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Стални је члан организационог одбора Међународног конгреса у области хемијског
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Такође, од 2009. године улази у састав Комисије за доделу стипендија председника
Републике Српске најбољим студентима из земље и иностранства. Члан је удружења
инжењера технологије Републике Српске. Поседује и лиценцу за израду техничке
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грађевинарство и екологију, Бања Лука.
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(од 2007. године до данас).
5. РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/ УМЈЕТНИЧКОГ
РАДА
Списак резултата R 10 – Научна књига и монографија
Списак резултата R11 - Истакнута научна књига и монографија
међународног значаја

Број

* навести објављене публикације типа R11. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација R11.

Списак резултата R12 - Научна књига и монографија међународног значаја

Број

* навести објављене публикације типа R12. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација R12.

Списак резултата R13 - Научна књига и монографија националног значаја

Број

* навести објављене публикације типа R13. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација R13.

Списак резултата R20 – Поглавље у научној књизи: Прегледни чланак
Списак резултата R21 – Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем
Број
часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или у едицији
1
посвећеној одређеним научним областима (категорија R51)
Jotanović M., Mićić V., Tadić G., Pejović B, „Sustainable design and manufacture, Poglavlje u
monografiji Sustainable technologies and chemical engineering“, Book 4 (Editors: Midhat Jašić,
Mustafa Burgić, Elvis Ahmetović), University of Novi Sad, Faculty of Technology, ISBN 97886-6253-014-1
Списак резултата R22 - Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем
часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или у едицији
посвећеној одређеним научним областима (категорија R52)
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Списак резултата R30 – Техничка рјешења
Списак резултата R31 – Нови производ или технологија уведени у
производњу, признати програмски систем, нове генетске пробе
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користи, година када је рјешење урађено и ко га је прихватио – примјењује

Списак резултата R32 – Битно побољшани постојећи производ и технологија
(уз доказ), достигнуће у техничким наукама у земљи (уз доказ). Ново
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националном нивоу (уз доказ)
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Списак резултата R33 – Прототип, нова метода; софтвер, инструмент, нова
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Списак резултата R40 – Патенти и објекти
Списак резултата R41 – Прихваћен патент на међународном нивоу
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Списак резултата R42 – Прихваћен патент на националном нивоу, нова
сорта
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Списак резултата R43 – Примјена научног достигнућа у пракси

Број

Списак резултата R44 – Реализација објекта међународног значаја
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Списак резултата R45 – Реализација објекта националног значаја
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Списак резултата R62 – Рад у часопису националног значаја
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časopis za klimatizaciju, grejanje i hlađenje broj 4, 2014, 49 – 55.
Tadić G., Jotanović M., Tošković N., Sikirić D., Goričanec D., „Ispitivanje mogućnosti
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za klimatizaciju, grejanje i hlađenje broj 2, 2014, 43 – 54.
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штампано у цјелини

Списак резултата R64 – Рад саопштен на скупу националног значаја
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Pejović B., Novaković D., Mićić V., Lazić V., Jotanović M., Tomić M., Tadić G., „Savremeni
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Списак резултата R71 – Пленарно предавање на скупу међународног значаја
штампано у изводу
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.
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штампан у изводу
8
Mićić V., Jotanović M., Lepojević Ž., Tadić G., Petrović Z., „Modelovanje ekstrakcionog
sistema žalfija – superkritični CO2 pri različitim temperaturama ekstrakcije“, IX Savjetovanje
hemičara i tehnologa Republike Srpske, p. 47, Banja Luka (2010)
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Списак резултата R80 – Дисертације и магистарске тезе
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Списак резултата R82 – Одбрањена магистарска теза
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Списак резултата R81 – Одбрањена докторска дисертација

Списак резултата R90 – Рад објављен у зборнику радова института, факултета и сл.
Број
Списак резултата R91 – Рад штампан у цјелини са рецензијом
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R92 – Рад штампан у цјелини без рецензије

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R93 – Стручни рад урађен за потребе наручиоца према
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Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R100 – Рад објављен у зборнику радова института, факултета и сл.
Списак резултата R101 – Универзитетски уџбеник са рецензијом
Број

1
Jotanović M., Tadić G., “Osnove hemijskog inženjerstva“, Tehnološki fakultet, Zvornik (2012)
Број
Списак резултата R102 – Збирка задатака са рецензијом
1
Gligorić M., Tadić G., “Zbirka zadataka iz opšte hemije“, Tehnološki fakultet, Zvornik (2004)
Број
Списак резултата R103 – Остали уџбеници
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R104 – Практикум

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R200 – Менторство и чланство у комисији
Списак резултата R201 – Менторство докторске дисертације

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R202 – Менторство магистарске тезе

Број
1

Студент: Немања Тошковић
Тема: Испитивање могућности коришћења отпадне топлоте у хидроелектрани
„Зворник“ употребом високотемпературне топлотне пумпе
Списак резултата R203 – Чланство у комисији за одбрану докторске
Број
дисертације
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Члан комисије за одбрану докторске дисертације „Eкстракција жалфије (Salvia officinalis)
суперкритичним CO2“ кандидата Мр Владана Мићића
Списак резултата R204 – Чланство у комисији за одбрану магистарске тезе

Број
1

Студент: Дарко Петковић
Тема: Модели за оптимизацију карактеристичних параметара код вишецевних
размјењивача топлоте са аспекта техноекономије
Списак резултата R205 – Менторство дипломског рада

Број
6

Студент: Драгана Балчаковић
Тема: Математички модел концентровања бинарног система
лимунска киселина – вода у једностепеном испаривачу
Студент: Огњен Лакић
Тема:
Креирање програмског софтвера симулацијског модела дестилационе колоне
Студент: Александра Јосиповић
Тема:
Математички модел вишестепеног упаривача са термичком рекомпресијом паре

Студент: Немања Тошковић
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Вишеваријантни симулатор процеса дестилације бинарног система етанол - вода
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Испитивање утицаја геометријских карактеристика и режима струјања
флуида у размјењивачу топлоте на појаву вибрација цевног снопа
Списак резултата R 300 – Рад на пројекту
Списак резултата R301 – Руковођење пројектом међународног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R302 – Руковођење пројектом националног значаја
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4
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Списак резултата R303 – Руковођење потпројектом међународног значаја
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R304 – Руковођење потпројектом националног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.
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Јотановић М., Тадић Г. и сар. „Коришћење топлоте нискотемпературних енергетских
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(стерилизације) и смрзавања меса пужа“, Министарство науке и технологије РС (2009)
Пејовић Б., Тадић Г. и сар. „Истраживање у развоју и пласману амбалаже и амбалажних
материјала на подручју Републике Српске и окружења“, Министарство науке и
технологије РС (2009)
Јотановић М., Тадић Г. и сар. „Истраживање и развој процеса кристализације
селектованих соли из трокомпоненетних раствора“, Министарство науке и технологије РС
(2009)
Павловић М., Тадић Г. и сар. „Добијање прахова метала погодних за израду електрода за
гориве спрегове, батерије и хемијске сензоре (тематски)“, Министарство науке и
технологије РС (2009)
Мићић В., Тадић Г. и сар. „Антиоксидативна активност екстраката одабраних
ароматичних биљака“, Министарство науке и технологије РС (2009)
Глигорић М., Тадић Г. и сар. „Истраживање могућности коришћења појединих биљних
врста (Уртицадиоица и Седумспецтабиле) за издвајање олова отпадних вода и код
ремедијације земљишта“, Министарство науке и технологије РС (2009)
Ђуковић Ј., Тадић Г. и сар. „Студија утицаја отпадних вода на животну средину и
оправданост реконструкције постројења отпадних вода“, Термоелектрана „Угљевик“
(2009)
Новаковић В., Тадић Г. и сар. „Супституција електричне енергије са геотермалном
енергијом за гријање и хлађење“, Министарство науке и технологије РС (2009)
Пејовић Б., Тадић Г. и сар. „Биоразградиви материјали у изради амбалаже“,
Министарство науке и технологије РС (2008)
Глигорић М., Тадић Г. и сар. „Истраживање интеракција сумпор-водоника у
олигоминералним хипертермалним водама и метода његовог издвајања“, Министарство
науке и технологије РС (2008)
Јотановић М., Тадић Г. и сар. „Испитивање екстракције гајене биљне врсте Хелицхрyсум
италицум“, Министарство науке и технологије РС (2008)
Павловић М., Тадић Г. и сар. „Утицај режима електролизе на добијање прахова метала“,
Министарство науке и технологије РС (2008)
Ђуковић Ј., Тадић Г. и сар. „Реконструкција постројења за деминерализацију и
декарбонизацију воде у термоелектрани “Угљевик”“, УНДП пројекат (2008)
Ђуковић Ј., Тадић Г. и сар. „Израда процјене утицаја на животну средину у постројењу за
одсумпоравање димних гасова“, Термоелектрана „Угљевик“ (2008)
Ђуковић Ј., Тадић Г. и сар. „Солвинг тхе проблем оф муниципал солид wасте ин тхе
муниципалитиес оф нортх-еастерн Босниа анд Херзеговина” - ЕУ ЦАРДС пројекат који је
финансирала Европска Унија (2006)
Тошковић Д., Тадић Г. и сар. „Валоризација галијума из декомпоноване Баyер-ове
лужине“, Министарство науке и технологије РС (2006)
Станојевић Д., Тадић Г. и сар. „Развој технолошког процеса валоризације олова, цинка,
бакра, кадмијума и сребра из хлоридног раствора добијаног лужењем секундара цинка“,
Министарство науке и технологије РС (2006)
Лончар Б., Тадић Г. и сар. „Електромагнетна, температурна и радијациона компатибилност електротехничких материјала и компонената“, Министарство науке и технологије

РС (2006)
Јотановић М., Тадић Г. и сар. „Екстракција ароматичног биља суперкритичним СО2“,
Министарство науке и технологије РС (2006)
Станојевић Д., Тадић Г. и сар. „Екстракција корисних метала у хидрометалуршкој
производњи цинка из концентрата цинка Сребреница“, Министарство науке и технологије
РС (2005)
Списак резултата R306 – Надзор над извођењем пројекта међународног
значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R307 – Надзор над извођењем пројекта националног
значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R308 – Рецензија пројекта међународног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R309 – Рецензија пројекта националног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R400 – Уредништво и чланство у научним одборима
Списак резултата R401 – Главни и одговорни уредник стручног часописа
међународног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R402 – Главни и одговорни уредник стручног часописа
националног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R403 – Главни и одговорни уредник зборника радова
научног скупа националног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R404 – Чланство у научном одбору стручног скупа
међународног значаја
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Број

Списак резултата R405 – Чланство у научном одбору стручног скупа
националног значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R406 – Гостујући предавач у иностранству

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R407 – Рецензент универзитетског уџбеника

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R408 – Чланство у стручној комисији међународног
значаја

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Број
1
Члан Комисије фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија студентима 1., 2. и 3.
циклуса студија у земљи и иностранству при Министарству науке и технологије
Републике Српске
Списак резултата R409 – Чланство у стручној комисији националног значаја

Списак резултата R410 – Објављене експертизе и студије, суптилни преводи,
полемике, хрестоматија, есеји и трактати

Број

* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

НАПОМЕНА: Уколико је нешто изостављено будите слободни да наведете резултат
вашег истраживачког/ умјетничког рада.

