
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета у 
Београду одржаној 31. октобра 2019. године именовани смо у Комисију референата за 
писање извештаја о испуњености услова за избор Ђорђа Симовића, мастер инжењера 
технологије, студента докторских студија у звање истраживач-приправник.  

После прегледа документације и увида у досадашњи рад кандидата Комисија 
подноси следећи: 

 
 

И ЗВЕШ ТА Ј  
 

Биографски подаци 
 
Кандидат Ђорђе Симовић, мастер инж. технологије рођен је 2. маја 1995. године у 

Чачку, где је завршио основну школу и гимназију. Технолошко-металуршки факултет 
Универзитета у Београду уписао је 2014. године, студијски програм Хемијско 
инжењерство - Неорганска хемијска технологија. Дипломирао је 2018. године са 
просечном оценом 9,74. Завршни рад под називом „Оптимизација процеса добијања 
адсорбената на бази природног зеолита и Fe(III)” под менторством др Сање Јевтић 
одбранио је са оценом десет. 

 
Мастер академске студије, студијски програм Хемијско инжењерство - Неорганска 

хемијска технологија, Ђорђе Симовић уписао је школске 2018/19. године на Технолошко-
металуршком факултету Универзитета у Београду. Мастер рад „Испитивање ефикасности 
сурфактант-модификованих адсорбената на бази природног зеолита за везивање 
токсичних анјона” одбранио је 2019. године под менторством др Сање Јевтић са оценом 
десет. Мастер академске студије Ђорђе Симовић завршио је са просечном оценом 9,88. 

 
Докторске студије на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у 

Београду, студијски програм Инжењерство материјала Ђорђе Симовић уписао је школске 
2019/20. године. 

 
Школске 2017/18. и 2018/19. године био је добитник стипендије „Доситеја” коју 

додељује Фонд за младе таленте Републике Србије. Добитник је факултетских награда 
„Панта С. Тутунџић” за постигнуте изванредне резултате (I - IV година основних 
академских студија, као и за завршетак студија).  

  
Ђорђе Симовић је током школске 2018/19. године учествовао у реализацији 

експерименталних вежби из предмета Општа хемија I и II на Катедри за општу и 
неорганску хемију као демонстратор-техничар.  

 



Коаутор је једног саопштења на међународном скупу штампаном у целини 
(категорија М33). 
 

Поседује активно знање енглеског језика и напредно знање рада на рачунару (MS 
Windows, MS Office, МАTLAB, Origin).  

 

Мишљење Комисије о испуњености услова 
 

Изузетним успехом током основних и мастер академских студија и исказаним 
великим залагањем током израде завршног и мастер рада Ђорђе Симовић показао је 
несумњиву склоност и способност ка научно истраживачком раду. На основу изложеног 
Комисија сматра да кандидат испуњава услове за стицање истраживачког звања и 
предлаже Наставно-научном већу Технолошко-металуршког факултета да Ђорђа 
Симовића, мастер инж. технологије изабере у звање истраживач-приправник.   

 
 
У Београду, 1. новембар 2019. год. 
 

Чланови Комисије: 
 

________________________________ 
Др Сања Јевтић, доцент 

 Универзитет у Београду,  
Технолошко-металуршки факултет 

 
 

_______________________________ 
Др Јелена Роган, ван. проф.  

Универзитет у Београду,  
Технолошко-металуршки факултет 

 
 

_______________________________ 
Др Жељко Камберовић, ред. проф.  

Универзитет у Београду,  
Технолошко-металуршки факултет 

 


