође садржи и резултате који још увек нису 

публиковани. 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

Доктроска дисертација је изложена на 197 страна и садржи  213 цитата, 64 табела и 51 слику у оквиру 10 

поглавља.  

 У првом поглављу су дате информације о општем значају и применљивости биљних метаболита и 

дефинисан циљ истраживања докторске дисертације – употреба секундарних метаболита рода Sedum 

(сакупљених на територији централног Балканског полуострва) у хемотаксономске сврхе. 

 У теоријском делу (друго поглавље) су представљени предмет и циљеви истраживања таксономије и 

ситематике. Наглашена је улога секундарних метаболита у класификацији биљних таксона, као и њихова 

повезаност са фитохемијом и нумеричком таксономијом. Такође су приказани резултати досадашњих 

фитохемијских и таксономских истраживања  рода Sedum и фамилије Crassulaceae. Сагледан је и значај 

разјашњавања инфрегенеричких односа поменутог рода и примене метаболита (n-алкана и тритерпенаи 

једињења метанолног екстракта) у таксономске сврхе. У посебним подпоглављима је наглашена 



применљивост статистичких метода у обради хемометријских података и интерпретацији добијених 

резултата. 

 У експерименталном делу (треће поглавље) су сажето и јасно представљени подаци о истраживаним 

таксонима рода Sedum и представницима других родова фамилије Crassulaceae (укључени као спољне 

групе), као и о изоловању и идентификацији компоненти епикутикуларних воскова и метанолних 

екстраката чији су садржаји систематизовани у матирице и коришћени као варијабле у статистичкој 

анализи. Испитивани представници рода Sedum су  у наредним поглављима, у складу са њиховом 

таксономском припадношћу, разматрани на нивоу одговарајућих серија. (део информација се налази и у 

поглављу Прилози). 

 У оквиру четвртог поглавља представљени су резултати дескриптивне статистике, анализе варијансе 

(ANOVA), анализе главних компоненти (PCA), дискриминантне анализе (CDA), кластер анализе (AHC) и 

коресподентне анализе (CA). У оквиру сваке анализе су тестирани различити обрасци и, у складу са тим, 

описани различити случајеви међусобних односа испитиваних узорака.  

 У петом поглављу дискутована је дистрибуција и варијабилност карактера епикутикуларних воскова и 

метанолних екстраката на нивоу серија и родова (случајеви када се уводе спољне групе), као и статистичка 

значајност карактера који у највећој мери доприносе диференцирању анализираних група. У оквиру 

мултиваријантних техника анализе сагледана је варијабилност у односу на груписање испитиваних група 

узорака (PCA); осим опште примене, наглашена је и применљивост појединих карактера за 

дискриминацију серија рода у оквиру CDA i AHC анализа које су значајно допринеле разјашњавању 

таксономских односа. Коресподентна анализа је примењена у циљу испитивања варијабилности одабраних 

квалитативних особина. Испитиван је начин на који присутство или одсуство једињења епикутикуларних 

воскова утиче на диференцирање таксона и да ли постоји веза између стања површине листа са 

присуством или одсуством појединих класа једињења. Дискусијом су обухваћени  и резултати претходних 

истаживања, обављених у циљу испитивања дистрибуције компоненти епикутикуларних воскова и 

фенолних једињења и разјашњавања таксономских односа у оквиру рода Sedum.  

 На основу резултата и дискусије изведени су закључци (шесто поглавље).  

 У седмом поглављу наведена је цитирана литература (213 цитата). 

 Осмо поглавље садржи биографске и библиографске податке докторанта. 

 Девето поглавље обухвата прилоге: 

-Прилог 1 садржи преглед испитиваних таксона фамилије Crassulaceae са подацима о врсти 

екстракта, локалитету, години сакупљања биљног материјала и приносу воска. 

-У прилогу 2 су подаци о идентификацији тритерпенских серија (олеани, тараксерани и лупани). 

-Прилог 3 садржи табеле дескриптивне статистике на нивоу серија рода Sedum и таксона спољних 

група.  

-Прилог 4 приказује стања квалитативних карактера конституената епикутикуларног воска и 

површине листа појединачних узорака. 

 Поглавље 10 садржи потребну пропратну документацију: изјаву о ауторству; изјаву о 

истоветности електронског и штампаног облика докторске дисертације и изјаву о коришћењу. 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Ниво остваривања постављених циљева из пријаве докторске дисертације (до 200 речи) 

Постављени циљеви докторске дисертације су реализовани. Разматрањем одабраних дескриптивних параметара 

указано је на варијабилност садржаја испитиваних картактера епикутикуларних воскова и метанолних екстраката 

великог броја балканских представника рода Sedum на нивоу серија којима припадају. Такође је утврђена 

(статистичка) значајност, односно допринос поменутих карактера приликом диференцирања испитиваних серија. 

Одабраним мултиваријантним техникама анализе података показано је да варијабилност и груписање узорака у 

оквиру серија, али и на вишем таксономском нивоу – ниво рода, зависи од врсте примењеног обрасца, тј. од типа 

карактера. Констатована је тенденција груписања (хомогеност) на нивоу серија код већине испитиваних узорака, 

али и феномен дисперзије елемената код појединих серија рода Sedum. Приказани резултати су високо 

репрезентативни и показују да испитивани карактери у већини случајева могу допринети разјашњавању 

таксономских  односа у оквиру рода Sedum и/или фамилије Crassulaceae.  

Вредновање значаја и научног доприноса резултата дисертације (до 200 речи) 

 Добијени резулатати пружају значајне информације о балканским представницима рода Sedum који до сада 

нису били испитивани са аспекта фитохемије и хемотаксономије;  

 Применом различитих статистичких метода указано је на значајност и применљивост коришћених 

секундарних метаболита (епикутикуларних воскова и метанолних екстраката) у разјашњавању 

инфрагенеричких односа и дефинисању позиције врста  рода Sedum у односу на друге, мање или више 

сродне представнике фамилије Crassulaceae .  

 Научни допринос резултата докторске дисертације је потврђен објављивањем дела резултата: два рада 

М22, један рад М23 и један рад М52. 

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 речи) 




