
У понедељак, 15. новембра 2021. године у Свечаној сали зграде Ректората Универзитета у 

Београду, одржан је 4. Конгрес Центра за научно-истраживачке радове студената 

Технолошко-металуршког факултета. Конгрес, као догађај на ком је студентима пружена 

прилика да излажу научно-истраживачке радове пред колегама, стручним аудиторијумом и 

представницима привреде, представља круну годишњег рада Центра. На свечаном 

отварању обратили су се господин Милан Савић државни секретар Министарства омладине 

и спорта, проф. др Владан Ђокић ректор Универзитета у Београду, проф. др Петар Ускоковић 

декан Технолошко-металуршког факултета, као и проф. др Јелена Бајат. 

Центар за научно-истраживачке радове студената Технолошко-металуршког факултета је 

пројекат у оквиру Сектора за науку Савеза студената Технолошко-металуршког факултета, 

путем којег је студентима треће и четврте године основних академских студија, као и 

студентима мастер студија, омогућено писање научно-истраживачких радова, уз менторство 

професора. Пројекат се успешно спроводи од 2014. године, уз подршку деканског 

колегијума, као и професора са факултета.  

На Конгресу су ове године, поред студената Технолошко-металуршког факултета, своје 

радове излагали и студенти са Биолошког, Пољопривредног, Фармацеутског, Машинског 

факултета и Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду. Радови су, спрам области 

којом су се бавили, подељени у три секције. 

У свакој од секција, чланови жирија су били представници компанија које су пријатељи 

Конгреса, као и професори са Технолошко-металуршког факултета. Чланови жирија су 

слушали излагања и давали су конструктивне критике студентима, а све у циљу њиховог 

даљег усавршавања и оспособљавања за бављење научно-истраживачким радом и 

излагањем пред широм научном заједницом. 

Компаније, пријатељи Конгреса које су ове године подржале наш догађај су: компанија 

,,Хемофарм“, компанија ,,Алева“, компанија ,,Tigar Tyres“, компанија ,,Агроуник“ као и 

Хемофарм фондација. 

На 4. Конгресу, додељење су награде за три најбоља рада са Технолошко-металуршког 

факултета, као и награда за Најбољи рад са осталих факултета, те и Награда за најбољу 

презентацију. Новчане награде додељене најбољим радовима са Технолошко-металуршког 

факултета од ове године у знак сећања на колегу Стефана Ђокића носе његово име. 

1. место – Невени Јаћимовић са радом Електрохемијске биокерамичке превлаке 

хидроксиапатита, хитозана и поливинил-алкохола, под менторством проф. др Весне 

Мишковић-Станковић са Катедре за физичку хемију и електрохемију ТМФ; 



2. место – Алекси Галићу са радом Композитни макропорозни носачи на бази калцијум-

фосфата допираног магнезијумом и стронцијумом и цирконијум-диоксида стабилисаног 

итријумом, под менторством доц. др Ђорђа Вељовића са Катедре за неорганску хемијску 

технологију ТМФ; 

3. место – Михаилу Младеновићу са радом Одређивање биолошке активности 

лиофилизоване козје сурутке са додатком зачинског биља, под менторством проф. др 

Сузане Димитријевић-Бранковић са Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију 

ТМФ; 

Најбољи рад са осталих факултета – Олги Васиљевић, студенткињи Факултета за физичку 

хемију, са радом Изолација фосфолипида из препеличјих јаја и карактеризација 

припремљених липозома ДЛС и ЕПР техникама, под менторством проф. др Ане Поповић-

Бијелић са Катедре за динамику, структуру материје и биофизичку хемију ФФХ; 

Најбоља презентација – Андријани Ћоровић и Милану Дунићу, студентима Технолошко-

металуршког факултета, са радом Корозиона стабилност Al-Mg-Si легура са различитим 

садржајем Mg и Si, под менторством проф. др Јелене Бајат са Катедре за физичку хемију и 

електрохемију ТМФ. 


