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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
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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
посвећеној одређеним научним областима (категорија R51)
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

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)

Број

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

Списак резултата R23 - Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем
часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или у едицији
посвећеној одређеним научним областима (категорија R61)
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Wales-Elemouts ofa Prefabrikated House". Acta Periodica Tehnologica, Fakultet of
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Naučno-stručno savetovanje ’’ Racionalno korišćenje energije u metalurgiji i procesnoj
industriji ’’JINA , Monografija , Beograd,2006 god. s.53-63.
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poljoprivrednih inženjera i tehničara,Monografija, Beograd,Septrembar 2006,
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* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R30 – Техничка рјешења
Списак резултата R31 – Нови производ или технологија уведени у
производњу, признати програмски систем, нове генетске пробе
међународног значаја (уз доказ), ново рјешење макроекономског
проблема, рецензовано и прихваћено на међународном нивоу (уз доказ)

Број

* Обавезно навести: ауторе рјешења, назив техничког рјешења, за кога је рјешење рађено, ко рјешење
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
рјешење макроекономског проблема, рецензовано и прихваћено на
националном нивоу (уз доказ)

Број

Списак резултата R33 – Прототип, нова метода; софтвер, инструмент, нова
генетска проба, микроорганизми (уз доказ)

Број

Списак резултата R40 – Патенти и објекти
Списак резултата R41 – Прихваћен патент на међународном нивоу

Број

Списак резултата R42 – Прихваћен патент на националном нивоу, нова
сорта

Број

Списак резултата R43 – Примјена научног достигнућа у пракси

Број

Списак резултата R44 – Реализација објекта међународног значаја

Број

Списак резултата R45 – Реализација објекта националног значаја

Број

Списак резултата R 50 – Објављен рад међународног значаја
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Switzerland.
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produ- ction’’.J.Serb.Chem. Soc. 73 (5) 585-593 (2008) .JSC-3741

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

Списак резултата R52 – Рад у часопису међународног значаја
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покрытая проволока″ . Anale Stiintifice ale Universitatii de Stat din Molodova.Seria
‘Stiinite chimico-biologice’.Kishinev Republic of Molodova 2000 peages 281-285.
2 .Д. Тошкович,М Б Райкович.
″Исследование коррозии лакированной белой жести методом спектроскопии
электрохимического импеданса
(СЭИ)″. Академия наук Республик Молодова.
Институт прикладной физики.Журнал
Электронная обработка
материалов ,

Кишинев, No.1 (2001) стр . 64-71.

3 D.Tošković, M.B.Rajković and D.Stanojević Study of corrosion resistance of chromiumnickel steel in calcium-hypochlorite solution part 1. Steels uranus B6 and 4578. Journal of
Mining and Metallurgy, 38 (1-2) B (2002) 75-91.
4. Д.Тошкович,М В Райкович,Д.Стаиойевич, М. Ревенко
″Исследование взаимодействия.металлического упаковочного
материала
с
натуральными фруктовыми соками″,
Anale Stintifice ale Universitatti de Stat din Moldova. Seria "Stiinte chimico-biologice"
Kishinev ,Republic of Moldova. (2002), peages 304-309.
5. D.Toshkovich and M.B.Rajkovich
Equipment and instruments "Investigation of corrosion of lacquered tinplate
by the method of electrohemical impedance spectroscopy". Surface
Engineering and Applied Electrochemistry No. 1.pp. 51-58. 2001. USA

6.M.B.Rajkovic and D.Toskovic
″A new procedure of phospogypsum purification in order todiminish the content
of radionuclides″ .Hungarien Jornal of industrial Chemistry, Veszprem,
(2002) Vol.30,pp219-227 .Hungaria
7.D.Toskovic. M.B.Rajkovic and I.Ciric
″Corrosion of Tin Plate in Brine Solutions″ ( Applied Elektrochemistry and
Corrosion protektion of metals ) Russian Journal of Applied
Chemistry,Vol.75.No.11.2002.pp.1808-1811.
8.Д.Тошкович,М.Б.Райкович.
″ Оже-элтронная и фотоэлектронная спектроскопия пассивирующей пленки на
белой жести ″.Академия наук Республик Молодова. Журнал Электронная
обработка материалов, Кишинев. No5 (2003). стр.58-66
9.M.B Rajkovic,D.Toskovic.
″ A new prcedure of phosphogypsum purification in order to diminish the content of
radionuclides″. Environment protection enginering,Poland vol.29.No 2.(2003) pp.45-64.
10. D.Toskovic M.B.Rajkovic and D.Stanojevic
″ Study of corrosion resistance of Cromium – nickel steel in calcium – hypoclorite
solution part 2. Steel C 4574 and C 4583″. Journal of mining and metallurgy, 39(3-4) B
(2003).533-547.SCG.

11. Д . Тошкович,М.Б.Райкович.

“Определение корозионных характеристик нелакированой белой жести
электрохимическим поляризационным методом с целъю её применения в пищевой
промышлености”.Anale Stintifice ale Universitatti de Stat din Molodova. Seria “ Stiinte
chimico-biologice”.Kishinev Republic of Molodova
(2003) .c.311-317.
12.D.Toshovich and M.B.Raikovich
“Auger eelectron and photoelectron spectroscopy of passiving films on tinplate”
Surface Engineering and Applied Electrochemistry. No.5.pp.47-57. 2003 USA
13.Д. Тошкович .М. Б.Райкович .
“Корозионные исследования лакированной белой жести в органических
кислотах методом спектроскопии электрохимического импеданса”. Академия наук
Республик Молодова. Институт прикладной физики.Научний и произведственно
технический журнал “ Электронная обработка материолов”. Кишинев.No 3 (2004)
стр. 56 - 62
14.D.Toshovich and M.B.Raikovich
“Corrosion investigation of lacquered tinplate in organic acids by means of
electrochemical impedance spectroscopy”.Surface Engineering and Applied
Electrochemistry.No.3,pp,60-67,2004. USA
15..D.Stanojević, D.Tošković and M.B.Rajković, "Intensification of the Zinc Dissolution
Process in Sulphuric Acid", Journal of Mining and Metallurgy, 41B (2005) 47-66 SCG.

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

Списак резултата R53 – Пленарно предавање по позиву на скупу
међународног значаја штампано у цјелини

Број

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

Списак резултата R54 – Рад саопштен на скупу међународног значаја
Број
штампан у цјелини
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novembar 2000.str 214-221
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Polarizacione i korozione katakteristike legura Al /Sb u elktorolitu za proizvodnju cinka.
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Zrenjanin Jugoslavija str. 349-354.
4. D.Tošković, M.B.Rajković,
"Pasivization Film of the Tinplate Characterisation Using Auger Electron
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International - Conference on Fundamental and Appleid Aspects of
Physicel Chemistry, 27.-29-septembar 2000.godine Beograd. (K9-P).p605-608
5. D.Tošković, D.Stanojević, M.B.Rajković,
Chromium-nicel, steel uranus B6 corrosion resistance in calcium-hyposhlorite solution".
6th International Conference on Fundamental and Applted Aspects of Physical Chemistry
2002.semptembar 26-28, 2002.godine, Belgrade Jugoslavia, str. 302-304.
6. G.Panatelić, M.B.Rajković and D.Tošković
"Gamma spectrometric analysis of fur". 7th International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2004. septembar
22-25. 2004.godine. Belgrade SCG, peages 447-450.
7. D.Tošković, M.B.Rajković and Č.Lačnjevac
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sulphonic acids" 7th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Physical Chemistry 2004. septembar 22-25 2004.godine
Belgrade, SCG, peages 326-329.
8 D.Tošković1, M.B.Rajković2, D.Stanojević1, and Lj. Vasiljević1
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Galijum exstraction from decomposed Bayer’s alkaline solutions ’’8th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry 2006.September 26-29 2006.godine Belgrade,Serbia,peages 745-748.
9 M.B.Rajković1, Č. Lačnjevac1, D. Tošković2 and D. Stanojević
“The concept of the pilot-plant in the aim to the wet-process derived H3PO4
for commercial production of phospate salts “ 8th International Conference
on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry 2006.September 26-29 2006.godine Belgrade,Serbia,peages 757-760.
10.A.Marinković1,D.Tošković2,M.B.Rajković3, and D.Stanojević2.
’’ Extraction of galilium using different polymeric fibre’’9th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
2008.September 24-26 2008.godine Belgrade, Serbia,peages 45-48.Vol .I.
11.M.B.Rajković1,T.M.Rajković1,U.Č.Lačnjevac2,Z.Baščarević2,D.V.Tošković3,
D.D.Stanojević3 and Č.Lačnjevac1,
’’Determination of cristlline structure of calcium carbonate obtained from

drinking water’’.9th Intrnational Conference on Fundamental and Applied
Aspects of Physical Chemistry 2008.September 24-28.godine Belgrade ,
Peages 729-732. Volume II.
12.D.D.Stanojević¹ , M.B.Rajković² , D.V.Tošković¹ , M.V.Tomić¹
''Tretman otpadnih voda iz hidrometalurške proizvodnje cinka'',I medjunarodni kongres
,,Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji'' Jahorina ,Novembar
2009god.Knjiga radova ,str.606-610.
13.D.Tošković1,M.B.Rajkovič2,D.Stanojević1,G.Tadić1,M.Tomić1
,,Postupak Liquid-liquid solventne ekstrakcije galijuma.,,II Medjunarodni kongres
,,Inženjerstvo ,ekologija i materijali u procesnoj industriji,,
Jahorina ,Mart 2011,Knjiga radova str 70 I-05-E.CD-R 152-154.
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životne sredine.Tara,18.05.-21.05 2010.god.Knjiga radova ,str 175. CD
15.D.Stanojević 1,D.Tošković 1, M.Rajković2
‘’Hidrometalurška valorizacija cinka iz industrijske otpadne šljake nastale pri
proizvodnji mesinga’’. XII Y UCOR,Saradnja istraćivačarazličitih struka na

području korozije, zašrite materijala i životne sredine.Tara, 18.05- 21.05.2010.
god.Kjnjiga radova , str 45. CD.
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R70 – Рад објављен у изводу
Списак резултата R71 – Пленарно предавање на скупу међународног значаја
штампано у изводу

Број

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

Списак резултата R72 – Рад саопштен на скупу међународног значаја
Број
штампан у изводу
14
1. D.Tošković, M.B.Rajković, Č.Lačnjevac
"Determination of the corrosion rate in tins filled with preas and string beans
during storage" 12th International Congress of Chemical nad Process eniginering 27. - 31.
august 2000.-Praha, Czesh Republic.P7.233.peag.335.
2. D.Tošković, M.B.Rajković i Č.Lačnjevac
"Determination of content of hevy metals in food products the inlacqured tinplate tins are
filled xith". 14 th International Congress of Chemical and
Process eniginering 27.-31.august 2000. - Praha Czech Republic.P7.232.peag.334
3.M.B.Rajković, Č.Lačnjevac, D.Tošković, G.Vladisavljević
"Distribution of flour during the process of sodium-tripolyphosphate
production in the IHP PRAHOVO" 14 th International Congres of Chemical
nad Process Enginering 27.-31.august 2000.Praha, Czech Republic.P7.192.peag.306
4. M.B.Rajković, Č.Lačnjeva, D.Tošković i G.Vladisavljević
"The concept of the pilot-plant in the aim to the wet-process derived
phosphoric acid for commercial production of phosphate salys". 14 th
Internacional Congres of Chemical and Process Enginering 17.-31. august
2000.-Praha, Czech Republic.P7.101.peag.191.
5. Č.Lačnjevac, M.B.Rajković, D.Tošković
"The mechanism of fluorine content reduction during purfication
process of phosphoric acid in the presence of substances sontaining silicon
2 nd International Conference of the Chemical Sosieties of the South-Easterm
Europen Countries on Chemical Scineces for Sustainble
Development Halkidiki Greece 2000 (6.-9-jun).P0631.peag.266.
6. M.B.Rajković and D.Tošković
"The Method of Phosphogypsum Purification″ Международный форум ″Аналитика и
Аналитики″, Воронеж , Росиия , 2-6 Июна 2003г.Каталог рефератов и статей, том
2,17-С6, с. 557.

7.M.B.Rajković, D.V.Tošković and Č. Lačnjevac.
"A New Procedure for Obtaining Calcium- Sulphate α-Hemihydrate on the
Basis of Waste Phosphogypsum". 4 th International Conference of the
Chemical Societies of the South-East European Countries on CHEMICAL
SCIENCES IN SHANING TIMES: Visions, Challenges and Solutions.
Book of Abstzacts, vol.II ICOSECS 4, July 18-21 2004. Belgrade.
(A-P 98) str.128.
8.D.Tošković and M.B.Rajković
"Inhibition of tin dissolution in Frug Preserve Cans". 4th International
Conference of the Chemical Societies of the South-East European
Contries on CHEMICAL SCIENCES IN SHANING TIMES: Visions,
Challenges nad Solutions. Book of Abstrcts, Vol.II ICOSECS 4, July 18-21
2004. Belgrade (B-P 66) str.226.
9. M.B.Rajkovic.D.Stanojevic,D.V.Toskovic
,,An Experimentally Preconditioning Process for Extended Passivatin of Alloyed Lead
Anodes in Chemical Industry ,,Zorka'',Sabac'',1 stSouth East European Congress of
Chemical Engineering ,SEEC1Che ,September 25-28,2005,Belgrade, Topic:Process
Engineering, PREN P-25,Book of Abstracts, p.110,ISBN 86-905111-0-5.,
10. Д. Тошкович , М. Б. Райкович, М. Равенко
,,Содержание
тяжелых
металов
в
продовольственых
продуктах
упакованных в консервных банках из лакированой белой жести’’,International
Conference ECOLOGICAL CHEMISTRY-2005. May 20-21,2005,Kishinev,Republic of
Molodova , Abstracts, Conference Topic
(E);Chemical Risk Assessment, Food Quality Control, p.397
11. D.D.Stanojevic1, M.B.Rajkovic2,& D.Toskovic,
’’Hydrometallurgical tretment of copper sludge from blue vitriol production’’
The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry,Belgrade,Serbia and
Montenegro,December 6-10,2005.Programe and The Book of Abstracts,pp263.
12. D.Stanojević1, M. Rajković2, D. Tošković1, M. Tomić
’’Pitting corrosion of stainless steels in leaching solution from hydrometallurgical zinc
production’’ 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East
European Countries.Chemical sciebces
at the European Crossroads, Book of Abstracts Vol. II.ICOSECS 5, September
10-14, 2006.Ohrid (PCH-70) peages 570.
13.Tošković Dragan ,Lačnjevac Časlav x,Rajković B.Miloš xx,Stanojević Dušan xxx,
Glogorić Miladin xxx,Marinković Aleksandar xxxx,Ralević Nebojša x
‘’Extraction of gallium from decomposed Bayer’s alkaline solutions using
Modified chelate resins’’.20thCongress of the society of Chemisis and
Tehnologists of Macedonia2008.Ohrid 17-20 Septem.Abstract book .pg 190.

14.Dragan Tošković a1,Časlav Lačnjevac a3,Miloš B.Rajkovića4, Dušan Stanojevića2,
Dragica Čamoskac5.
‘’Study of corrosion resistance of cromium-nickel steels in calcium-hypochlo
-hlorite solution ‘’. 20thCongress of the society of Chemisis and
Tehnologists of Macedonia2008.Ohrid 17-20Septem .Abstract book .pg 226.
15. .D.Tošković,D.Rajić,S.Pavlovic, N.Tošković
,,Determination of Corrosion Rate Austenitik Steels S 4571 and S 4580 in a
Solution of Calcium Hypohlorite;;Sedmi medjunarodni Naučni skup ;Savremeni
Materijali; Banja Luka,21-22, Decembar 2014.god.

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

Списак резултата R73 – Рад саопштен на скупу националног значаја
штампан у изводу

Број
9

1. D.Tošković, I.Ćirić, M.Gligorić,
"Procena veka trajanja iz osobina belog lima". VI savetovanje hemičara
i tehnologa Republike Srpske, Banja Luka 19.-20.novembar 1998.godine.
2. M.B.Rajković, D.Tošković, I.Ćirić i G.T.Vladisavljević,
"Distribucija fluora tokom procesa proizvodnje natrijum-triplifosfata u IHP
Prahovo". VI savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Banja
Luka 19.-20. novembra 1998.godine.
3. D.Tošković, M.B.Rajković i Č.Lačnjevac,
"Određivanje korozionoh svojstva belog lima elektrohemijskom poralizacionom
metodom radi njegove primene u prehrambenoj industriji".
XXXIX savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 15.-17.oktobra 1999.godine
Str. 140.
4. D.Tošković i M.B.Rajković
Ispitivanje konzervi od lakiranog belog lima DEO 1. Određivanje sadržaja teških metala
XI Savetoavanje srpskog hemijskog društva ( izvodi radova) Novi Sad 18 i 19 januar
2001.godine (AH-19p) str. 28.
5. D.Tošković i M.B.Rajković
Ispitivanje konzervi od belog lima DEO 2: određivanje brzine korozije u bistrim
sokovima. XL savetovanje Srpskog hemijskog društva (izvodi i radovi) Novi Sad 18 i 19.
januar 2001.godine (AH-20 p) str. 29.
6. D.Tošković, D.Stanojević, M.B.Rajković,
"Inhibiranje rastvaranja kalaja u konzervama sa voćem" VII savetovanje hemičara i

tehnologa Republike Srpske, Banja Luka, 6-7 novembar 2003.godine, Zbornik, izvoda
radova str 20. Sekcija: Prehrambena tehnologija.
8. D.Stanojević, D Tošković, M.B.Rajković
"Iskorišćavanje srebra, iz otpadnog rentgen-filma" VII savetovanje hemičara i tehnologa
Republike Srpske, Banja Luka, 6-7 novembar 2003 godine, Zbornik radova.Sekcija:
Zaštita životne okoline.
9.M.B.Rajković, M.Stojanović, D.Tošković, D.Stanojević
‘’Primena metode frakcione ekstrakcije za odredjivanje različitih oblika vezivanja urana u vodi za piće.’’IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike
Srpske, Zbornik radova, Banja Luka, 12 i 13 Novembar,2010 .god.str 84.
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R80 – Дисертације и магистарске тезе
Списак резултата R81 – Одбрањена докторска дисертација
1.Процена корозионог понашања лакираног белог лима у конзервама за храну
применом електрохемијских метода.Технолоски факултет Тузла.Март 1992
год.

Број

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

Списак резултата R82 – Одбрањена магистарска теза
1.Утицај састава пасивизавионог филма и старости белог лима на лакирање и
адхезију лака на белом лиму.Технолошки факултет Тузла .Мај 1989 год.

Број

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

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

Број

Списак резултата R100 – Рад објављен у зборнику радова института, факултета и сл.
Списак резултата R101 – Универзитетски уџбеник са рецензијом
Број
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

1. Dragan Tošković "FIZIČKA HEMIJA" Univerzitet u Srpskom Sarajevu Tehnološki fakultet
Zvornik 1999.god. (odlukom broj 126/99 Tehnološkog fakulteta u Zvorniku, udžbenik služi kao
osnovna literatura u nastavi na predmetu FIZIČKA HEMIJA
2.Dragan Tošković,Milorad Tomić,Goran Tadić,Milovan Jotanović;HEMIJSKA
TERMODINAMIKA I KINETIKA;Univerzitet u Istočnom Sarajevu,Tehnološki
fakultetZvornik. 2014.(u štampi)
Списак резултата R102 – Збирка задатака са рецензијом

Број

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

1. Dragan Tošković i Vojislav Aleksić, ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIČKE HEMIJE, Šabac,
2002.godine
Списак резултата R103 – Остали уџбеници

Број
3

.

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

Списак резултата R104 – Практикум
1.Dragan Tošković, Ljubica Vasiljević, Dragica Lazić EKSPERIMENTALNA
FIZIČKA HEMIJA "Univerzitet u Istočnom Sarajevu'' Tehnološki fakultet Zvornik
,2005.godine.

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.

Број
1
1. Gordana Polić, “Defluorizacija fosforne kiseline dobijene ”mokrim” postupkom radi
primene u prehrambenoj industriji“, Zvornik, mart 2008.

Списак резултата R202-Менторство магистарског рада

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

публикација овог типа.

Списак резултата R203 – Чланство у комисији за одбрану докторске
дисертације

Број
2

1Мр Милорад В. Томић, „Утицај режима електролизе на добијање прахова метала“,
Зворник, 2007
2. Мр Љубица Танацковић, „Моделирање синтезе и карактеризација зеолита А у циљу
побољшања његових особина“, Бања Лука, 2009.
3.Мр Зоранка Малешевић, „Истраживање интеракција сумпор водоника са присутним
компонентама у водама и појединим адсорпционим средствима“, Зворник, децембар 2010.
.
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R204 – Чланство у комисији за одбрану магистарске тезе

Број

4
1.Мирослав Б.Јокић,:Карактеризација превлака тројних легура Zn-Ni-Co на челику
Електролитички таложених из сулфатног купатила;Мастер рад,Зворник,2013.
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

2.Душко Сављевић“Каталитичко деловање сумпорне киселине на морфологију
електрохемијски добијеног бакарног праха,,.Мастер рад,Зворник, јул 2014
Списак резултата R205 – Менторство дипломског рада

Број

15
1. Живко Станојевић, „Израчунаванје кинетичких параметара термодесорпције
углјен-моноксида са зеолита“,Зворник, јул 2000.
2. Небојша Николић, „Испитиванје структуре пасивизационог слоја на белом лиму за
конзерве“,Зворник, јун 2001.
3. Андријана Тимко, „Инхибирање растварања калаја у конзервама напуњеним са
воћем и поврћем“, Зворник, март 2004.
4. Драгана Ристановић, „Побољшање особина белог лима неутралним декапирањем
пре електролитичког калаисања“, Зворник, октобар 2005.
5. Јелица Ризнић, „Термодинамика и кинетика пржења цинканих сулфидних
концентрата“, Зворник, јул 2006.
6. Неда Тешан, „Кинетичке једначине реакција у идеално адсорбованим слојевима“,
Зворник, децембар 2006.
7. Рајка Томић, „Прорачун параметара за процес индустријске електролизе цинка“,
Зворник, децембар 2006.
8. Жељка Живановић, „Кинетика биохемијских реакција“, Зворник, децембар 2006.
9. Зорка Видовић, „Термодинамика и кинетика пречишћаванја цинк-сулфата од
примјеса“, Зворник, новембар 2007.
10. Бојана Милићевић, „ Одређивање брзине корозије калаја и гвожђа као основних

компонената белог лима у бистрим соковима“, Зворник, фебруар 2008.
11. Младен Грујчић, „Одређивање брзине корозије аустенитних челика уранус Б6 и
Ч4578 у растворима калцијум-хипохлорита“, Зворник, април 2009.
12. Бојан Томић, „Услови пастеризације и стерилизације конзерви са храном“,
Зворник, јул 2010.
13. Горан Тодоровић, „Физичко хемијски третман отпадних вода из процеса
галванизације“, Зворник, јул 2010.
14. Здравко Костић, „Физичко-хемијско микробиолошки третман отпадних вода код
производње ПВЦ-а“, Зворник, новембар 2012.
15. Катарина Поповић, „Термодинамика и кинетика лужења прженца цинка“, Зворник,
децембар 2012.
16. Бранко Недић, „Методе засноване на концепту импедансе“, Зворник, децембар,
2013.
17. Данијела Рајић,;Одређивање брзине корозије аустенитних челика Č4571и Č4580
У растворима калцијум-хипохлорита“.јули 2014
18. Љубица Гаврић,,Одређивање брзине корозије аустенитних челика Č4572 и Č4583
У растворима калцијум-хипохлорита;Јун 2015.
19. Јелена Крстић;Одређјивање брзине корозије у конзервама са храном;,Јун 2015.
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R 300 – Рад на пројекту
Списак резултата R301 – Руковођење пројектом међународног значаја

Број

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

Број
2
Valorizacija galijuma iz dekomponovane Bayer-ove lužine (septembar 2007)nastavak projekta.
06/0-020/961-119/07 (Ugovor o sufinansiranju projekta između TF i Ministarstvo nauke i
tehnologije) broj ugovora 12.24-2/2007 od 28.12.2007.
Списак резултата R302 – Руковођење пројектом националног значаја

Valorizacija galijuma iz dekomponovane Bayer-ove lužine (decembar 2006)
06/6-020/6-961-68/06 od 01.12.2006.(ugovor o sufinansiranju projekta TF i Ministarstva
nauke i tehnologije)
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R303 – Руковођење потпројектом међународног значаја

Број

* 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.

Број
12
1. Dobijanje prahova srebra konstantnim i programiranim strujno-naponskim režimima
elektrolize (decembar 2008), 06/0-020/961-126/07 od 03.12.2007 (Ugovor o sufinansiranju
projekta između TF i Ministarstvo nauke i tehnologije) - Naš broj ugovora 1259/2008 od
01.10.2008.
2. Valorizacija galijuma iz dekomponovane Bayer-ove lužine (septembar 2007)nastavak
projekta., 06/0-020/961-119/07 (Ugovor o sufinansiranju projekta između TF i Ministarstvo
nauke i tehnologije) - Naš broj ugovora 12.24-2/2007 od 28.12.2007.
3. Ekstrakcija aromatičnog bilja superkritičnim CO2 (sept.2007), 06/0-020/961-75/06 od
01.12.2006. (Ugovor o sufinansiranju projekta između TF i Ministarstvo nauke i tehnologije) Naš broj ugovora 132/2007 od 06.03.2007.
4. Valorizacija galijuma iz dekomponovane Bayer-ove lužine (decembar 2006), 06/6-020/6-96168/06 od 01.12.2006.(ugovor o sufinansiranju projekta TF i Ministarstva nauke i tehnologije)
5. Istraživanje i razvoj elektrohemijskih postupaka dobijanja ultra čistih hemikalija
01.12.2008(ugovor o sufinansiranju projekta TF i Ministarstva nauke i tehnologije)
6. Prerada sekundara cinka iz procesa toplog pocinčavanja, 19/6-020/961-65/09 od 31.12.2010
(ug.o sufinsiranju projekta TF i ministarstva nauke i tehnologije)
7. Dobijanje prahova metala pogodnih za izradu elektroda za gorive spregove,baterije i
hemijske senzore, 19/6 -020/ 961 – 59 /09 od 31.12.2010 (ug. o sufinansiranju projekta TF i
ministarstva nauke i tehnologije)
8. Uticaj koncentracije katalizatora i uslova elektrolize na dobijanje prevlaka hroma
19/ 6-020/ 961 -232/ 10 od 31.12 20011. (ug.o sufinanasiranju projekata TF i min-nauke i
tehnologije )
9. Zaštita od korozije metala i legura pomoću zelenih inhibitora, 06/ 0-20/961-147/11 od
31.12.2011. ( ug.o sufinanasiranju projekta Tf i minist. nauke i tehnologije RS.)
10. Zaštita od korozije metala i legura pomoću zelenih inhibitora, 19/6-020/961-1/12 (ug. o
sufinansiranju projekata TF i min. nauke i tehnologije)
Списак резултата R305 – Учешће у изради пројекта

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

Број

публикација овог типа.

Списак резултата R309 – Рецензија пројекта националног значаја

Број

„ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКО ДОБИЈАЊЕ И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕКОЛОШКО ПРИХВАТЉИВИХ ЗАШТИТНИХ ПРЕВЛАКА ТРОЈНИХ
ЛЕГУРА Zn-Ni-Co НА ЧЕЛИКУ“, UGOVOR BR: 19/6-020/961-62/12 od 02.09.2013.godine.
2
ELEKTROPROVODNI KOMPOZITNI MATERIJALI NA BAZI LIGNOCELULOZE I BAKARNIH PRAHOVA DOBIJENIH
KONSTANTNIM I PROGRAMIRANIM STRUJNO-NAPONSKIM REŽIMIMA ELEKTROLIZE. UGOVOR BR: 19/6-020/961-67/12

.

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

Број

III Medjunarodni kongres,,Inženjerstvo, ekologija I materijali u procesnoj industriji,,Jahorina
04.03-06.03 2013 god,Republika Srpska, BiH.
IV Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ Jahorina
04.03-06.03 2015 god,Republika Srpska, BiH.
Списак резултата R405 – Чланство у научном одбору стручног скупа
Број
националног значаја
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Списак резултата R406 – Гостујући предавач у иностранству
* навести објављене публикације овог типа. Креирати редова онолико колико сте имали објављених
публикација овог типа.

Број

Списак резултата R407 – Рецензент универзитетског уџбеника

Број

1. Др Миро Судар, Технолошке операције III, Технолошки факултет, Зворник,
октобар 2009.
* 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.

Списак резултата R409 – Чланство у стручној комисији националног значаја

Број

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

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.

