
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
На основу члана 10. Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду подносим 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 
 

Извештај се односи на петогодишњи период __01.10.2016. до _30.09.2021. 
 

А. Биографски подаци 
1. Лични подаци: Рођена је 08.02.1959. год. у Ужицу. 
2. Образованје: На Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, 
уписалa се школске 1977/78 године, и на Металуршком одсеку овог факултета 
дипломирала 04.06.1982. год. Дипломски рад из области белог ливеног гвожђа отпорног 
на хабанје радила на Катедри за ливарство. Рад је награђен Октобарском наградом града 
Београда за 1982. годину. Последипломске студије на Технолошко-металуршком 
факултету, Катедри за ливарство, уписала 1983/84 године. Магистарски рад, под 
насловом: Изотермално разлагање аустенита у мартензитном никл-хром белом гвожђу 
типа Ni-hard, одбранила 06.07.1987. Рад је награђен Октобарском наградом града Београда 
за 1987. годину. Докторску дисертацију под насловом: Утицај ванадијума на 
микроструктурна и механичка својства високохромног белог гвожђа, одбранила 
26.12.1991. на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 
3. Радно искуство 18.04.1984. године засновала радни однос на Технолошко-
металуршком факултету као асистент-приправник, а 18.05.1988. изабрана у звање 
асистанта. У звање доцента изабрана 02.11.1993., а у звање ванредног професора 
02.11.1998. 02.03.2004. године поново изабрана у звање ванредног професора за ужу 
научну област металургија и метални материјали, а 22.05.2009. за ужу научну област 
металургија. 23.01.2014. године изабрана у звање редовног професора за ужу научну 
област металургија.   
Од 01.07.1985. – 1.09.1985. била на студијском боравку на Birmingham University, UK. Од 
15.02.1992. - 01.07.1993. године била на постдокторским студијама на Laval University, 
Quebec, Canada.            

Б. Наставна делатност  
1) основне студије 

Настава и вежбе из следећих предмета: 
(1) Основи очвршћавања метала, обавезни предмет МИ 
(2) Испитивање метала - обавезни предмет МИ 
(3) Ливење метала и моделовање алата – обавезни предмет МИ 
(4) Материјали отпорни на хабање – изборни предмет МИ,  
(5) Специјалне технике ливења - изборни предмет МИ 
(6) Ливење металних материјала - изборни предмет ИМ 

2) мастер студије 



Настава и вежбе из следећих предмета: 
(1) Очвршћавање метала - изборни предмет 
(2) Испитивање метала-контрола квалитета - изборни предмет  

3) докторске студије 
Настава и вежбе из предмета: 

(1) Очвршћавање метала 
4) просечна оцена у студентским анкетама 

 Просечна оцена у студентским анкетама  је 4,82. 
5) уџбеници, збирке, практикуми, монографије 
6) менторство 
7) учешће у комисијама за одбрану завршног и мастер рада, докторске дисертације. 

(1) Александар Ћитић, "Ojaчaвaњe aлуминиjум-мaгнeзиjум-силициjум 
лeгурa пoступцимa вeштaчкoг и прeкинутoг стaрeњa", ТМФ, Универзитет у 
Београду, 2018 

В. Научно-истраживачка делатност  

1) научни радови објављени у часописима међународног значаја (М20) 
2) научни радови објављени у часописима националног значаја (М50) 

М. Filipović, Mogućnost poboljšanja kvaliteta materijala otpornih na habanje, 
Industrija, 80 (2019) 104 

3) укупна цитираност радова без аутоцитата и h индекс 
Укупна цитираност радова износи 713, h индекс 14, на дан 29.11.2021. год. (а 
oд 2016. цитираност је 395, а h индекс 11), према извору: Google scholar citation 
(https://scholar.google.com/citations?user=rh6c_gcaaaaj). 

4) радови саопштени на међународним научним скуповима (М30) 
(1) M. Filipović, E. Romhanji, Lj. Totovski, G. Vujović, Intermetallic phases in the as-

cast microstructure of Al4Mg0.7Mn type alloy with zinc addition, in Conf. Proc.: 3rd 
Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, 1-3 June 
2017, Belgrade, Serbia, pp. 73 

(2) M. Filipović, E. Romhanji, Z. Burzić , Lj. Radović , B. Gligorijević, Influence of iron 
content on the volume fraction, morphology and distribution of α-AlFeSi 
intermetallic phase in the as-cast microstructure of AA6026 alloy, in Conf. Proc.: 3rd 
Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, 1-3 June 
2017, Belgrade, Serbia, pp. 74 

(3) Tamara Radetić, Bojan Gligorijević, Mirjana Filipović, Miljana Popović, Endre 
Romhanji, Homogenization effect on microstructure Al-Mg-Si alloy containinglow-
melting point elements, in Proceedings of 55 Meeting of the Serbian Chemical 
Society, Novi Sad, Serbia, June 8-9, 2018, pp.89-94 

(4) Aleksandar Ćitić, Miljana Popović, Jelenka Vitomir, Mirjana Filipović, Tamara 
Radetić, Endre Romhanji, "Strengthening of Al-Mg-Si AA6082 Type Alloy by 
Artificial and Interrupted Aging Processes", YOURS2019, Abstract Proceedings, 
YOUng ResearcherS Conference, 26-27 March, 2019, Belgrade, Serbia, p.8, 



Published by: Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, ISBN: 978-86-
84231-48-4 

5) радови саопштени на националним научним скуповима (М60) 
6) техничка и развојна решења (М80) 

 Ново техничко решење (метода) примењено на националном нивоу (М82) 
(1) Е.Ромхањи, М.Поповић, Т.Радетић, М.Филиповић, и др. "Технолошки 

режим производње специјалног квалитета EN AW 5182 Al-Mg легуре са 
побољшаним механичким особинама на нивоу захтева 5182RTSG1, Корисник: 
Импол-Севал, Севојно, 2019. Потврда о прихватању у МПНТР 2020. 

(2) Е.Ромхањи, Т.Радетић, М.Поповић, М.Филиповић, и др. "Технологија 
пресовања АА6026 легуре", Корисник: AluHolding d.o.o. (претходно Nissal), Ниш, 
2019. Потврда о прихватању у МПНТР 2021. 

 

7) патенти, тестови (М90) 
 

8) руковођење/учешће у међународним и националним пројектима, студијама,    
елаборатима, сарадња са привредом (М100) 
 Руковођенје пројектом: 

(1) Processing technology of AA6026 extrusions and tailoring the properties using a 
single step or secondary aging procedures, EUREKA PROJECT E! 9992 PF+ 
EcoExtrusions, 20016 - 2018 (руководилац пројекта 2017/2018) 

(2) White iron composition and processing design for highly efficient casted milling 
balls , EUREKA PROJECT E! 13302  Cast Balls, 2019 - 2022 

Учешће у пројекту: 
(1) Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije proizvodnje u 

metalurgiji, TR 34033, 2011-2019. 
(2) Razvoj tehnologije proizvodnje i zavarivanja Al-Mg legura visoke čvrstoće za 

primenu u konstrukcijama drumskih i železničkih transportnih sredstava, TR 
34018, 2011-2019. 

Учешће у пројектном задатку: 
(1) Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije proizvodnje u 

metalurgiji, 2020-2021. 
(2) Razvoj tehnologije proizvodnje i zavarivanja Al-Mg legura visoke čvrstoće za 

primenu u konstrukcijama drumskih i železničkih transportnih sredstava, 2020-
2021. 

 

9) документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика (М120). 

Д. Рад у оквиру академске и друштвене заједнице (З10-З80)  
(1) члан Скупштине Јединице за управљањем пројектима у јавном сектору д.о.о. 

Београд  (2015 -       ) 
(2) председник Надзорног одбора Института за испитивање материјала Србије а.д. 

(2016 -      ) 

Датум         Подносилац извештаја 
30.11.2021.                     

         Мирјана Филиповић 


