
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

На основу одлуке Изборног већа Технолошко-металуршког факултета Универзитета 
у Београду одржаног 22. марта 2021. године, именовани смо за чланове Комисије за 
припрему извештаја о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор једног 
ванредног професора за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских 
производа. 

На конкурс објављен на порталу Националне службе за запошљавање, „Послови” од 
31. 03. 2021. године пријавила су се два кандидата, др Ђорђе Вељовић, дипломирани 
инжењер технологије, доцент Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 
Београду и др Јелена Радосављевић, дипломирани инжењер технологије фармацеутско-
козметичког инжењерства.  

Након детаљног прегледа достављених докумената оба кандидата, утврђено је да др 
Ђорђе Вељовић у потпуности испуњава све услове конкурса. Др Јелена Радосављевић не 
испуњава услове конкурса јер не задовољава критеријуме и изборне услове за избор у 
звање ванредни професор према Правилнику о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког 
факултета Универзитета у Београду: 

- M11 + M12 + М41 + М42 + П30 ≥ 5 (остварено 0) 
- П40 ≥ 5 (остварено 0) 
- М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 ≥ 66 (остварено 12,2) 
- најмање 15 радова у часописима са рецензијом (остварено 3 рада), од чега најмање 

4 из категорије М21 + М22 (остварено 1) 
- најмање 9 радова из категорије М20 (остварено 2 рада) 
- М21 + М22 + М23 + М24 + М51 + М52 + М53 ≥ 45 (остварено 10) 
- М30 + М60 ≥ 4 (остварено 2,2) 
- М80 + М90 + М100 + М120 ≥ 8 (остварено 0) 
- З10 + З20 + З30 + З40 + З50 + З60 + З70 + З80 + М100 + М120 ≥ 6 (остварено 0) 
- З80 ≥ 4 (остварено 0) 

О кандидату, др Ђорђу Вељовићу, који у потпуности испуњава услове конкурса, 
подносимо следећи 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

А. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 

 Др Ђорђе Вељовић је рођен 03.08.1977. године у Крагујевцу, где је завршио 
основну и средњу школу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 
уписао је 1996. године, a дипломирао je 2002. године. Последипломске студије уписао је 
2002. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду на  



Катедри за неорганску хемијску технологију. Успешно је положио све испите предвиђене 
планом и програмом, а магистарску тезу успешно је одбранио 2007. године. Докторску 
дисертацију под називом ’’Испитивање утицаја параметара процесирања на својства 
биокерамичких материјала на бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата 
добијених различитим техникама синтеровања’’ је одбранио 2010. године и тиме стекао 
звање доктора техничких наука, за област хемија и хемијска технологија. 

 
Од 2002. до 2003. године радио је у Институту за испитивање материјала Србије 

као инжењер у Лабораторији за везива и хидроизолацију. Од 2003. до 2007. године радио 
је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду као истраживач 
приправник, а од 2007. до 2011. године у својству истраживача сарадника. У звању 
научног сарадника најпре је радио у Иновационом центру Технолошко-металуршког 
факултета од 2011. до 2014. године, а од 2014. до 2016. године на Технолошко-
металуршком факултету Универзитета у Београду. Од јула до децембра 2016. године 
радио је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду у својству 
вишег научног сарадника. Од 2007. године учествује у настави асистирајући најпре на 
вежбама у оквиру више предмета из области неорганске хемијске технологије и области 
материјала, а уз сагласност Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета 
Универзитета у Београду учествовао је у настави реализујући вежбе из предмета: 
„Керамика II (Керамички процеси)“, „Процесирање и примена керамичких материјала“ и 
„Биокерамички материјали“. Од избора у звање доцента, 26.12.2016. године, ангажован је 
у настави на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду из следећих 
предмета: „Процесирање и примена керамичких материјала“, „Грађевински материјали“, 
„Карактеризација керамичких материјала“, „Технологија грађевинских материјала“, 
„Биокерамички материјали“ (мастер студије), „Савремени грађевински материјали“ 
(мастер студије), „Технологија грађевинских материјала“ (мастер студије), „Методе 
карактеризације керамичких и стакластих материјала“ (докторске студије), „Одабрана 
поглавља технологије грађевинских материјала“ (докторске студије), „Синтеза, својства и 
примена биокерамичких материјала“ (докторске студије). Према подацима доступним на 
сајту Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду педагошка активност 
др Ђорђа Вељовића је у периоду од избора у прво наставно звање, у студентским анкетама 
оцењена као одлична (П11=4,93). 

 

Др Ђорђе Вељовић је аутор истакнуте монографије националног значаја 
„Биокерамички материјали на бази калцијум-фосфата: процесирање, својства и примена“. 
Током досадашњег рада је био ментор три одбрањена мастер рада и четири одбрањена 
завршна рада. Тренутно је ментор четворо студената докторских студија. Био је члан 
комисије шест одбрањених докторских дисертација, десет одбрањених мастер радова, 
једног одбрањеног дипломског рада и тринаест одбрањених завршних радова. Последњих 
година током летњег семестра је у више наврата био ментор страним студентима на 
размени посредством „IAESTE“ организације. Током школске 2018/19. године боравио је 
две недеље у својству гостујућег предавача по позиву на руском универзитету Плекханов 
у Москви. Др Ђорђе Вељовић од 2014. године до данас води обуку и припрему студената 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за обављење научно-
истраживачких активности, који су своје научне радове представљали на смотри 
технолошких и металуршких факултета „Технологијада“ и на Конгресима Центра за 



научно-истраживачки рад студената Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 
Београду. 

Поред наставе, активно је учествовао и у раду комисија и организационих јединица 
факултета. Др Ђорђе Вељовић је члан Наставно-научног већа Технолошко-металуршког 
факултета од 2018. године до данас. Од 2013. године члан је центра изузетних вредности 
под називом „Центар за нанотехнологије и функционалне материјале” акредитованог у 
оквиру Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, у чијој је 
акредитацији и реакредитацији активно учествовао. Од 2007. године активно учествује у 
промоцији Технолошко-металуршког факултета, а од 2015. до 2018. године је био члан 
комисије за промоцију Технолошко-металуршког факултета на стручним скуповима, 
сајмовима, посетама образовним институцијама итд. Члан је комисије за организовање 
наступа Технолошко-металуршког факултета на скуповима студената технолошких и 
металуршких факултета од 2015. године до данас. Учествовао је на Оснивачкој скупштини 
Алумни организације Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 28. 
новембра 2008. године, када је изабран за члана радног председништва Алумни ТМФ. Био 
је у више наврата члан Комисије за попис основних средстава Катедре за неорганску 
хемијску технологију и Комисије за попис основних средстава Центра за нанотехнологије 
и функционалне материјале. 

Др Ђорђе Вељовић је учествовао или учествује на истраживањима у оквиру шест 
домаћих и осам међународних научно-истраживачких пројекта. Кроз сарадњу са 
привредом учествовао је у реализацији дванаест елабората и студија. Део доктората 
израдио је током боравака на Техничком универзитету у Риги где се бавио процесирањем 
керамичких и композитних наноструктурних материјала користећи методе микроталасног 
и спарк плазма синтеровања. Учествовао је у реализацији међународног пројекта FP7-
REGPOT-2009-1 NANOTECH FTM “Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials 
Centre“, br: 245916 током чије реализације је боравио у више наврата на Техничком 
универзитету у Риги и Националном институту за ласере, плазму и радијациону физику у 
Букурешту. 

Добитник је Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2011. годину од стране 
Српског хемијског друштва, као израз признања за резултате и допринос у науци у 
области неорганске хемијске технологије и инжењерства материјала, посебно у области 
синтезе, карактеризације и проучавања процеса у области керамичких материјала. Током 
досадашњег научно-истраживачког рада је објавио 79 научних радова и то: 11 радова у 
међународним часописима изузетних вредности (М21а), 33 рада у врхунским 
међународним часописима (М21), 14 радова у истакнутим међународним часописима 
(М22), 12 радова у часописима међународног значаја (М23), 2 рада у часописима 
међународног значаја верификованих посебном одлуком (М24), пет радова у водећим 
часописима националног значаја (М51) и два рада у научним часописима националног 
значаја (М53). Саопштио је 12 радова на скуповима међународног значаја штампаних у 
целини, 6 радова саопштених на скуповима националног значаја штампаних у целини, 76 
радова саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у изводу и 18 радова 
саопштених на скуповима националног значаја штампаних у изводу. Уредник је једног 
зборника саопштења са скупа националног значаја (М66), има један објављен патент на 
националном нивоу (М94) и коаутор је једног техничког решења (М80). 



Био је члан у организационим и научним одборима више међународних и 
националних научних скупова. Др Ђорђе Вељовић је био преседник организационог 
одбора међународних научних скупова: „Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018“ и 
„Twenty‐first Annual Conference YUCOMAT 2019 & Eleventh World Round Table Conference 
on Sintering WRTCS 2019“. Био је потпредседник научног и организационог одбора 
међународних научних скупова: „15th, 16th , 17th и 18th Young researchers conference - 
Materials Science and Engineering“, 2016, 2017, 2018 и 2019. године. Учествовао је у 
својству госта експерта на заседању проширеног одељења Комитета за биоетику Савета 
Европе у Паризу 2013. године. Члан је уредништва часописа „Хемијска индустрија“ и 
„Metallurgical and Materials Engineering“. Рецензирао је 36 радова у међународним 
часописима категорије М20 и 4 рада у националним часописима категорије М50. Према 
бази “Scopus” др Ђорђе Вељовић има “h” индекс 19, а његови радови су до априла 2021. 
године цитирани 1210 путa, односно има 956 цитата без аутоцитата аутора и свих 
коаутора. Члан је Српског хемијског друштва, Савеза хемијских инжењера Србије и 
Друштва за истраживање материјала Србије. Служи се активно енглеским језиком. 

 

Б. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Одбрањена магистарска теза (М72 = 3) 
 
„Проучавање процеса формирања наноструктурних биокерамичких материјала на бази 
хидроксиапатита“, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Катедра 
за неорганску хемијску технологију, Београд, 2007. 
 
Одбрањена докторска дисертација (М71 = 6) 
 
„Испитивање утицаја параметара процесирања на својства биокерамичких материјала на 
бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата добијених различитим техникама 
синтеровања“, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Катедра за 
неорганску хемијску технологију, Београд, 2010. 
 
В. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ  
 

Др Ђорђе Вељовић учествује у настави на Технолошко-металуршком факултету од 
2007. године. Пре избора у звање доцента асистирао је на вежбама у оквиру више 
предмета из области неорганске хемијске технологије и области материјала, а уз 
сагласност Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 
Београду реализовао је вежбе из предмета: „Керамика II (Керамички процеси)’’, 
„Процесирање и примена керамичких материјала’’ и „Биокерамички материјали’’. Од 
избора у звање доцента 26.12.2016. године, ангажован је у настави на Технолошко-
металуршком факултету Универзитета у Београду из следећих предмета: „Процесирање и 
примена керамичких материјала“ (предавања и вежбе) чији наставни план и програм је 
модификовао за потребе акредитације 2020. године, „Грађевински материјали“ 
(предавања и вежбе), „Карактеризација керамичких материјала“ (предавања и вежбе), 
„Технологија грађевинских материјала“ (предавања и вежбе), „Стручна пракса“, 



„Биокерамички материјали“ (мастер студије), „Савремени грађевински материјали“ 
(мастер студије), „Технологија грађевинских материјала“ (мастер студије), „Методе 
карактеризације керамичких и стакластих материјала“ (докторске студије), 
„Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала“ (докторске студије), 
„Синтеза, својства и примена биокерамичких материјала“ (докторске студије). 

Према подацима доступним на сајту Технолошко-металуршког факултета 
педагошка активност др Ђорђа Вељовића је у периоду од избора у прво наставно звање, у 
студентским анкетама оцењена као одлична (П11=4,93). 

Др Ђорђе Вељовић је аутор истакнуте монографије националног значаја 
„Биокерамички материјали на бази калцијум-фосфата: процесирање, својства и примена“, 
која се користи као додатак постојећој литератури за предмете: Процесирање и примена 
керамичких материјала, Биокерамички материјали (мастер студије) и Синтеза, 
својства и примена биокерамичких материјала (докторске студије). Током досадашњег 
рада је био ментор три одбрањена мастер рада и четири одбрањена завршна рада. 
Тренутно је ментор четворо студената докторских студија. Био је члан комисије шест 
одбрањених докторских дисертација, десет одбрањених мастер радова, једног одбрањеног 
дипломског рада и тринаест одбрањених завршних радова. Последњих година током 
летњег семестра је у више наврата био ментор страним студентима на размени 
посредством „IAESTE“ организације. Током школске 2018/19. године боравио је две 
недеље у својству гостујућег предавача по позиву на руском универзитету Плекханов у 
Москви, где је држао предавања студентима основних академских  и мастер студија. Др 
Ђорђе Вељовић од 2014. године води обуку и припрему студената Технолошко-
металуршког факултета за обављење научно-истраживачких активности, који су своје 
научне радове представљали на смотри технолошких и металуршких факултета 
„Технологијада“ и Конгресима Центра за научно-истраживачки рад студената 
Технолошко-металуршког факултета. Организовао је учешће студената Технолошко-
металуршког факултета на Међународним скуповима студената технологије у Новом 
Саду, Конгресима студената технолошких факултета у Бања Луци (где је 2018. године 
одржао уводно предавање) и међународној конференцији „Young researchers conference 
Materials Science and Engineering“ у Београду. 

Из свега наведеног се може се закључити да Др Ђорђе Вељовић наставу држи 
веома савесно, а током држања предавања и експерименталних вежби из наведених 
предмета показао је пуну одговорност и велико залагање. Радећи са студентима основних 
академских, мастер и докторских студија, кроз наставу и ваннаставне активности показао 
је изузетну креативност, уносећи у наставу иновативност у складу са новим трендовима у 
области, користећи знања стечена кроз сарадњу са привредом и научно-истраживачки рад. 

 
Г. ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 
 
Оцена наставне активности П10 
 
Збирна оцена наставне активности добијена у студентској анкети (П11 = 5) 
 



Педагошка активност у студентским анкетама је оцењена као одлична (просечна оцена 
4,93>4). 
 
Припрема и реализација наставе (П20) 
 
После избора у звање доцента 

Кандидат је модификовао постојећи наставни програм предмета (П22 = 1 x 2 = 2) 
 

1. „Процесирање и примена керамичких материјала“ на основним студијама 
Технолошко-маталуршког факултета, Универзитета у Београду (основне студије 
према наставном плану из 2020. године). 

 
Менторство (П40) 
 
Члан комисије за одбрану докторске дисертације (П42 = 6 x 2 = 12) 
 
Пре избора у звање доцента 

1. Mr Nozhat Moftah El Buaishi, „Sinterability of cordierite powders synthesized by 
different sol-gel methods“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, 2013. 

2. Маја Лежаја, „Композити и адхезиви са синтетским хидроксиапатитним пуниоцима 
и хидроксиапатитни инсерти: испитивање механичких својстава и квалитета 
адхезивне везе“, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, 2015. 

 

После избора у звање доцента 

3. Драгана Радовановић, „Процес стабилизације и солидификације опасног муља 
образованог након третмана отпадне воде у примарној металургији бакра“, 
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

4. Ивана Дамњановић, „Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини 
материјала на бази титана за израду денталних импланата“, Технолошко-
металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

5. Милица Каранац, „Примена електрофилтерског пепела модификованог калцијум-
хидроксидом и оксидима железа за уклањање јона тешких метала из воде“, 
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

6. Јована Марјановић, „Карактеристике композита и дентинских заменика од значаја 
за оптичка својства финалне рестаурације“, Стоматолошки факултет, Универзитет 
у Београду, 2018. 

 

Ментор одбрањеног мастер рада (П45 = 3 x 1 = 3) 
 



После избора у звање доцента 

1. Милица Андрејевић, „Испитивање утицаја хидроксиапатитних биокерамичких 
пунилаца на микроструктуру, механичка својства и биоактивност композитних 
алгинатних макропорозних хидрогелова“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

2. Тамара Матић, „Процесирање и примена денталних инсерата на бази 
хидроксиапатита допираног магнезијумом и модификација денталних композита 
пуниоцима на бази хидроксиапатита“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

3. Маријана Павловић, „Испитивање заједничког утицаја јона стронцијума и 
магнезијума на својства допираних биокерамичких материјала на бази калцијум-
фосфата“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 
2020. 

 
Члан комисије одбрањеног мастер рада (П46 = 10 x 0,5 = 5,0) 
 
 
После избора у звање доцента 

1. Миа Радоњић, „Развој и карактеризација двофазних остеохондралних имплантата 
на бази геланске гуме“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, 2017. 

2. Вукашин Угриновић, „Синтеза и дефинисање својстава биокомпозитних 
хидрогелова на бази калцијум-хидроксиапатита и поли(метакрилне киселине) за 
примену у инжењерству коштаног ткива“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2017. 

3. Илијана Коврлија, „Добијање и функционална карактеризација двофазних 
имплантата на бази геланске гуме и биоактивног стакла за инжењерство 
остеохондралног ткива“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, 2018. 

4. Јована Димитријевић, „Синтеза и карактеризација биоактивног стакла допираног 
јонима литијума и стронцијума“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет 
у Београду, Београд, 2018. 

5. Дуња Плавшић, „Карактеризација коварине модификоване за уклањање арсена из 
отпадне воде у базној средини“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, 2018. 

6. Наташа Томашевић, „Добијање и карактеризација макропорозних композитних 
алгинатних хидрогелова са честицама прекурсора хидроксиапатита“, Технолошко-
металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018. 



7. Миљана Стојановић, „Испитивање утицаја механохемијске модификације 
природног зеолита јонима Fe(III) на степен адсорпције катјона тешких метала“, 
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

8. Матија Крповић, „Адсорпција оксоанјона селена за Fe(III)-модификовани природни 
зеолит“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 
2018. 

9. Ђорђе Симовић, „Испитивање ефикасности сурфактант-модификованих 
адсорбената на бази природног зеолита за везивање токсичних анјона“, 
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2019. 

10. Милијана Ђорђевић, „Утицај температуре и адитива синтеровања на својства 
порозне и густе кордијеритне керамике“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2020. 

 
Члан комисије одбрањеног дипломског рада (П46 = 1 x 0,5 = 0,5) 
 
 
После избора у звање доцента 

1. Александра Новаковић, „Смањење емисије штетних гасова из постројења цементне 
индустрије“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 
2018. 

 
Ментор одбрањеног завршног рада (П48 = 4 x 0,5 = 2,0) 
 
 
После избора у звање доцента 

1. Милица Андрејевић, „Испитивање формирања хидроксиапатита у макропорозним 
композитним хидрогеловима на бази алгината и магнезијумом допираних честица 
β-трикалцијум-фосфата у условима континуалног протока“, Технолошко-
металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2017. 

2. Милица Нектаријевић, „Синтеза, карактеризација и оптимизација антимикробне 
активности калцинисаних пунилаца на бази калцијум-хидроксиапатита допираних 
јонима Mg и Cu“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, 2018. 

3. Петар Аничић, „Испитивање утицаја калцинисаних калцијум дефицитарних 
хидроксиапатитних пунилаца допираних магнезијумом на механичка својства и 
биоактивност композитних алгинатних хидрогелова у биореакторским условима“, 
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2019. 

4. Душан Станојевић, „Испитивање утицаја хидроксиапатитних пунилаца на 
микроструктуру и механичка својства композитних хидрогелова на бази 



поли(метакрилне киселине) и желатина“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2020. 

 
Члан комисије одбрањеног завршног рада (П49 = 13 x 0,2 = 2,6) 
 
Пре избора у звање доцента 

1. Бојана Стојановић, „Синтеза, карактеризација и антимикробна активност 
хидроксиапатита допираних стронцијумом и сребром“, Технолошко-металуршки 
факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2012. 

2. Ивана Грујић, „Испитивање утицаја јона стронцијума и сребра на антимикробну 
активност и механичка својства калцијум-хидроксиапатита“, Технолошко-
металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2013. 

После избора у звање доцента 

3. Јована Димитријевић, „Синтеза и карактеризација биокерамичких прахова на бази 
калцијум-флуороапатита“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, 2017. 

4. Матија Крповић, „Механохемијска модификација природног зеолита-
клиноптилолита Zn(II)-јонима“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, 2017. 

5. Михајло Узелац, „Допирање титан(IV)-оксида угљеником у циљу добијања 
фотокатализатора за разградњу загађујућих супстанци у води под дејством 
видљиве светлости“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, 2018. 

6. Тијана Кандић, „Синтеза ткивних имплантата на бази прекурсора хидроксиапатита 
и карактеризација у биореакторским условима“, Технолошко-металуршки 
факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

7. Милијана Ђорђевић, „Добијање макропорозне кордијеритне керамике применом 
емулзија стабилисаних честицама“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2018. 

8. Ђорђе Симовић, „Оптимизација процеса добијања адсорбената на бази природног 
зеолита и Fe(III) “, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, 2018. 

9. Наталија Стојановић, „Добијање композитних хидрогелова на бази поли(винил 
алкохола) и прекурсора хидроксиапатита за потенцијалну примену у 
биомедицини“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, 2019. 

10. Вукоје Вукојевић, „Порозна керамика добијена од емулзија стабилисаних 
честицама модификованог сепиолита“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2019. 



11. Драгица Гачић, „Оптимизација процеса припреме адсорбената на бази сурфактант-
модификованог природног зеолита“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2019. 

12. Петар Видојевић, „Испитивање ефикасности хидрофобних премаза у решавању 
проблема ефлоресценције бетона“, Технолошко-металуршки факултет, 
Универзитет у Београду, Београд, 2020. 

13. Лазар Стојановић, „Адсорпција хромат-јона из водених раствора 
органомодификованим зеолит-клиноптилолитом“, Технолошко-металуршки 
факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2020. 

 
Д. ИНДИКАТОРИ НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УСПЕШНОСТИ 
 

Др Ђорђе Вељовић је резултате истраживачког рада објавио у 196 библиографских 
јединица, једна истакнута монографија националног значаја, једанаест радова у 
међународним часописима изузетних вредности, тридесет три рада у врхунским 
међународним часописима, четрнаест радова у истакнутим међународним часописима, 
дванаест радова у часописима међународног значаја, два рада у часописима међународног 
значаја верификованих посебном одлуком, пет радова у водећим часописима националног 
значаја, два рада у научним часописима националног значаја, једно предавање по позиву 
са међународног скупа штампано у целини, једно предавање по позиву са међународног 
скупа штампано у изводу, дванаест радова саопштених на скуповима међународног 
значаја штампаних у целини, шест радова саопштених на скуповима националног значаја 
штампаних у целини, седамдесет шест радова саопштених на скуповима међународног 
значаја штампаних у изводу и осамнаест радова саопштених на скуповима националног 
значаја штампаних у изводу. Коаутор је једног техничког решења и има један објављен 
патента на националном нивоу. Кроз сарадњу са привредом учествовао је у реализацији 
дванаесет елабората и студија. Уредник је једног зборника саопштења са скупа 
националног значаја. Први је аутор на 35 библиографских јединица, од чега на 11 радова 
класе М20. Укупан импакт фактор (ИФ) часописа у којима су објављене публикације др 
Ђорђа Вељовића износи 169,17, док просечан број аутора по раду износи 6,55. Према бази 
“Scopus” др Ђорђе Вељовић има “h” индекс 19. 

Научни рад Др Ђорђа Вељовића највећим делом припада областима инжењерства 
неорганских хемијских производа и инжењерства материјала, а резултати истраживачког 
рада могу се поделити у више подобласти, при чему се истичу: синтеза, процесирање и 
карактеризација биокерамичких и биокомпозитних материјала за примену у биомедицини 
и стоматологији (густе синтероване форме, макропорозни носачи, биоактивни цементи, 
биоматеријали са антимикробним својствима и биоматеријали за контролисано 
отпуштање активних супстанци, итд.); микроталасно синтеровање, спарк плазма 
синтеровање и топло пресовање густих и контролисано порозних функционалних 
наноструктурних керамичких материјала; процесирање биостакластих, биокерамичких и 
композитних превлака и танких филмова електрофоретском и пулсном ласерском 
депозицијом на металним супстратима; синтеза и примена композитних и керамичких 
денталних материјала; развој технологија за активацију и модификацију природних 
адсорбената и отпадних материјала, испитивање њихових својстава и потенцијалне 



примене у различитим аспектима заштите животне средине, развијање технологија за 
њихову примену у регенерацији минералних моторних, трансформаторских и јестивих 
уља, бистрењу вина, пречишћавању вода, солидификацију отпада, итд.); грађевински 
материјали (испитивање својстава и квалитета опекарских глина и производа на њиховој 
бази, као и развој технологија у индустрији грађевинских материјала, испитивање 
својстава и примене неорганских везивних материјала и оптимизација технологије њихове 
производње). 

Др Ђорђе Вељовић је учествовао или учествује на истраживањима у оквиру шест 
домаћих и осам међународних научно-истраживачких пројеката, током чије реализације је 
активно учествовао у успостављању и реализацији научне сарадње са научним 
институцијама у земљи и иностранству. Кроз сарадњу са привредом учествовао је у 
реализацији дванаест елабората и студија. Треба истаћи посебан значај активне сарадње са 
Националним институтом за ласере, плазму и радијациону физику у Букурешту и 
Техничким универзитетом у Риги где се кандидат бавио проблематиком процесирања 
биокерамичких и биокомпозитних наноструктурних материјала, а као резултат наведене 
међународне сарадње проистекао је велики број научних радова. Током израде докторске 
дисертације и реализације међународних пројеката EUREKA E!3303 - 
BIONANOCOMPOSIT и FP7-REGPOT-2009-1 NANOTECH FTM “Reinforcing of 
Nanotechnology and Functional Materials Centre“, br: 245916, у више наврата је боравио на 
Техничком универзитету у Риги и Националном институту за ласере, плазму и 
радијациону физику у Букурешту, у укупном трајању од оквирно два месеца. 
Међународни пројекти и публиковани научни радови потврђују вишегодишњу 
континуалну и успешну међународну сарадњу. Резултатима истраживња је допринео 
реализацији међународних и домаћих пројеката на којима је учествовао, док је научним 
радовима допринео и дефинисању нових тема и праваца истраживања.  

Члан је уредништва часописа „Хемијска индустрија“ и „Metallurgical and Materials 
Engineering“. Био је члан у организационим и научним одборима више међународних и 
националних научних скупова. Рецензирао је 36 радова у међународним часописима 
категорије М20 и 4 рада у националним часописима категорије М50. Потврда квалитета 
научно-истраживачких резултата које је кандидат остварио је и Медаља за прегалаштво и 
успех у науци за 2011. годину добијена од стране Српског хемијског друштва. 
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2.1.5. S. Nikolić, V. Lazić, Dj. Veljović, Lj. Mojović, “Production of bioethanol from pre-treated 
cotton fabrics and waste cotton materials“, Carbohydrate Polymers, 164 (2017) 136–144 
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2.1.9. K. Smiljanić, I. Prodić, D. Apostolović, A. Cvetković, Dj. Veljović, J. Mutić, M. van 
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Д1. ПРИКАЗ РАДОВА 
 

Објављени научни радови др Ђорђа Вељовића припадају областима: процесирање, 
дефинисање својстава и примена биоматеријала, са посебним освртом на наноструктурне 
биоактивне керамичке и биокомпозитне материјале, њихова механичка својства, 
биокомпатибилност и антимикробни потенцијал; добијање различитих функционалних 
керамичких материјала микроталасним и спарк плазма синтеровањем; 
синтеза,карактеризација и примена различитих керамичких и композитних материјала за 
примену у зеленим технологијама; модификација природних и отпадних материјала, 
њихова солидификација уз помоћ неорганских везивних материјала; процесирање, 
карактеризација, површинска својства и примена функционалних материјала на 
керамичкој, металној и полимерној основи. 

Утицаји параметара и примењених техника процесирања на својства и примену 
калцијум-фосфатних нано-честичних прахова, густих наноструктурних синтерованих 
компаката и контролисано порозних биокерамичких и биокомпозитних форми тема су 
библиографских јединица 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1 и 4.2.2. Детаљно су описани поступци синтезе 



прахова калцијум-хидроксиапатита, различите технике синтеровања калцијум-фосфатних 
биокерамичких материјала и процесирање биокерамичких и биокомпозитних 
макропорозних носача. Приказан је утицај микроструктуре биокерамичких материјала на 
механичка својства, биоактивност, биокомпатибилност и друга својстава битна за примену 
у биомедицини, стоматологији и инжењерству ткива. 

У библиографским једниицама 2.2.1., 2.2.2, 2.4.2, 3.4.6, 3.4.7, 5.2.4 и 5.2.6. приказан 
је утицај параметара процесирања и карактеристика полазних нано-честичних прахова 
хидроксиапатита на својства густих синтерованих биокерамичких материјала на бази 
калцијум-хидроксиапатита и β-трикалцијум-фосфата, користећи технике конвенционалног 
синтеровања и топлог пресовања. Топлим пресовањем стехиметријског праха калцијум-
хидроксиапатита добијени су транслуцентни наноструктурни монофазни биокерамички 
материјали побољшаних механичких и наномеханичких својстава. Показано је да 
смањење величине зрна синтерованих биокерамичких материјала са микро на нано ниво 
резултира симултаним повећањем жилавости и тврдоће, а након дефинисања утицаја 
величине зрна и фазног састава на наномеханичка својства густих биокерамичких 
материјала, показано је да су њихова механичка својстава адекватна за примену приликом 
замене одређених оштећених делова коштаног и зубног ткива. 

Значајан допринос области биокерамичких материјала дају радови кандидата чија 
је тема микроталасно синтеровање калцијум-фосатних материјала. Проучавање процеса 
формирања густих наноструктурних биокерамичких материјала на бази хидроксиапатита 
и трикалцијум-фосфата микроталасним синтеровањем, полазећи од стехиометријских и 
калцијум-дефицитарних нано-честичних прахова хидроксиапатита добијених 
модификованим преципитационим синтезама приказано је у радовима 2.2.4, 3.4.8 и 3.4.42. 
Монофазни материјали на бази хидроксиапатита добијени микроталасним синтеровањем 
имали су униформније микроструктуре, величину зрна на нано нивоу и супериорнија 
механичка својства у односу на конвенционално синтероване материјале. Показано је да је 
микроталасним синтеровањем могуће добити монофазне биокерамичке материјале на бази 
хидроксиапатита побољшаних механичких својстава у односу на бифазне материјале 
добијене при идентичним параметрима процеса.  

Утицај микроструктурних параметара, пре свега величине зрна, микроталасно 
синтерованих биокерамичких материјала на биоактивност и биокомпатибилност у in vitro 
и in vivo условима приказан је у радовима 2.2.9, 3.4.18 и 5.2.8. Резултати хистолошке 
анализе упућују на закључак да су у случају микроструктурног и наноструктурног 
материјала L929 и MRC-5 фибробластне ћелије чврсто везане за површину материјала, да 
се ради о младим синтетски активним ћелијама, да и тело ћелије и цитоплазматични 
продужетци у великој мери адхерирају на подлогу, али и да у случају наноструктурног 
материјала ћелије знатно више пријањају на површину у односу на микроструктурне 
материјале. Показано је да су метаболичка активност фибробластних ћелија, њихова 
пролиферација и адхезија за површину материјала побољшани са смањењем величине 
зрна. Потврђена је биокомпатибилност микроструктрних и наноструктурних 
микроталасно синтерованих биокерамичких материјала, у in vivo условима тестом 
примарне кутане иритације. 

Испитивање могућности процесирања наноструктурних биокерамичких материјала 
применом двостепеног микроталасног синтеровања тема је радова 2.2.12 и 3.4.21. 



Применом ове двостепене технике при температури другог степена од 850 °C, што је доста 
нижа температура од стандардних за хидроксиапатит, за свега 10 min добијени су 
монофазни хидроксиапатитни материјали веома велике густине и просечне величине зрна 
на нано нивоу, значајно веће жилавости у поређењу са материјалима добијеним 
двостепеним конвенционалним синтеровањем, и генерално са литературним вредностима. 
Показано је да је двостепено микроталасно синтеровање техника са великим 
могућностима при процесирању наноструктурних биокерамичких материјала. Ефекат 
допирања калцијум-хидроксиапатита јонима стронцијума, мангана и магнезијума на 
синтерабилност у условима једностепеног и двостепеног микроталсаног синтеровања, као 
и на својства добијених материјала тема је радова 2.2.18, 3.4.31 и 3.4.33. Показано је да 
допирани јони, који потенцијално могу да утичу на биоактивност и биокомпатибилност 
материјала, у великој мери утичу на микроструктуру, густину, тврдоћу и жилавост 
биокерамичких материјала. Техника двостепеног синтеровања је успешно примењена за 
процесирање допираних биокерамичких материјала, при чему су материјали допирани 
јонима Sr имали знатно веће вредности коефицијента жилавости у поређењу са 
материјалима допираним јонима Mn и Mg, док су вредности тврдоће биле у оба случаја 
високе и на нивоу литературних података за ову врсту материјала. 

Утицај брзине загревања на синтеровање хидроксиапатитних биокерамичких 
материјала, полазећи од монофазног нано-честичног хидроксиапатита игличасте 
морфологије приказан је у раду 2.2.23. Показано је да је могуће неизотермским 
синтеровањем при брзини загревања од 50 °C/min за свега 30 min добити густе и прозирне 
биокерамичке материјале, што је значајан резултат са аспекта индустријске примене и 
економске ефикасности. 

Испитивањем биокомпатибилности микроталасно и конвенционално синтерованих 
монофазних хидроксиапатитних материјала у радовима 3.3.3, 3.3.4 и 3.4.15, допираних 
претходно поменутим јонима, пре и после модификације наелектрисања површине, у in 
vitro условима одређивањем адхезије остеобластних ћелија MC3Т3-Е1, утврђено је да су 
ћелије са површином испитиваних материјала у свим случајевима успоставиле чврсту 
везу. Закључено је и да је највећи број ћелија у случају микроталасно синтерованог 
материјала у трећој фази адхезије, тј. ћелије су целим својим обимом у контакту са 
површином материјала. Модификација наелектрисања површине у случају микроталасно 
синтерованог недопираног хидроксиапатитног материјала није осетније утицала на 
адхезију остеобластних ћелија за површину материјала, док је ефекат био интензивнији у 
случају материјала допираних јонима магнезијума и мангана. Испитивање утицаја 
допираних јона стронцијума и величине зрна густих биокерамичких материјала на бази 
хидроксиапатита и β-трикалцијум-фосфата на механичка својства, биокомпатибилност и 
квалитет везе ткиво-материјал након in vivo тестова тема је радова 3.4.38 и 5.1.5. Такође је 
испитиван утицај јона стронцијума на диференцијацију мезенхималних матичних ћелија 
током интимног контакта са испитиваним материјалима на бази хидроксиапатита. In vivo 
испитивањем је доказано одсуство цитотоксичног ефекта за све материјале уграђене у 
каларију кунића, док је веза тврдог и меког ткива са испитиваним материјалима била 
побољшана у случају компаката допираних јонима стронцијума и приликом смањења 
величине зрна на нано ниво. Такође је показано да јони стронцијума инкорпорирани у 
апатитну структуру и величина зрна синтерованих материјала имају утицај на процес 
диференцијације мезенхималних матичних ћелија. 



Проучавање процеса формирања контролисано порозних биокерамичких 
материјала на бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата микроталасним и 
конвенционалним синтеровањем, полазећи од калцијум-дефицитарних нано-честичних 
прахова калцијум-хидроксиапатита добијених хидротермалним синтезама приказано је у 
радовима 2.2.6, 2.3.2, 3.4.12. Биокерамички материјали контролисане порозности добијени 
су микроталасним синтеровањем полазећи од два хидротермално синтетисана праха 
сачињена од сферично агломерисаних игличастих нано-честица са различитим степеном 
калцијум-дефицитарности. Показано је да фазни састав у случају материјала контролисане 
порозности има много мањи утицај на жилавост у односу на њихову специфичну 
микроструктуру која се одликује присуством сферних интраагломератних пора и 
успостављених снажних континуалних вратова између врло постојаних сферних честица. 
Моделом добијеним методом коначних елемената је показано да материјали контролисане 
порозности на бази калцијум-фосфата, са порама сферног облика, имају боља механичка 
својства у односу на материјале са порама неправилног облика.  

У радовима 3.4.19, 3.4.49, 3.4.57 и 3.4.68 је приказана могућност добијања 
макропорозних биокерамичких калцијум-фосфатних носача ћелија полазећи од 
калцинисаних хидротермално синтетисаних прахова допираних различитим јонима. 
Примењујући методу реплике сунђера, синтеровањем су добијени биоактивни и 
биокомпатибилни макропорозни носачи допирани јонима силицијума, бакра, цинка и 
сребра. Добијени макропорозни носачи са међусобно повезаним порама имали су 
задовољавајућа механичка својства за примену у биореакторима за инжењерство 
коштаног ткива. 

У радовима 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.1, 5.2.1, 5.2.3 и 5.2.9 приказана је синтеза и 
карактеризација биокерамичких прахова на бази калцијум-хидроксиапатита добијених 
хидротермалним поступком синтезе, ензимском разградњом урее и Ca-EDTA хелата и 
различитим модификованим преципитационим поступцима. Испитани су утицаји 
параметара синтезе: односа Ca/P у прекурсорским растворима, температуре, 
концентрације прекурсора у полазном раствору и времена на фазни састав насталог 
хидроксиапатита, морфологију и расподелу величина честица. Испитан је и утицај додатка 
јона силицијума у полазни раствор на структуру сферних и игличастих честица 
силицијумом допираних прахова калцијум-хидроксиапатита. Модификованом 
хидротермалном методом је синтетисан прах хидроксиапатита у присуству гранулисане 
јоноизмењивачке смоле са циљем да се композитне грануле примене за уклањање 
фосатних јона из вода, а резултати су приказани у изводу 3.4.61. Резултати су указали на 
потребу за даљим развојем поступка синтезе смоле обогаћене честицама хидроксиапатита. 
У циљу добијања биокерамичких пунилаца оптималних својстава за добијање 
нанокомпозитних материјала на бази хидроксиапатита и различитих полимера, у радовима 
3.4.9 и 3.4.10 су синтетисани прахови калцијум-хидроксиапатита и оптимизован је 
поступак синтезе хидроксиапатита допираног силицијумом. 

У радовима 2.3.1, 2.4.1, 4.2.1 и 5.1.1 испитивана је могућност синтезе, фазне 
трансформације и везивања α-трикалцијум-фосфатних цеменaта полазећи од 
хидроксиапатитних прахова. Биоактивни цементи су добијени жарењем хидротермално 
синтетисаних прахова хидроксиапатита различитог степена дефицитарности калцијумом. 
Испитан је утицај односа Ca/P у полазним праховима хидроксиапатита на биоактивна 



својства добијених цемената у симулираном телесном флуиду, док је испитивање 
биокомпатибилности испитано у in vivo условима тестом примарне кутане иритације. 
Процесирање и својства композитних биоактивних цемената на бази α-трикалцијум-
фосфата и нано-честица флуорoапатита за примену у стоматологији тема су 
библиографских јединица 2.1.11, 3.3.9 и 3.4.75. Оптимизацијом хидротермалне методе 
добијен је наноструктурни флуороапатит сачињен од игличастих честица, који је у 
различитим односима помешан са α-трикалцијум-фосфатом приликом формирања 
цементне пасте, а показано је да додатак флуорoапатитних честица има значајан утицај на 
механичка својства добијених композитних денталних цемената. Студијама је потврђена 
биоактивност и биокомпатибилност цемената, а добра механичка својства и могућност 
отпуштања јона флуора указују на потенцијалну могућност примене приликом пуњења 
корена зуба. 

Могућности инкорпорирања јона сребра, бакра и цинка у структуру калцијум-
хидроксиапатита, добијање биокомпатибилних и биоактивних цемената на бази α-
трикалцијум-фосфата са антимикробним својствима и добијање контролисано порозних 
антимикробних биокерамичких материјала испитиване су у библиографским јединицам 
2.2.16, 2.3.9, 2.4.7, 3.4.14, 3.4.25, 3.4.39 и 5.2.12. У циљу оптимизације допирања прахова 
поменутим јонима и утврђивања температуре њиховог превођења у бифазни 
хидроксиапатит/α- трикалцијум-фосфатни цемент, добијени материјали су подвргнути 
испитивању биокомпатибилности са две линије фибробластних ћелија и четири врсте 
микроорганизама Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida 
albicans. Испитивањима је потврђена нетоксичност добијених материјала, у неким 
случајевима стимулација ћелијске пролиферације, и одлична антимикробна активност 
прахова и материјала након термичког третмана. Побољшана антимикробна активност 
прахова у које су уграђени јони са антимикробним дејством, постигнута је у неким 
случајевима након жарења на 1200 ºC, која је била врло изражена у односу на све 
испитане микроорганизме. Показано је да врло мале концентрације инкорпорираних јона 
сребра, бакра и цинка утичу на микроструктуру, параметре кристалне решетке, механичка 
и биолошка својства контролисано порозних биокерамичких материјала добијених 
микроталасним синтеровањем. 

Испитивање утицаја двоструког допирања калцијум-хидроксиапатита јонима 
магнезијума/бакра, стронцијума/сребра и магнезијума/стронцијума на фазни састав, 
морфологију, синтерабилност, механичка својства, биокомпатибилност и антимикробни 
потенцијал тема је радова 2.1.10, 3.4.36, 3.4.56 и 3.4.74. Оптимизација допирања 
хидроксиапатита јонима бакра извршена је у присуству различитих концентрација јона 
магнезијума у прекурсорском раствору, са циљем да се добије материјал на бази β- 
трикалцијум-фосфата са антимикробним својствима и јонима магнезијума у кристалној 
структури, који имају врлу битну улогу у метаболизму костију. Оптимална концентрација 
јона магнезијума утицала је на стабилизацију β-трикалцијум-фосфатне фазе, смањење 
величине зрна и повећање жилавости и тврдоће синтерованих материјала. Допирани јони 
стронцијума су са друге стране утицали на стабилизацију α-трикалцијум-фосфатне фазе, а 
у комбинацији са магензијумом су имали утицај на микроструктуру и механичка својства 
синтерованих компаката. Добијени биокерамички материјали допирани јонима 
магнезијума/бакра, односно стронцијума/сребра показали су изузетан антимикробни 
потенцијал у односу на Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Enterococcus faecalis. 



Проналажење оптималних параметара процесирања применом спарк плазма 
синтеровања, у сврху добијања композитног материјала побољшаних механичких 
својстава на бази стехиометријског калцијум-хидроксиапатита и вишеслојних угљеничних 
нано-цеви, тема је радова 2.3.4 и 3.4.13. Током екперимента прво је оптимизован процес 
спарк плазма синтеровања монофазног хидроксиапатита и том приликом је закључено да 
је на 900 ° C за свега 5 минута задржавања на максималној температури синтеровања 
добијен узорак са највећим вредностима тврдоће и коефицијента жилавости. Додатак од 3 
мас. % оксидованих угљеничних нано-цеви иницирао је значајно повећање коефицијента 
жилавости у односу на максималну вредност за хидроксиапатит, при идентичним 
условима процесирања, а такође је показано да је додатак нано-цеви условио смањење 
просечне величине зрна на нано димензије што је један од разлога за побољшање 
механичких својстава биокерамичких материјала. 

У радовима 2.3.5, 2.5.1, 3.4.16, 3.4.26 и 3.4.58 приказани су резултати испитивања 
утицаја облика и величине честица, допирања и површинске модификације 
биокерамичких хидроксиапатитних пунилаца на степен конверзије и механичка својства 
(тврдоћа по Викерсу, савојна чврстоћа, савојни модуо еластичности, притисна чврстоћа, 
компресивни модуо еластичности) денталних композитних материјала на бази 
BisGMA/TEGDMA. Комерцијално коришћени стакласти пуниоци на бази силицијума 
замењени су у одређеном проценту хидроксиапатитним пуниоцима, недопираним и 
допираним силицијумом и магнезијумом, у облику сферно агломерисаних нано-честица и 
вискерса микронских димензија и „spray dry” методом сушених нано-честица игличастог 
облика. Додатак хидроксиапатитних пунилаца није значајније утицао на степен 
конверзије, док су поједина механичка својства била знатно побољшана у случају додатка 
пре свега сферно агломерисаних честица хидроксиапатита, за које се после детаљне 
анализе резултата може рећи да имају велики потенцијал као пунилаца при формирању 
денталних композита на полимерној основи. 

Испитивање могућности примене калцијум-фосфатних инсерата приликом 
рестаурације зуба, њихов утицај на запреминску контракцију рестауративних дентинских 
дискова у комбинацији са универзалним композитом, течним композитом и глас-јономер 
цементом, као и утицај на јачину везе биокерамичких инсерта и поменутих материјала 
током примене различитих клиничких протокола тема је радова 2.1.2 и 3.4.35. Калцијум-
фосфатни инсерти као синтеровани блокови показали су велики утицај на димензиону 
стабилност рестаурације, смањујући запреминску контракцију и померање материјала у 
централним деловима кавитета. Закључено је и да би калцијум-фосфатни инсерти могли 
вршити функцију дентинских заменика у великим лезијама због димензионе стабилности 
самих инсерата и значајног смањења количине материјала који подлеже 
полимеризационој контракцији. Процесирање композитних биокерамичких материјала на 
бази хидроксиапатита и итријумом-стабилисаног ZrO2 и њихова примена у стоматологији 
у облику цилиндричних денталних инсерата тема је радова 2.1.7, 3.4.41 и 3.4.48. Током 
формирања композитних материјала показано је да додатак итријумом-стабилисаног ZrO2 
синтетисаног плазма поступком утиче на значајно побољшање механичких својстава 
материјала на бази хидроксиапатита добијених једностепеним и двостепеним 
микроталасним и конвенционалним синтеровањем. У раду је показано да је могуће 
значајно побољшати коефицијент жилавости синтерованих композитних материјала 
додавањем стабилисаног нано-честичног праха ZrO2, са бимодалном расподелом величина 



честица, при чему су установљена два механизма ојачавања биокерамичких материјала. 
Показано је да примена клиничког протокола има заначајан утицај на јачину везе између 
инсерата на бази ZrO2 и хидроксиапатита и примењених денталних композита, као и да 
вредности јачине везе указују на могућност потенцијалне примене биокерамичких 
инсерата у стоматологији. 

У радовима 2.3.13, 3.4.71 и 5.2.17 приказане су упоредне анализе механичких 
својстава три групе денталних инсерата и јачине веза остварених са комерцијалним 
денталним композитима и адхезивима. У студијама су коришћени  густи монофазни 
хидроксиапатитни достепено синтеровани инсерти, контролисано порозни калцијум-
фосатни инсерти и композитни инсерти на бази хидроксиапатита и нано-честичног праха 
ZrO2. Вредности коефицијената жилавости синтерованих инсерата биле су у рангу 
вредности за хумани дентин, а клинички протоколи су значајно утицали на јачину 
остварене везе инсерата и различитих денталних композита. Најачу везу остварили су 
монофазни хидроксиапатитни двостепено синтеровани инсерти и „Filtek Z250_SBU“ уз 
примену самонагризајућег протокола, а добијене вредности механичких својстава указују 
на потенцијал за примену ових инсерата у стоматолошкој пракси. Утицај јона стронцијума 
и магнезијума као допаната на микроструктурна и механичка својства денталних инсерата 
на бази калцијум-фосфата приказан је у радовима 3.3.11, 3.4.64, 5.2.16 и 5.2.18. 
Микроструктура и фазни састав допираних инсерата имали су значајан утицај на јачину 
везе остварену са различитим композитним комерцијалним материјалима за рестаурацију 
зубних кавитета. Остварене су задовољавајуће јачине везе током примене различитих 
клиничких протокола, које заједно са добрим механичким својствима инсерата допираних 
поменутим јонима наводе на закључак да се добијени дентални инсерти могу применити 
као замена за дентин. Процена утицаја различитих клиничких протокола који 
подразумевају примену различитих денталних адхезива, композита на бази смола и 
инсерата на бази калцијум-фосфата на боју, стабилност боје и транслуцентност 
рестаурације, приказана је у библиографским јединицама 2.1.6, 2.3.11 и 3.4.45. Показано је 
да приликом „сендвич“ рестаурације дебљина слоја значајно утиче на оптичка својства 
рестаурације, као и да је препоручљива дебљина слоја од два милиметра. Примена 
инсерата и биодентина узроковала је извесно одступање од идеалне боје, док је примена 
одређених комерцијалних композита уз оптимизацију дебљине слојева довела до јако 
малог одступања од идеалне боје рестаурације. 

Испитивање ефеката додатка нано-честичних хидроксиапатитних пунилаца у 
облику иглица и штапића у комерцијалне денталне адхезивне материјале, и њихов утицај 
на смицајну чврстоћу и јачину везе на споју дентина и адхезива тема су рада 2.4.9. Да би 
се спречила неконтролисана агломерација, нано-честице су у облику водене суспензије 
након синтезе додате адхезивима у различитим концентрацијама. У случају “само-
нагризајућег” протокола није било статистички значајне разлике услед додатка 
хидроксиапатитних нано-честица, а побољшање механичких својстава добијено је 
приликом примене “тотално-нагризајућег” протокола у случају додатка једног масеног 
процента штапићастих нано-честица хидроксиапатита. Закључено је да додатак наведених 
наноструктурних материјала може довести до ојачања адхезивне везе са дентином, без 
штетног ефекта на природу контакта са дентином. Процена утицаја третмана хуманог 
дентина атмосферском плазмом на слободну површинску енергију и квашљивост дентина 
приказани су у раду 2.2.27, а резултати су поређени са комерцијално примењиваним 



третманом дентина који подразумева нагризање и испирање и применом самонагризајућег 
протокола приликом примене универзалних денталних адхезива. Третман плазмом утицао 
је на повећану квашљивост дентина, надмашујући ефекат нагризања фосфорном 
киселином и смањујући контактне углове примењеног лепка. Са друге стране, третман 
плазмом није иницирао настајање морфолошких промена на микро нивоу на површини 
дентина, а повећање слободне површинске енергије позитивно утиче на равномерно 
наношење адхезива на површину дентина током рестаурације. 

Испитивање утицаја параметара процесирања на својства биокерамичких превлака 
добијених методама електрофоретске депозиције и пулсне ласерске депозиције приказано 
је у радовима 2.1.1, 2.4.4, 3.3.1. и 3.4.2. У циљу добијања биокерамичких превлака на 
титану и легури Ti-6Al-4V, честице биоактивног стакла добијеног у систему SiO2-Na2O-
K2O-CaO-MgO-P2O5 (са различитим уделом SiO2) и нано-честичног калцијум-
хидроксиапатита су депоноване на супстрате поменутим техникама. Испитан је утицај 
параметара процесирања на дебљину превлака, микроструктуру, порозност и могућност 
синтеровања депонованих превлака. Показано је да је методом електрофоретске 
депозиције могуће добити превлаке хидроксиапатита и композитне превлаке на бази 
биоактивног стакла и хидроксиапатита задовољавајућих физичко-хемијских својстава, 
како на легурама титана тако и на челику 316LVM. Методом пулсне ласерске депозиције 
добијене су превлаке биоактивног стакла на металном супстрату са изузетно добрим 
адхезивним својствима. У раду 3.4.65 је приказано прилагођавање поступка за добијање 
стакла, са циљем да се добију стакла са различитим уделима литијума и стронцијума, како 
би се обезбедио антимикробни потенцијал и модификовала биолошка својства превлака. 

Радови 2.4.3, 3.3.2, 3.4.11 и 5.1.3 приказују резултате испитивања утицаја 
параметара процеса електрофоретске депозиције на својства биоактивних и 
биокомпатибилних превлака добијених депоновањем нано-честичног праха 
хидроксиапатита добијеног модификованом преципитационом методом и природног 
нетоксичног полимера лигнина. Наведени суспендовани неоргански и органски прахови у 
различитим концентрацијама и при различитим вредностима напона, јачине струје и 
времена депоновани су на супстрате од титана. У претходно наведеним радовима и у 
радовима 2.2.10, 3.4.24, 5.2.7, 5.2.10 и 5.2.11, испитан је утицај параметара процеса на 
дебљину, микроструктуру, порозност и могућност синтеровања депонованих превлака, а 
детаљно је испитан утицај додатка природног полимера лигнина, приликом 
електрофоретске депозиције, на квалитет хидроксиапатитних превлака на титану и 
њихових биолошких својстава. Електрофоретски депоноване превлаке 
хидроксиапатит/лигнин су синтероване на 900 °C, а најмањи удео пукотина и најбоља 
физичко-хемијска и површинска својства уочена су код превлака са додатком једног 
масеног процента лигнина у односу на хидроксиапатит. In vitro тестовима је потврђена 
нетоксичност добијених композитних превлака, као и позитивна улога додатка лигнина на 
адхезију превлака након депоновања керамичког праха на метални супстрат.  

Један од поузданијих начина да се предупреди инфекција након уградње 
имплантата у организам је да се обезбеди антимикробна активност самог материјала од 
кога је имплантат направљен, што је била тема истраживања у радовима 2.2.11, 2.4.6, 
3.4.20, 3.4.22, 3.4.23 и 3.4.27. Испитана је могућност да се истовременим депоновањем 
хидроксиапатита у чију су структуру уграђени јони сребра и природног полимера лигнина 



оптимизују антимикробна својства биокомпатибилних превлака на титанским 
имплантатима. Циљеви истраживања били су и испитивања корозионе стабилности 
поменутих превлака у симулираној телесној течности користећи спектроскопију 
електрохемијске импеданције, при чему је показано да добијене превлаке обезбеђују 
добру заштиту од корозије. Морфологија новоформираног игличастог слоја карбонатног 
типа хидроксиапатита након испитивања биоактивности у симулираном телесном флуиду, 
након седам дана потврдила је одлична биоактивна својства превлака сребром допираног 
хидроксиапатита и лигнина на титану, а превлаке су биле и након дужег временског 
периода корозионо постојане са уочљивом хомогеном структуром. 

Упални одговор организма је једна од стандардних фаза приликом регенерације 
костију и користан је ако је акутан и добро контролисан. У раду 3.4.70 испитане су 
могућност наночестичног хидроксиапатита да веже и контролисано отпушта нестероидни 
антиинфламаторни лек оксапрозин. Адсорпција је оптимизована варирањем 
концентрације лека, температуре и времена. Потврђена је адсорпција оксапрозина на 
честицама хидроксиапатита, док је експеримент са отпуштањем лека показао повољну 
кинетику са преко два дана непрекидног ослобађања, чинећи добијени прах погодним 
пуниоцем приликом процесирања биокомпозитних материјала са антиинфламаторним 
својствима за регенерацију коштаног ткива. 

Утицај различитих поступака термичке обраде на микроструктурна и триболошка 
својства легура Ti-6Al-4V и Ti-13Nb-13Zr, које се у биомедицинском инжењерству и 
стоматологији користе за израду имплантата или као супстрат за добијање биокерамичких 
превлака, приказан је у радовима 2.2.5 и 4.1.2. Показано је да микроструктурне разлике у 
великој мери утичу на отпорност на хабање у случају легуре Ti-6Al-4V. Триболошка 
својства комерцијално примењивих Ti-6Al-4V легура добијених при различитим 
температурним третманима, изграђеним од различитих микроструктурних елемената су 
поређена са својствима нове легуре Ti-13Nb-13Zr применом различитих метода 
карактеризације, при чему је легура Ti-6Al-4V независно од микроструктурних 
параметара показивала бољу отпорност на хабање у поређењу са хладно ваљаном Ti-
13Nb-13Zr легуром. Торзионим поступком под високим притиском полазећи од наведене 
Ti-13Nb-13Zr легуре добијене су легуре са финозрном микроструктуром, која 
биоматеријалима омогућује супериорна механичка и биолошка својства, а управо ова 
проблематика је обрађена у раду 2.2.20. Осим финозрније и униформније структуре овако 
добијених легура, показано је и да је у случају легура добијених торзионим поступком под 
високим притисцима већа концентрација отпуштених јона у вештачкој пљувачци, у 
односу на легуре добијене традиционалним поступцима ливења, што може да буде 
директна последица смањења величине зрна.  

Побољшање механичких својстава чистог титана које је неопходно за његову 
медицинску и стоматолошку примену, уситњавањем микроструктуре применом торзионог 
поступка под високим притиском, тема је рада 2.4.10. Добијени резултати су такође 
потврдили да је услед значајног смањења величине зрна титана повећана његова 
отпорност према корозији. Контролом параметара електрохемијске анодизације поршине 
Ti-13Nb-13Zr легуре добијене торзионим поступком под високим притиском, значајно је 
повећана отпорност према корозији, али и биокомпатибилност, а резултати су приказани у 
библиографским јединицама 3.4.60 и 3.4.66. Ефекти пикосекундног ласерског зрачења на 



хемијске и морфолошке карактеристике површине комерцијалног чистог титана и легуре 
Ti-13Nb-13Zr у атмосфери ваздуха и аргона проучавани су у радовима 2.3.14, 3.3.12 и 
5.2.15 при различитим вредностима излазне енергије ласера. Интеракција ласерског снопа 
са површином метала резултирала је различитим морфолошким променама, тј. стварањем 
кратера и присуством микропукотина. На површини материјала инициране су различите 
хемијске промене, што је резултирало стварањем титан-оксида у подручју погођеном 
зрачењем, при чему је дошло до повећања храпавости површине али и до промене тврдоће 
материјала у модификованом подручју. 

Утицај концентрације NaNO2 и температуре приликом депоновања гвожђе-
фосфатних превлака на ниско-карбонским челицима, на њихову морфологију и степен 
покривености испитан је у раду 2.2.7. Приликом добијања превлака на температурама 
нижим од 50 °C, додатак NaNO2 имао је позитиван утицај на покривеност површине 
челика, а промена концентрације је имала значајан утицај на морфологију добијених 
кристала. Величина кристала је била значајно мања при већим концентарцијама NaNO2, 
што позитивно утиче на активацију површине и боље паковање кристала. Испитивање 
формирања цинк-оксидних нано-жица депозицијом из парне фазе, на силикатној 
монокристалној подлози тема је рада 3.4.54. Депоновање је извршено загревањем праха 
ZnO на 1350 °C, а као носећи гас коришћен је аргон. На површини супстрата формиране 
су нано-жице ZnO правилне хексагоналне структуре, дужине до 1 μм и пречника од 60 nm 
до 900 nm. Закључено је да пречник нано-жица значајно зависи од удаљености супстрата 
од материјала који се депонује  

Испитивање својстава композитних макропорозних материјала на бази 
полисахарида „gellan-gum“ ојачаног нано-честицама биоактивног стакла у физиолошким 
условима у перфузионом биореактору, симулирајући на тај начин физиолошки процес у 
самим костима, тема је радова 2.2.29, 3.4.43 и 3.4.46. Композитни макропорозни носачи, 
смештени у улошку биореактора, су након две недеље третмана у симулираном телесном 
флуиду анализирани скенирајућим елекронским микроскопом, при чему је уочено 
формирање великог броја игличастих кристала хидроксиапатита у унутрашњости носача. 
Уочен је значајан ниво биоразградње полимерне фазе, а механичка својства материјала су 
била значајно побољшана у односу на иницијалне узорке. Добијени резултати указују на 
значајну везу расподеле насталих кристала хидроксиапатита са околним 
хидродинамичким условима у перфузионом биореактору и указују на потенцијал за 
примену добијених материјала у инжењерству ткива. Развој композитних макропорозних 
хидрогелова на бази алгината и поли(винил алкохола) и калцијум-фосфатних пунилаца 
приказан је у радовима 3.4.51, 3.4.53, 3.4.55, 3.4.59, 3.4.62 и 3.4.63. Добијени алгинатни 
макропорозни носачи ћелија одликовали су се униформним микроструктурама и 
адекватним механичким својствима за примену у инжењерству ткива. У перфузионим 
биореакторским системима композитни хидрогелови на бази алгината и магнезијумом 
допираних пунилаца на бази трикалцијум-фосфата показали су изузетну биоактивност, а 
механичка својства су била знатно боља у односу на узорке без пунилаца и иницијалне 
композитне узорке. Добијени композитни материјали на бази поли(винил алкохола) и 
калцијум-фосфатних пунилаца показали су одговарајући потенцијал за примену у 
тродимензионом штампању макропорозних структура. 



Дизајн комплексних полимерних материјала дефинисаних својстава подразумева 
да се дефинише тројни однос синтеза-структура-својства, али и да се разуме 
микроструктурна уређеност и интеракција укључених компоненти. У раду 2.2.28 
синтетисане су хибридне мреже протеина казеина и поли(метакрилне киселине) и 
испитивано је њихово бубрење, динамичко-механичка и морфолошка својства у функцији 
степена неутрализације метакрилне киселине и концентрација казеина и умреживача. Ова 
студија је за резултат дала врло различите микроструктуре, а самим тим и својства 
синтетисаних хибридних мрежа, од порозних ненабубрелих до веома набубрелих и 
механички ојачаних. Циљ радова 3.4.52 и 4.1.4 био је развој биокомпатибилних 
композитних хидрогелова на бази поли(метакрилне киселине) сличне структуре као 
природно коштано ткиво, инкорпорирањем око 60 мас. % калцијум-хидроксиапатита у 
полимерну матрицу. Испитан је утицај неутрализације прекурсора полимерне мреже на 
кинетику бубрења и равнотежни степен бубрења. Композитни хидрогелови синтетисани 
су слободно-радикалском полимеризацијом, при различитим степенима неутрализације 
прекурсора. Морфолошка испитивања показала су униформну расподелу и добру 
повезаност сферичних честица хидроксиапатита са полимерном матрицом, а уградњом 
наночестица хидроксиапатита постигнуто је значајно побољшање механичких својстава 
хидрогелова. У библиографској јединици 3.3.10 испитан је утицај уградње честица 
биоактивног стакла на својства композитних хидрогелова на бази поли(метакрилне 
киселине) и хидроксиапатита. Морфолошка испитивања композитних материјала након 
третмана у симулираном телесном флуиду показала су местимичну појаву биоактивности 
приликом уградње 40 мас. % биоактивног стакла. 

У раду 2.2.24 синтетисани су нанокомпозити на бази поли(є-капролактона) са 
немодификованим и органомодификованим сепиолитним пуниоцима методом ливења 
раствора. Сепиолит је модификован (3-меркаптопропил)триметокси-силаном ковалентним  
везивањем или хексадециламином, методом јонске измене. Боља дисперзија је добијена 
када је као пунилац коришћен органомодификовани сепиолит у поређењу са 
немодификованим. Механичка својства нанокомпозита су била значајно побољшана у 
поређењу са полимерном матрицом без пунилаца, посебно у случају композита са 
модификованим сепиолитима. Својства хидрогелова на бази поли(1-винил-2-пиролидон-
ко-винил-ацетата) приликом бубрења и њихова микроструктурна својства испитивани су у 
раду 3.4.76. У библиографској јединици 5.2.13 испитиване су микроструктурне промене на 
меким контактним сочивима на бази полимера. 

Тема радова 2.2.26, 2.3.8, 2.3.10 3.3.5, 3.4.40 и 3.4.47 била је испитивање адхезивних 
својстава превлака сачињених од полимерних бленди на бази кополимера етилен-винил 
ацетата и поли(метил метакрилата), са потенцијалном применом у индустрији оптичких 
влакана. Анализом СЕМ микрографија одређене су димензије контактне површине и 
микроструктурна својстава, са акцентом на облик и величину пора, а добијени резултати 
су имплементирани у нумеричку симулацију на бази методе коначних елемената, са 
циљем да се добију расподеле напрезања и процене адхезивна својства добијених 
материјала. Испитан је и утицај термичког третмана на стабилност и микроструктурна 
својства добијених полимерних бленди. Нумеричком симулацијом је показан утицај 
микроструктуре на својства добијених адхезива. Добијен је лепак униформне 
микроструктуре, велике мешљивости и добрих механичких и адхезивних својстава и 
успостављен је нумерички модел који се може користити при одабиру лепка. Нумерички и 



експериментални приступ испитивању адхезивних својстава модификоване полимерне 
мешавине на бази етилен-винил ацетата и поли(метил метакрилата) као облоге за оптичка 
влакна били су у сагласности. Побољшање механичких својстава постигнуто је 
захваљујући компатибилности полимерних мешавина У раду 4.1.5 приказан је утицај 
влакана добијених електропредењем на механичка својства хибридног композита на бази 
влакана полиетилена изузетно високе моларне масе и етилен-винил ацетата. У раду 2.2.30 
приказана је синтеза композитних хидрогелова на бази поли(лактид-ко-гликолида) и 
поли(акрилне киселине). Упоређена су својства композитних хидрогелова добијених 
применом ултраљубичастог и гама зрачења. Примена гама зрачења утицала је на 
побољшање својстава хидрогелова током бубрења. У случају хидрогелова добијених 
применом гама зрачења уочене су нешто крупније микро-честице у композитним 
хидрогеловима. Тема рада 2.2.19 је испитивање специфичних утицаја анјона на механизам 
умрежавања пектина високог степена естерификације бакром, коришћењем следећих соли 
CuSO4, Cu(C2H3O2)2, CuCl2, и Cu(NO3)2. Показано је да наведени анјони у великој мери 
утичу на механизам умрежавања пектина и сорпциони капацитет, при чему је највећи 
сорпциони капацитет Cu2+ постигнут у присуству сулфатног анјона, а опадао је у следећем 
низу CH3COO−, Cl− и NO3

−. Врста анјона је значајно утицала на микроструктурна и 
механичка својства добијених пектинских гранула. Установљени утицај наведених анјона 
био је у потпуности у складу са типичним утицајем анјона на макромолекуле у воденим 
системима дефинисаним од стране Hofmeistera. 

Висок садржај шећера у меласи, која представља нуспроизвод при преради 
шећерне репе, омогућава њену употребу за ферментацију, док репин резанац представља 
интересантан и јефтин материјал за производњу ензима, а управо производња β-амилазе 
из меласе и репиног резанца новим поступком коришћењем новог соја Paenibacillus 
chitinolyticus CKS1 тема је рада 2.1.4. Два различита поступка су приказана, а 
скенирајућом електронском микроскопијом је потврђена успешна имобилизација 
Paenibacillus chitinolyticus CKS1 ћелија на алкално третираним репиним резанцима. 
Добијени резултати су показали да је производњу β-амилазе могуће унапредити и 
појефтинити приказаним поступцима. Ефективна валоризација примене јечмених мекиња 
за истовремену производњу целулазе и β-амилазе применом Paenibacillus chitinolyticus 
CKS1 ћелија, уз статистичку оптимизацију поступка тема је рада 2.4.11 Проблематика 
добијања декстрансахаразе полазећи од репиног резанца као носача за имобилизацију 
ћелија Leuconostoc mesenteroides T3 одговорних за овај процес и меласе као извора 
нутриената обрађена је у раду 2.3.6. У раду су испитани утицаји репиног резанца пре и 
након третмана са NaOH на процес добијања декстрансахаразе. Показано је да је 
технологија добијања знатно побољшана приликом коришћења репиног резанца након 
третмана у базној средини, а скенирајућом електронском микроскопијом је показано да су 
ћелије Leuconostoc mesenteroides T3 успешно имобилисане на овако модификоване репине 
резанце, који су као потенцијално отпадни материjал искоришћене за добијање врло 
вредних биотехнолошких производа. Прва студија о гљиви Calvatia fragilis у Србији 
објављена је у библиографској јединици под бројем 3.4.50. Студија је поткрепљена 
микрографијама карактеристичних делова пронађене гљиве. 

Радови 2.2.17, 3.4.30, 3.4.37 и 2.2.22 се односе на развој технологије добијања, 
карактеризације и испитивања потенцијалне примене нове врсте система за контролисано 
отпуштање лекова који су засновани на изолованим еритроцитним мембранама из отпадне 
свињске и говеђе кланичне крви. У овим публикацијама оптимизовани су процесни 



параметри градуалне хипотоничне хемолизе за изоловање еритроцитних мембрана као 
носача биоактивних супстанци. Одређена су морфолошка својства и утврђена је расподела 
величине свињских и говеђих еритроцита и мембрана еритроцита добијених градуалном 
хемолизом, а доказана униформна расподела величина честица била је од великог значаја 
за жељено отпуштање инкапсулиране супстанце у случају оба носача. Дефинисане су 
морфолошке карактеристике интактних говеђих и свињских еритроцита и тзв. 
еритроцитних духова добијених градуалном хемолизом уз помоћ скенирајуће електронске 
микроскопије и микроскопије атомских сила. Испитана је могућност примене градуалне 
хипотоничне хемолизе за инкапсулацију активних компонената у изоловане духове, где је 
као модел изабран дексаметазон натријум-фосфат, лек са антиинфламаторним дејством. 
Резултати су показали да је увођење декстаметазона у оба типа еритроцитних духова 
директно пропорционално повећању концентрације лека у инкубационом медијуму. 
Ефикасност енкапсулације лека била је петоструко већа у случају свињских еритроцита, а 
показано је и да остваривање везе са леком нема значајан утицај на морфолошка својства 
еритроцитних носача. Закључено је да на отпуштање лека поред типа еритроцита утиче и 
удео заосталог хемоглобина. У раду 2.1.8 су грануле на бази алгината и сојиног протеина 
предложене за инкапсулацију и прилагођено отпуштање уља мајчине душице, а in vitro 
студијама су показане могућности контроле отпуштања. Повећање концентрације 
алгината и сојиног протеина утицале су на интензивније бубрење матрице, док је 
концентрација алгината имала значајан утицај на морфолошке карактеристике гранула. 
Присуство биополимера и главних састојака уља мајчине душице потврђено је Раман 
спектроскопијом.  

У раду 3.4.44 је приказана могућност контролисања дебљине, стехиометрије и 
фотолуминесцентних својстава танких филмова добијених пулсном ласерском 
депозицијом, полазећи од нано-честичних прахова Y2O3 и Y1.94Yb0.05Er0.01O3. Честице 
ласером избијене из мете добијене компактирањем наведених прахова, депоноване су на 
супстратима од SiO2 и Si(100), варирајући процесне параметре приликом депозиције. 
Добијени материјали су показали добар потенцијал као луминисцентни материјали у 
опсегу температура од 10 К до 300 К, где показују велику осетљивост и јасну спектралну 
резолуцију. Оптимални услови процесирања, коришћењем методе спарк плазма 
синтеровања, са циљем да се добију материјали оптималних микроструктурних, 
механичких и фотолуминесцентних својстава на бази (Y0.7Gd0.3)2O3 допираних са Eu3+ 

јонима, утврђени су у радовима 2.2.15 и 3.4.28. Како нано-честични прахови могу да се 
синтерују на много нижим температурама и у знатно краћем временском периоду, спарк 
плазма синтеровање је коришћено у ову сврху са циљем да успори раст зрна у току 
синтеровања, а да процесиран материјал буде потпуно густ и потенцијално прозиран. 
Пратећи промене димензија током процеса синтеровања допираних нано-честичних 
прахова итријум-оксида и водећи рачуна о променама микроструктуре синтерованих 
узорака након додатног термичког третмана на различитим температурама нижим од 
температуре синтеровања, установљено је да је потпуно густ материјал добијен на 1100 °C 
током 20 минута сачињен од зрна најмањих димензија имао најинтензивнију 
фотолуминесценцију, највећу тврдоћу и задовољавајућу вредност коефицијента 
жилавости. 

Могућности за процесирање кордијеритне керамике, полазећи од прахова 
добијених колоидним и алкоксидним сол-гел поступком, а калцинацијом преведених у α-



кордијерит, методама спарк плазма синтеровања и конвенционалним синтеровањем 
приказане су у раду 2.2.13. Синтерабилност прахова добијених колоидним поступком 
била је знатно боља у поређењу са праховима добијеним алкоксидном методом, а најбоља 
механичка својства имао је материјал добијен синтеровањем на 1400 °C. Коришћењем 
спарк плазма синтеровања у великој мери је побољшана синтерабилност прахова, а 
потпуно густ материјал са знатно бољим механичким својствима у односу на 
конвенционално синтероване материјале добијен је на 1350 °C након седам минута. 
Испитивање кристализационих особина и могућности синтеровања кордијерита 
синтетисаних сол-гел методом полазећи од силицијумове киселине и соли магнезијума и 
алуминијума приказана је у радовима 2.2.8, 3.4.17, 5.1.4 и 3.4.32. Хомогеност добијених 
гелова потврђена је вискозним синтеровањем гела у опсегу температура 800–850 °C и 
кристализацијом μ-кордијерита на 900 °C. Потпуна фазна трансформација μ-кордијерита у 
α-кордијерит одиграла се на 1350 °C. Вредност Аврами-јевог параметра указивала је да је 
кристализација μ-кордијерита контролисана површинском или међуповршинском 
нуклеацијом, што указује да се вискозно синтеровање десило у примарним честицама гела 
што доводи до скупљања, а након тога се нуклеација дешава на површини или контакту 
између честица. Показано је да је синтерабилност прахова калцинисаних на 1300 °C, код 
којих је формиран добро искристалисан α-кордијерит, знатно боља у поређењу са 
праховима добијених калцинацијом на 850 °C. 

Синтеровање керамичких композита на бази силицијум-карбида и кордијерита 
испитивано је у радовима 2.2.14, 2.4.8 и 3.4.29. За синтеровање силицијум-карбидне 
керамике је потребна изузетно висока температура услед постојања ковалентних веза. Са 
циљем да се снизи температура ситеровања силицијум-карбидне керамике додаван је 
кордијерит као фаза између SiC честица. Прекурсор кордијерита добијен је од спинела, 
алумине и кварца, а композитна керамика је добијена реакционим синтеровањем на 1250 
°C и 1300 °C, док је удео кордијерита био 30 мас. % и 50 мас. %. Испитане су могућности 
коришћења овако добијене керамике као материјала отпорног на ерозивно хабање, а 
степен површинске деградације је праћен анализом слика добијених скенирајућом 
електронском микроскопијом. Резултати су показали да је након 150 минута ултразвучног 
ерозивног хабања степен површинске деградације био свега седам процената и да су 
добијени материјали показали одличну отпорност према ерозији. 

Ватростални материјали на бази алумине најчешће се користе у пећима у 
металуршком инжењерству због изузетне термостабилности, а у радовима 2.3.3 и 3.4.34 
приказане су могућности за побољшање термостабилности и механичких својстава ових 
материјала додавањем кратких керамичких влакана. Керамичка влакна добијена су 
електропредењем, а њихова микроструктура и микроструктура добијених керамичких 
материјала одређена је скенирајућом електронском микроскопијом. Добијени резултати 
испитивања термостабилности добијених материјала и њихова механичка својства 
послужила су за формирање модела који повезује својства са процесним параметрима 
приликом њиховог процесирања. У радовима 3.3.6, 3.3.7 и 3.3.8 представљено је добијање 
и испитивање елементног састава и електричних својстава термоелектричних 
полупроводничких монокристалних материјала на бази Bi2Te3 допираних селеном и 
BiSbTeSe монокристала допираних цирконијумом. Енергетском дисперзионом 
спектроскопијом је потврђена хемијска формула Bi2(Te2.88Se0.12) добијеног монокристала 
дужине 20 mm. Електронски транспорт у добијеном монокристалу, за који је на основу 



вредности добијеног Халовог коефицијента одређено да је н-типа, такође је дефинисан у 
раду мерењем Халовог ефекта. Резултати истраживања су потврдили да су електрична и 
транспортна својства монокристала BiSbTeSe зависна од преферентног раста кристала. 
Показано је да је покретљивост у случају BiSbTeSe монокристала значајно побољшана у 
поређењу са теоријском вредношћу за Bi2Te3 и подацима доступним у литератури.  

У библиографским јединицама 2.3.12 и 2.5.2 приказана је двостепена синтеза 
честица Fe2O3, таложењем из гвожђе(III)-хлорида применом амонијум-хидроксида у 
првом кораку и затим калцинацијом на 400 и 700 °C у другом. Поступак електро-предења 
коришћен је за припрему влакана на бази Fe2O3. Добијене честице и влакна коришћена су 
за уклањање бисфенола А фотокаталитичком разградњом, а најбољи ефекат је постигнут 
применом честица Fe2O3 калцинисаних на 400 °C. Синтетисане честице Fe2O3 су успешно 
примењене и као адсорбент за уклањање бисфенола А. У радовима 2.4.12 и 5.2.14. 
синтетисане су нано-честице сребра методом реакција у чврстом стању, тј. 
механохемијском реакцијом између сребро-нитрата и натријум-цитрата, уз стално мешање 
и загревање реактаната. Добијене честице сребра су биле сферног облика са просечним 
пречником од 36 nm. Добијене нано-честице су коришћене као катализатор у процесу 
редукције метилен плавог у присуству натријум-борохидрида. Кинетичка мерења 
некатализоване и катализоване редукције извршена су техником заустављања протока, 
одржавајући притом концентрацију реактанта константном, при чему је установљено да је 
редукција метилен плавог у присуству нано-честица сребра као катализатора процес 
сачињен од две узастопне реакције првог реда. Наночестице сребра су у раду 4.1.3 
синтетисане „зеленом“, јефтином хидротермалном методом користећи натријум-цитрат и 
полисахаридни екстракт Vascellum pratense као редукционо средство и стабилизујући 
агенс. Скенирајућом електронском микроскопијом је потврђено присуство сферних 
честица сребра, просечне величине од оквирно 40 nm. Суспендоване честице сребра су 
показале одличну антимикробну активност против грам позитивних, грам негативних 
бактерија и Candidе albicans. У библиографској јединици 3.4.73 приказана је иновативна 
преципитациона синтеза наночестица цинк-оксида модификованих желатином, на 
граници фаза гел/течност. Дифузија амонијака кроз хидрогелове различите порозности на 
бази желатина иницира таложење у контакту са воденим раствором јона цинка, а 
накнадном термичком обрадом талога, органски остаци разграђеног желатина делују као 
модификатори наночестица цинк-оксида. Синтетисане нано-честице цинк-оксида 
модификоване желатином показују врло низак потенцијал токсичности у дозама 
релевантним за примену у медицини. Могућности за добијање субмикронских микро и 
мезо порозних угљеничних сферних честица ултразвучном спреј пиролизом, полазећи од 
резорцинола и формалдехида приказане су у раду 3.4.3. Карактеризација добијених 
материјала је извршена одређивањем морфологије честица скенирајућом електронском 
микроскопијом, одређивањем специфичне површине и одређивањем карактеристичних 
трака инфрацрвеном спектроскопском анализом. Добијене угљеничне сферне честице су 
биле величине 200-700 nm. 

У следећој групи радова проучавани су процеси синтезе, модификације, 
карактеризације и примене различитих природних и синтетских адсорбената. Резултати 
испитивања површинских и сорпционих својстава сепиолита приказани су у радовима 
2.2.3, 5.2.2 и 5.2.5. Одређивана су површинска својства сепиолита као што су тачка нултог 
наелектрисања и густина површинског наелектрисања. Показано је да је инверзна гасна 



хроматографија врло корисна аналитичка метода за проучавање површинских својстава 
сепиолита, као и за праћење адсорпционих процеса на материјалу ове врсте. У раду 5.1.2 
је приказано испитивање могућности примене алкално оплемењене домаће бентонитске 
глине за бистрење белих вина, као и резултати реолошких испитивања бентонита 
оплемењених натријум-карбонатом. Испитани су вискозност, тиксотропија, капацитет 
измене катјона, бентонитски број, филтерабилност, као и остали технолошки параметри 
који указују на могућност комерцијалне примене алкално оплемењене бентонитске глине. 
Испитивање могућности регенерације остарелих трансформаторских уља домаћим 
адсорбентима на бази сепиолита у циљу продужења животног века трансформатора 
приказани су у библиографској јединици 5.1.6. Резултати су потврдили могућност 
регенерације трансформаторских уља у индустријским условима, значајан утицај времена 
трајања процеса и њихове поновне ефикасне примене. 

У раду 2.2.21. истраживани су механизми одговорни за расподелу тешких метала у 
чврстој и течној фази урбаних атмосферских отицајних вода које су последица спирања 
асфалтних површина атмосферским падавинама. Истраживања су обухватила сакупљање 
узорака са урбаних асфалтних површина, њихову сепарацију, хемијску и физичко-
хемијску анализу узорака, одређивање њихове морфологије и расподеле величина 
честица. Истраживања су показала да се чврста фаза састоји претежно од макропорозних 
материјала: кварц (80 мас. %), магнетит (11,4 мас. %) и силицијум-дифосфат (8,9 мас. %), 
са релативно ниским сорпционим капацитетом. Концентрација тешких метала у течној 
фази била је занемарљива, а такође и на површини чврсте фазе. Закључено је такође да се 
расподела тешких метала између чврсте и течне фазе у анализираним узорцима може 
довести у везу са процесима таложења. У радовима 2.1.9, 3.4.67, 3.4.69 и 3.4.72 приказана 
је упоредна анализу вишеструко загађених и еколошки очуваних узорака полена Phleum 
pretense измеђуосталог помоћу скенирајуће електронске микроскопије, одређивања 
органских и неорганских загађивача, анализе ослобађања суб-честица полена и 
фенола/протеина, итд. Резултати истраживања указали су на постојање модификације 
алергена полена и упутили су на закључак да су тешки метали првенствено одговорни за 
ефекте оксидативног стреса који се примећују у протеинима полена. 

Резултати испитивања ефикасности природних и отпадних материјала за уклањање 
арсена из воде тема су рада 2.4.5. Могућности за уклањања арсена As(III) i As(V) на 
природним материјалима (зеолит, бентонит, сепиолит, пиролузит и лимонит) и отпадним 
материјалима (отпадни филтарски песак из постројења за пречишћавање вода и отпадна 
шљака из производње челика) испитане су у шаржном систему. Испитивања су показала 
да отпадни материјали могу ефикасно уклонити As(III) и As(V) из воде, али да се 
ефикасност разликује и зависи од валентног стања арсена, почетне концентрације и pH 
вредности воде. Експерименти на основу којих су добијене криве кинетике сорпције и 
сорпционе изотерме су рађени у условима какви владају у реалним системима за 
пречишћавање вода. Природни зеолит и отпадни материјали су се показали као релативно 
добри материјали за уклањање арсена из воде, док су бентонит, сепиолит, лимонит и 
пиролузит показали слаб афинитет према арсену. Тема рада 2.1.3 била је површинска 
модификација различитих материјала у циљу антибактеријског третмана вода. 
Гранулисани активни угаљ, зеолит и TiO2, као материјали са великим сорпционим 
капацитетом су коришћени у овој студији тако што су претходно активирани Ag+ јонима. 
Антимикробна активност сорбената активираних јонима сребра испитана је на грам-



негативним бактеријама Escherichia coli, грам-позитивним Staphylococcus aureus и 
Candida albicans, а највећу активност је показао зеолит активиран сребром. Детаљна 
испитивања су показала да је дезинфекциони процес у великој мери контролисан 
интеракцијом микроорганизама са активираним местима на површини модификованих 
сорбената, као и да хемијски облик у коме је присутан антимикробни агенс у великој мери 
утиче на антибактеријску активност. 

Тема рада 2.2.25 била је примена летећег пепела као отпадног материјала, 
активираног кречом, као релативно јефтиног адсорбента за уклањање јона олова, цинка и 
арсена из вода. Уклоњене масе Zn2+, Pb2+ and As(V) износиле су 33,13, 26,06 и 29,70 mg/g, 
тим редом, а засићени адсорбенти су искоришћени као додатак бетону, чиме је извршена 
солидификација отпадног адсорбента, а добијен грађевински материјал се показао као 
инертан и безбедан по животну средину. Библиографска јединица 2.2.33 приказује 
могућност примене гама зрачења и усмерених електронских снопова за уклањање 
патогена приликом третмана отпадних муљева, који представљају озбиљан еколошки 
проблем. Утврђено је да доза од 25 kGy инактивира све патогене у узорцима прикупљеним 
непосредно након коагулације, флокулације и таложења. У оба случаја број 
микроорганизама нагло опада са повећањем дозе зрачења. Концентрација акриламида, и 
пре и после зрачења, била је у границама дефинисаним стандардом за муљ који може да се 
користи као вештачко ђубриво. 

Остаци боксита тј. црвени муљ поседује висок потенцијал за уклањање катјонских 
загађујућих материја. Због хетерогености таквог материјала, одређивање улоге појединих 
минералних фаза у укупном механизму сорпције представља изазов, а да би се разјаснио 
механизам сорпције Co2+ минералима црвеног муља, у раду 2.3.7 извршена је анализа 
узорака након сорпције микроскопским и спектроскопским методама. Предложен је 
механизам сорпције Co2+ на минералним састојцима црвеног муља. Закључено је да је 
синергијски ефекат пуферовања и минералног састава муља пресудан за сорпцију катјона, 
а добијени резултати су показали високу стабилност адсорбованог Co2+ и синергетско 
дејство присутних минералних састојака као суштински важног параметра за примену 
црвеног муља као средства за пречишћавање вода. У раду 2.2.32 проучавана је термо-
оксидативна разградња шкољки до калцијум-оксида, преко калцијум-карбоната као 
интермедијерне фазе, применом различитих аналитичких техника. Показано је да је дошло 
до потпуне фазне трансформације до калцијум-оксида на 850 °C. Скенирајућом 
електронском микроскопијом праћен је утицај температуре на морфолошке промене 
честица различитих фракција. Приказана је успешна термички индукована конверзија 
шкољки у производе са употребном вредношћу.  

У библиографској јединици 2.1.5 приказана је могућност примене комерцијалних и 
отпадних памучних тканина као сировине за производњу биоетанола. Испитан је ефекат 
предобраде памучних тканина корона поступком, а максимална продуктивност етанола 
постигнута је у систему са мерцеризираном памучном тканином. Промењена морфологија 
након третмана влакана корона поступком побољшала је дејство ензима на влакна и 
утицала је на повећање количине произведене глукозе. Закључено је да се отпадни 
мерцеризирани остаци памука могу користити као сировина за потенцијалну индустријску 
примену приликом производње биоетанола. У библиографској јединици 2.2.31 приказана 
је могућност примене пепела добијеног калцинацијом љуске ораха као новог, јефтиног и 



ефикасаног катализатора приликом производње биодизела метанолизом сунцокретовог 
уља. Резултати су показали да је метанолиза сунцокретовог уља катализована пепелом 
љуске ораха врло брза и ефикасна реакција. Кинетика реакције описана је моделом 
псеудо-првог реда, а показана је и могућност регенерације и поновне употребе 
катализатора. 
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свих коаутора (извор: Scopus, 26.04.2021.). Укупан импакт фактор (ИФ) часописа у којима 
су објављене публикације др Ђорђа Вељовића износи 169,31. 
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студената технолошких и металуршких факултета (школске 2015/2016 године). 

3. Члан радног председништва алумни организације Технолошко-металуршког факултета 
(2008. година). 

4. Члан Комисије за попис основних средстава Катедре за неорганску хемијску 
технологију (2014/2015. године). 

5. Члан Комисије за попис основних средстава Центра за нанотехнологије и функционалне 
материјале (2011. године). 

После избора у звање доцента 

6. Члан Kомисијe за промоцију Технолошко-металуршког факултета на стручним 
скуповима, сајмовима, посетама образовним институцијама итд. (школске 2016/2017, 
2017/2018 године). 



7. Члан Комисије за организовање наступа Технолошко-металуршког факултета на скупу 
студената технолошких и металуршких факултета (школске 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 године). 

8. Члан Комисије за попис основних средстава Катедре за неорганску хемијску 
технологију (школске 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 године). 

9. Члан НН већа Технолошко-металуршког факултета 2018-2021 (1 мандат). 

 

Организација научних скупова З40 

Председник организационог одбора међународних научних скупова (З41 = 2 x 2 = 4) 

После избора у звање доцента 

1. Председник организационог одбора Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, 
Herceg Novi, Montenegro, September 3-7, 2018. 

2. Председник организационог одбора Twenty‐first Annual Conference YUCOMAT 2019 & 
Eleventh World Round Table Conference on Sintering WRTCS 2019, Herceg Novi, 
Montenegro, September 2-6, 2019 (Chairperson of the Third Oral Session). 

 

Члан научног/организационог одбора међународних научних скупова (З43 = 11 x 1 = 
11) 

Пре избора у звање доцента 

3. Члан организационог одбора 1st International Conference on Processing, characterisation 
and application of nanostructured materials and nanotechnology (NANOBELGRADE 2012), 
Belgrade, Serbia, 26-28 September 2012.  

4. Члан научног и организационог одбора 12th Young researchers conference, Materials 
Science and Engineering 2013, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, Serbia, 11-13 
December 2013 (Chairperson of the Session Sintering of Materials). 

5. Члан научног и организационог одбора 13th Young researchers conference, Materials 
Science and Engineering 2014, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, Serbia, 10-12 
December 2014 (Chairperson of the Session Biomaterials). 

6. Члан научног и организационог одбора 14th Young researchers conference, Materials 
Science and Engineering  2015, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, Serbia, 9-11 
December 2015 (Chairperson of the Session Biomaterials). 

7. Потпредседник научног и организационог одбора 15th Young researchers conference, 
Materials Science and Engineering 2016, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, 
Serbia, 7-9 December 2016 (Chairperson of the Session Biomaterials). 



8. Члан организационог одбора Eighteenth Annual Conference YUCOMAT 2016, Herceg 
Novi, Montenegro, September 5-10, 2016 (The member of the committee for best poster and oral 
presentation award). 

После избора у звање доцента 

9. Члан организационог одбора Nineteenth Annual Conference YUCOMAT 2017, Herceg 
Novi, Montenegro, September 4-8, 2017 (The member of the committee for best poster and oral 
presentation award). 

10. Потпредседник научног и организационог одбора 16th Young researchers conference, 
Materials Science and Engineering 2017, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, 
Serbia, 6-8 December 2017 (Chairperson of the Session Biomaterials). 

11. Члан организационог одбора Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA 2018 
conference, Belgrade, Serbia, August 27-29, 2018. 

12. Потпредседник научног и организационог одбора 17th Young researchers conference, 
Materials Science and Engineering 2018, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, 
Serbia, 5-7 December 2018 (Chairperson of the Session Biomaterials). 

13. Потпредседник научног и организационог одбора 18th Young researchers conference, 
Materials Science and Engineering 2019, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrаde, 
Serbia, 4-6 December 2019 (Chairperson of the Session Biomaterials). 

 

Члан научног/организационог одбора националних научних скупова (З44=3 x 0,5 = 
1,5) 

Пре избора у звање доцента 

14. Члан организационог одбора Конгрес метролога, Златибор, Србија, септембар 2007. 

15. Члан организационог одбора Чистије технологије и нови материјали-пут у одрживи 
развој, Београд, Србија, новембар 2008. 

После избора у звање доцента 

16. Члан научног одбора 13th Symposium with international participation - Novel technologies 
and economic development, Leskovac, Serbia, 18-19 October 2019. 

 

Члан редакције часописа категорије М20 (З52 = 2 x 4 = 8) 

После избора у звање доцента 

1. Члан уредништва часописа „Хемијска индустрија“ (ISSN: 2217-7426) (М23) 



2. Члан уредништва часописа „Metallurgical and Materials Engineering“ (ISSN 2217-8961) 
(M24) 

 

Рецензија монографских издања међународног карактера (З53 = 1 x 2 = 2) 

После избора у звање доцента 

 

1. Ed. Satinder Ahuja, „Advances in Water Purification Techniques: Meeting the Needs of 
Developed and Developing Countries“, Elsevier, 2019, ISBN 978-0-12-814790-0, 
doi.org/10.1016/C2017-0-01909-2. 

 

Рецензент у часопису категорије М20 (З57 = 36 x 0,5 = 18) 

 

Пре избора у звање доцента 

Ceramics International (ISSN 0272-8842) – 1x 

Surface and Coatings Technology (ISSN 0257-8972) – 1x 

Applied Surface Science (ISSN 0169-4332) – 1x 

Journal of the Brazilian Chemical Society (ISSN 0103-5053) – 1x 

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials (ISSN 1674-4799) – 1x 

Journal of Inorganic Materials (ISSN 1000-324X) – 1x 

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (ISSN 1857-5552) – 1x 

Journal of the Serbian Chemical Society (ISSN 0352-5139) – 1x 

Hemijska industrija (ISSN 0367-598 X) – 4x 

Science of sintering (ISSN 0350-820X) – 1x 

После избора у звање доцента 

Acta Biomaterialia (ISSN 1742-7061) – 1x 

ACS Sustainable Chemistry and Engineering (ISSN 2168-0485) – 1x 

Ceramics International (ISSN 0272-8842) – 3x 

Journal of the American Ceramic Society (ISSN 0002-7820) – 1x 



Materials Letters (ISSN 0167-577X) – 2x 

Optical Materials (ISSN 0925-3467) – 1x 

Journal of Materials Science (0022-2461) – 1x 

Processing and Application of Ceramics (ISSN 1820-6131) – 4x 

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (ISSN 1857-5552) – 1x 

Journal of the Serbian Chemical Society (ISSN 0352-5139) – 2x 

Science of sintering (ISSN 0350-820X) – 2x 

Hemijska industrija (ISSN 0367-598 X) – 1x 

Advanced technologies (ISSN 2406-2979) – 1x 

Metallurgical and Materials Engineering (ISSN 2217-8961) – 2x 

 

Рецензент у часопису категорије М50 (З58 = 4 x 0,2 = 0,8) 

 

После избора у звање доцента 

Tehnika – нови материјали (ISSN: 0040-2176) – 4x 

 

Награде и признања З70 

Награде и признања за допринос науци на националном и градском нивоу (З72 = 1 x 
3 = 3) 

 

Пре избора у звање доцента 

1. Медаља за прегалаштво и успех у науци за 2011. годину од стране Српског хемијског 
друштва, као израз признања за резултате и допринос у науци у области неорганске 
хемијске технологије и инжењерства материјала, посебно у области синтезе, 
карактеризације и проучавања процеса у области керамичких материјала. 

 

Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, развојним установама 
у земљи и иностранству З80 



Радни боравак у иностранству – месец дана; докторске студије, израда доктората или 
израда дела доктората, постдокторско усавршавање или други вид усавршавања, 
настава, рад на пројектима организације у којој се борави, и рад на заједничким 
међународним пројектима у којима сарађује и Факултет (З81 = 3 x 1 = 3) 

 

Пре избора у звање доцента 

1. Израда дела доктората на Riga Technical University, Летонија, 2008-2010. године. 

2. Рад на реализацији заједничког међународног пројекта FP7-REGPOT-2009-1 
NANOTECH FTM, No: 245916 и радни боравак на National Institute for Laser, Plasma and 
Radiation Physics in Bucharest, Румунија. 

3. Рад на реализацији заједничких међународног пројеката FP7-REGPOT-2009-1 
NANOTECH FTM, No: 245916 и радни боравак на Riga Technical University, Летонија. 

 

 

Предавања по позиву на универзитетима у иностранству, настава (З82 = 2 x 1 = 2) 

 

После избора у звање доцента 

1. Предавањe по позиву и „master classes “студентима основних и мастер студија „The 
influence of modern technologies on the energy efficiency, quality and price of products“, у 
својству гостујућег предавача на Plekhanov Russian University оf Economics in Moscow, 
Русија, 2018. година. 

2. Предавањe по позиву и „master classes“ студентима основних и мастер студија 
„Nanotechnology – the processing of materials with superior properties, tendency to the nature 
and its perfection, but sometimes marketing tool“, у својству гостујућег предавача на 
Plekhanov Russian University оf Economics in Moscow, Русија, 2018. година. 

 

Чланство у комсијама других високошколских или научноистраживачких установа 
у иностранству, или у земљи (З83 = 3 x 0,3 = 0,9)  

 

Пре избора у звање доцента 

1. Члан комисије одбрањене докторске дисертације: Маја Лежаја, “Композити и адхезиви 
са синтетским хидроксиапатитним пуниоцима и хидроксиапатитни инсерти: испитивање 
механичких својстава и квалитета адхезивне везе“, Стоматолошки факултет, Универзитет 
у Београду, 2015. 



После избора у звање доцента 

2. Члан комисије одбрањене докторске дисертације: Јована Марјановић, “Карактеристике 
композита и дентинских заменика од значаја за оптичка својства финалне рестаурације“, 
Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, 2018. 

3. Члан Комисије за избор у звање и пријем у радни однос једног асистента са докторатом 
за ужу научну област Инжењерство материјала, Технолошки факултет, Универзитет у 
Новом Саду, 2019 (број: 020-620) 

 

Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима 
националног нивоа (З85 = 4 x 0,2 = 0,8) 

 

Пре избора у звање доцента 

Члан Српског хемијског друштва 

После избора у звање доцента 

Члан Српског хемијског друштва 

Члан Савеза хемијских инжењера Србије 

Члан Друштва за истраживање материјала Србије 

 

Учешће у програмима размене наставника и студената на међународном или 
националном нивоу (З87 = 2 x 0,8 = 1,6) 

Пре избора у звање доцента 

1. Менторство у оквиру програма размене студената IAESTE, студенткиња Natasha 
Buckley Mongkolchaisatid на ТМФ, 2016. 

После избора у звање доцента 

2. Менторство у оквиру програма размене студената IAESTE, студенткиња Erina Miyata на 
ТМФ, 2019. 

 

Ж. РЕЗИМЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ПО КАТЕГОРИЈАМА И АНАЛИЗА 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

Ж1. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО КАТЕГОРИЈАМA 
 



Кандидат др Ђорђе Вељовић је остварио следеће индикаторе научне, стручне и 
наставничке компетентности и успешности, као и активности у академској и друштвеној 
заједници: 
 

Категорија 
М 

Број резултата 
Бод 

Збир бодова 

Укупно Након претходног 
избора Укупно Након претходног 

избора 
М21а 11 7 10 110 70 
М21 33 11 8 264 88 
М22 14 8 5 70 40 
М23 12 3 3 36 9 
М24 2 2 3 6 6 
М29а 1 1 1,5 1,5 1,5 
М31 1 1 3,5 3,5 3,5 
М32 1 1 1,5 1,5 1,5 
М33 12 4 1 12 4 
М34 76 32 0,5 38 16 
М41 1 1 7 7 7 
М51 5 3 2 10 6 
М53 2 1 1 2 1 
М63 6 1 0,5 3 0,5 
М64 18 6 0,2 3,6 1,2 
М66 1 / 1 1 / 
М71 1 / 6 6 / 
М72 1 / 3 3 / 
М84 1 / 3 3 / 
М94 1 1 7 7 7 
М105 8 5 3 24 15 
М107 18 1 1 18 1 

Укупно    631,1 278,2 
 

 

Категорија 
П 

Број резултата 
Бод 

Збир бодова 

Укупно Након претходног 
избора Укупно Након претходног 

избора 
П11 1 1 5 5 5 
П22 1 1 2 2 2 
П42 6 4 2 12 8 
П45 3 3 1 3 3 
П46 11 11 0,5 5,5 5,5 
П48 4 4 0,5 2 2 
П49 13 11 0,2 2,6 2,2 



Укупно    32,1 27,7 
 

 

Категорија 
З 

Број резултата 
Бод 

Збир бодова 

Укупно Након претходног 
избора Укупно Након претходног 

избора 
З13 17 11 1,5 25,5 16,5 
З41 2 2 2 4 4 
З43 11 5 1 11 5 
З44 3 1 0,5 1,5 0,5 
З52 2 2 4 8 8 
З53 1 1 2 2 2 
З57 36 23 0,5 18 11,5 
З58 4 4 0,2 0,8 0,8 
З72 1 / 3 3 / 
З81 3 / 1 3 / 
З82 2 2 1 2 2 
З83 3 2 0,3 0,9 0,6 
З85 4 3 0,2 0,8 0,6 
З87 2 1 0,8 1,6 0,8 

Укупно    82,1 52,3 
 

Ж2. УКУПНО ОСТВАРЕНИ УСЛОВИ У ОДНОСУ НА КРИТЕРИЈУМЕ И 
ИЗБОРНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 
 

1. Укупно остварени резултати 
 
Обавезни услови 
 
Наставни рад: 

•П11 ≥4 (остварено 5) 
- уџбеници и монографије: 

•M11 + M12 + М41 + М42 + П30 ≥ 5 (остварено 7) 
- менторство: 

•П40 ≥ 5 (остварено 25,1) 
 
Научноистраживачки рад: 
- укупно: 

•М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 ≥ 66 (остварено 569,1) 
- радови у научним часописима: 

•најмање 15 радова у часописима са рецензијом од чега најмање 4 из категорије 
М21 + М22 (остварено 11 радoва из категорије М21а, 33 рада из категорије М21, 14 



радова из категорије М22, 12 радова из категорије М23, 2 рада из категорије М24) 
и најмање 9 радова из категорије М20 (остварено 72), 

и М21 + М22 + М23 + М24 + М51 + М52 + М53 ≥ 45 (остварено 498) 
- радови у часописима националног значаја: 

•М50 ≥ 2 (остварено 12) илиМ21-23 (издавач из Р. Србије) + М24 ≥ 4 (остварено 
41) 
- учешће на научним скуповима: 

•М30 + М60 ≥ 4 (остварено 62,6) 
 
Изборни услови 
 
Кандидат мора минимално да оствари два критеријума: 
-стручно-професионални допринос: 

•М80 + М90 + М100 + М120 ≥ 8 (остварено 52) 
-допринос академској и широј друштвеној заједници: 

•З10 + З20 + З30 + З40 + З50 + З60 + З70 + З80 + М100 + М120 ≥ 6 (остварено 
122,6) 
-сарадња са другим високошколским установама, научноистраживачким установама у 
земљи и иностранству: 

•З80 ≥ 4 (остварено 8,3) 
 

2.Резултати остварени у периоду од првог избора у претходно звање 
 
Обавезни услови 
 
Наставни рад: 

•П11 ≥4 (остварено 5) 
- менторство: 

•П40 ≥ 5 (остварено 20,7) 
 
Научноистраживачки рад: 
- укупно: 

•М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 ≥ 30 (остварено 255,2) 
- радови у научним часописима: 

•најмање 4 рада у часописима са рецензијом од чега најмање 2 из категорије М21 + 
М22 (остварено 7 радoва из категорије М21а, 11 радова из категорије М21, 8 
радова из категорије М22, 3 рада из категорије М23, 2 рада из категорије М24) и 
најмање 3 рада из категорије М20 (остварено 31), 

и М21 + М22 + М23 + М24 + М51 + М52 + М53 ≥ 18 (остварено 220) 
- радови у часописима националног значаја: 

•М50 ≥ 1 (остварено 7) илиМ21-23 (издавач из Р. Србије) + М24 ≥ 2 (остварено 19) 
- учешће на научним скуповима: 

•М30 + М60 ≥ 2 (остварено 26,7) 
 
Изборни услови 
 



Кандидат мора минимално да оствари два критеријума: 
-стручно-професионални допринос: 

•М80 + М90 + М100 + М120 ≥ 4 (остварено 23) 
-допринос академској и широј друштвеној заједници: 

•З10 + З20 + З30 + З40 + З50 + З60 + З70 + З80 + М100 + М120 ≥ 4 (остварено 66,8) 
-сарадња са другим високошколским установама, научноистраживачким установама у 
земљи и иностранству: 

•З80 ≥ 2 (остварено 4,0) 
 
 

 
З. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ КОМИСИЈЕ 
 

На конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Инжењерство неорганских хемијских производа пријавила су се два кандидата: Др Јелена 
Радосављевић која не испуњава услове конкурса и др Ђорђe Вељовић, дипломирани 
инжењер технологије који у потпуности испуњава услове конкурса. 

 
Педагошка делатност др Ђорђа Вељовића може се оценити као веома успешна. Др 

Ђорђе Вељовић од 2007. године учествује у настави на Технолошко-металуршком 
факултету Универзитета у Београду, а од избора у звање доцента 26.12.2016. године, 
ангажован је у настави из следећих предмета: Процесирање и примена керамичких 
материјала, Грађевински материјали, Карактеризација керамичких материјала, 
Технологија грађевинских материјала (основне академске студије); Биокерамички 
материјали, Савремени грађевински материјали, Технологија грађевинских материјала 
(мастер академске студије); Методе карактеризације керамичких и стакластих материјала, 
Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала, Синтеза, својства и примена 
биокерамичких материјала (докторске студије). 

 
Током досадашњег рада је био ментор три одбрањена мастер рада и четири 

одбрањена завршна рада. Тренутно је ментор четворо студената докторских студија. Био 
је члан комисије шест одбрањених докторских дисертација, десет одбрањених мастер 
радова, једног одбрањеног дипломског рада и тринаест одбрањених завршних радова. 
Током школске 2018/19. године боравио је две недеље у својству гостујућег предавача по 
позиву на руском универзитету Плекханов у Москви. 

 
Др Ђорђе Вељовић је аутор истакнуте монографије националног значаја 

„Биокерамички материјали на бази калцијум-фосфата: процесирање, својства и примена“. 
Током досадашњег научно-истраживачког рада је објавио 79 научних радова и то: 11 
радова у међународним часописима изузетних вредности (М21а), 33 рада у врхунским 
међународним часописима (М21), 14 радова у истакнутим међународним часописима 
(М22), 12 радова у часописима међународног значаја (М23), 2 рада у часописима 
међународног значаја верификованих посебном одлуком (М24), пет радова у водећим 
часописима националног значаја (М51) и два рада у научним часописима националног 
значаја (М53). Саопштио је 13 радова на скуповима међународног значаја који су 
штампани у целини, 6 радова саопштених на скуповима националног значаја који су 



штампани у целини, 76 радова на скуповима међународног значаја штампаних у изводу и 
18 радова саопштених на скуповима националног значаја штампаних у изводу. Уредник је 
једног зборника саопштења са скупа националног значаја (М66), има један објављен 
патент на националном нивоу (М94) и коаутор је једног техничког решења (М80).  

 
Др Ђорђе Вељовић је учествовао или учествује на истраживањима у оквиру шест 

домаћих и осам међународних научно-истраживачких пројеката. Кроз сарадњу са 
привредом учествовао је у реализацији дванаест елабората и студија. Добитник је Медаље 
за прегалаштво и успех у науци за 2011. годину од стране Српског хемијског друштва. Био 
је председник/члан организационих и научних одбора више међународних и националних 
научних скупова. Члан је уредништва часописа Хемијска индустрија и „Metallurgical and 
Materials Engineering“. Рецензирао је 36 радова у међународним часописима категорије 
М20 и 4 рада у националним часописима категорије М50. Према бази “Scopus” др Ђорђе 
Вељовић има “h” индекс 19, а његови радови су до априла 2021. године цитирани 1210 
путa, односно има 956 цитата без аутоцитата аутора и свих коаутора. Члан је Српског 
хемијског друштва, Савеза хемијских инжењера Србије и Друштва за истраживање 
материјала Србије. 

 
На основу наведених чињеница, Комисија сматра да др Ђорђе Вељовић у 

потпуности испуњава услове за избор у ванредног професора, дефинисане Законом о 
високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 
Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког 
факултета Универзитета у Београду. Стога, Комисија са посебним задовољством предлаже 
Изборном већу Технолошко-маталуршког факултета Универзитета у Београду и Већу 
научне области техничких наука Универзитета у Београду да се др Ђорђе Вељовић 
изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Инжењерство неорганских 
хемијских производа на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 

 
Београд, 12. мај 2021.    Чланови Комисије: 
 
 

   Др Ђорђе Јанаћковић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 

 
 

Др Рада Петровић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 

 
 

Др Јелена Миладиновић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 



 
 

Др Снежана Грујић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 

 
 

Др Владимир Срдић, редовни професор 
 Технолошког Факултета Универзитета у Новом Саду 


