


Универзитет у Београду,  научна област Инжењерство материјала, Катедра за 
конструкционе и специјалне материјале – члан. 

 
Пријављени кандидати 
1. Др Сузана Готовац Атлагић, доцент 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Сузана (Нада и Момчило) Готовац 

Атлагић 
Датум и мјесто рођења: 20.08.1975. године, Добој, БиХ 
Установе у којима је био запослен: 1. април 2002.-30. Септембар 2004., 

Институт за хемију, 
Универзитета Нушател, Нушател, 
Швајцарска 

2. 15. Новембар 2004.-31. Март 
2007., Ћиба Универзитет, 
Факултет природних наука, 
Хемијски одсијек, Ћиба, Јапан 

3. 15. Октобар 2007.- 15. Октобар 
2015., Институт за јавно 
здравство Републике Српске, 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 

4. 27. Октобар 2011.-15. Октобар 
2015., Универзитет у Бањој Луци, 
Технолошки факултет 

5. 15. Октобар 2015.- садашње 
запослење, Универзитет у Бањој 
Луци, Природно-математички 
факултет 

Радна мјеста: 1. Асистент наставе 
2. Асистент-истраживач 
3. Хемијски аналитичар 
4. Наставник (спољни сарадник) 
5. Наставник (у пуном радном 

односу) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

• Удружење инжењера технологије 
Републике Српске, предсједница 
Скупштине 

• Удружење „Ипил ипил но каи“ 
јапанска невладина организација 
за промоцију образовања и мира 

• Association of Chemistry and the 
Environment, члан 

• JICA Alumni BiH, невладина 
организација за промоцију 



научно-техничке сарадње са 
Јапаном, почасни члан 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Технолошки 
факултет 

Звање: Дипломирани инжењер текстилне 
технологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1999. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.2 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Оћаномизу Универзитет, 

Постдипломска школа хуманих наука, 
Токио, Јапан  

Звање: Магистар хуманих наука 
Мјесто и година завршетка: Токио, 2002. Године 
Наслов завршног рада: "Сорпција воде најлон микровлакнима 

мјерена инверзном гасном 
хроматографијом" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Науке о људском животу и животној 
средини 

Просјечна оцјена: А 
На јапанској скали оцјењивања: А (100-80%), Б (79-
70%); Ц (69-60%) 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Ћиба Универзитет, Ћиба Јапан,  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Ћиба, Јапан, 2007. године 

Назив докторске дисертације: "Физичко-хемијска карактеризација 
наноструктурисаних карбонских 
наноматеријала третираних адсорпцијом 
из раствора" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Природне науке и технологија 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

- асистент наставе 2002. година, на 
предметима Физичка хемија и Напредна 
физичка хемија, Институт за хемију 
Универзитета Нушател, Нушател, 
Швајцарска 
- асистент истраживач 2004. година, 
Ћиба Универзитет, Ћиба, Јапан, 
Факултет природних наука, Хемијски 
одсијек 
- доцент, 2011. година, Технолошки 
факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Бања Лука 



- доцент (реизбор), 2016. година, 
Природно-математички факултет 
Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 
(члан 19 став 7): 
 
1. E. Fernandez, S. Gotovac, D. Hugi-Cleary, V. López-Ramón, F. Stoeckli, “Phenol 

Adsorption from Dilute Aqueous Solutions by Carbons”, Chimia (IF:1,509) 57(10), 
2003. (12x0,5=6) 

2. S. Gotovac, Y. Hattori, D. Noguchi, J. Miyamoto, M. Kanamaru, S. Utsumi, H. 
Kanoh, K. Kaneko, “Phenanthrene Adsorption from Solution on Single Wall Carbon 
Nanotubes”, Journal of Physical Chemistry (IF: 2.781) B 110(33), 2006. (12x0,3=3,6) 

3.  S. Gotovac, L. Song, H. Kanoh, K. Kaneko, “Assembly Structure Control of Single 
Wall Carbon Nanotubes with Liquid Phase Naphthalene Adsorption”, Journal of 
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF: 4.539) 
300(1-2), 2006. (12x0,75=9) 

4. S. Gotovac, H. Honda, Y. Hattori, K. Takahashi, H. Kanoh, K. Kaneko, “Effect of 
Nanoscale Curvature of Single Wall Carbon Nanotubes on Adsorption of Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons”, Nanoletters (IF: 11.189) 7(3), 2007. (12x0,3=3,6) 

5. S. Gotovac, C. Yang, Y. Hattori, K. Takahashi, H. Kanoh, K. Kaneko, “Adsorption of 
Polyaromatic Hydrocarbons on Single Wall Carbon Nanotubes of Different 
Functionalities and Diameters”, Journal of Colloid and Interface Science (IF: 8.128) 
314(1), 2007. (12x0,3=3,6) 

6.  S. Gotovac Atlagic, T. Hosokai, T. Ohba, Y. Ochiai, H. Kanoh, N. Ueno, K. Kaneko, 
“Pseudometallization of Single Wall Carbon Nanotube Bundles with Intercalation of 
Naphthalene", Physical Review B (IF:4.036 ) 82(7), 2010. (12x0,3=3,6) 

7. D.Stević, D. Mihajlović, R. Kukobat, Y. Hattori, K. Sagisaka, K. Kaneko, S. Gotovac 
Atlagić, “Hematite Core Nanoparticles with Carbon Shell: Potential for 
Environmentally Friendly Production from Iron Mining Sludge”, Journal of Materials 
Engineering and Performance (IF: 1.819), 25(8), 1-7, 2016. (12x0,3=3,6) 
 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
(члан 19 став 9): 
 
8. S. Gotovac, T. Nakanishi, “Water Sorption of Nylon Microfibers Studied by Inverse 

Gas Chromatography”, Journal of Human Environmental Engineering vol.4(1), 2002. 
(6x1=6) 
 

Прегледни рад у водећем научном часопису међународног значаја или 



поглавље у монографији истог ранга 
(члан 19 став 10): 
 
9. T. Fujimori, F. Khoerunnisa, T. Ohba, S. Gotovac-Atlagić, H. Tanaka, K. Kaneko, 

„Electronic processes in organic electronics: Bridging electronic states and device 
properties CHAPTER: Electronic processes in organic electronics: Bridging 
electronic states and device properties“. Edited by H. Ishii K. Kudo, T. Nakayama and 
N. Ueno, Springer, 01/2015. ISBN: 978-4-431-55205-5 (12x0,3=3,6) 
 

Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга 
(члан 19 став 12): 
 
10. S. Gotovac, T. Nakanishi, “New Materials from Polyamide 6”,  Journal of Human 

Environmental Engineering vol.4(1), 2002. (6x1=6) 
11.  S. Gotovac, T. Nakanishi, “Graft Polymerisation as the Method for Improvement of 

the Polyamide Fibers Features and Its effects on the Structure of the Polymer”, 
Journal of Human Environmental Engineering vol.3(2), 2001. (6x1=6) 

12.  S. Gotovac, T. Nakanishi, “Water Vapor Adsorption of Hydrophilic Polymers”, 
Journal of Human Environmental Engineering vol.3(1), 2001. (6x1=6) 

13. S. Gotovac, T. Nakanishi, “Glass Transition of Wool”, Journal of Human 
Environmental Engineering vol.2 (2), 2000. (6x1=6) 

14. С. Готовац Атлагић, „Једнозидне карбонске нанотубе и органски молекули: Нове 
могућности за мнолекуларне конструкције“ у „Нови материјали и 
нанотехнологија“, уредник М. Ристић, 01/2012, стр. 124-141; Универзитет у 
Бањој Луци, ISBN: 978-99938-54-42-5 (6x1=6) 

 
Кратко или претходно саопштење 
(члан 19 став 42): 

 
15. S. Gotovac Atlagić, M. Ristić, O. Zrilić, S. Jelisić „Posibilities for production of higly 

profitable nanomaterials in the small-scale industry in Bosnia and Herezgovina from 
domestic raw materials“. "Innovations and Entrepreneurship-a Driving Force for 
Development and Employment", Бања Лука, Босна и Херцеговина; 09/2014 
(1x0,75=0,75) 

 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
(члан 19 став 15): 
 
16. F. Stoeckli, D. Hugi-Cleary, D. Nevskaya, S. Gotovac, V. Lopez-Ramon, “The 

Adsorption of Sparingly Soluble Organics From Aqueous Solutions Described by 
Dubinin's Theory”, Theoretical Problems of Surface Chemistry, Adsorption and 



Chromatography (L. Kolomiets Editor), Russian Academy of Sciences, Граница, 
Москва, Руска Федерација, 2005. (5x0,5=2,5) 

17. S. Gotovac Atlagić, J. Malina, M. Mionić Ebersold, “From Mud to Bud-Recovering 
Bosnian Forgotten Iron” 8th European Waste Water Management Conference and 
Exhibition, Манчестер, Уједињено Краљевство, 10/2014 (5x1=5) 

18. D. Stević, K. Kaneko, Y. Hattori, R. Kukobat, I. Šurlan, S. Gotovac Atlagić, 
“Precipitation of the Highly Crystalline Iron Nanoparticles from the Iron Mine Waste 
Water” International Conference of Environmental Protection and Related Sciences 
Applicable in Environmental Protection, Нови Сад, Србија, 11/2014 (5x0,3=1,5) 

19. S. Gotovac Atlagić, V. Pavlić, “An Attempt to Obtain Medically Applicable Iron 
Nanoparticles from Iron Mine Waste Water”, 7th International scientific conference 
„Contemporary materials 2014“, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 12/2014. 
(5x1=5) 

20. S. Atlagić, S. Vučenović, T. Nikolić, A. Tomić, D. Stević, „Mining Hotspots-Potential 
in Expanding the Chemical and Physical Applications of Nanomaterials“ 11th 
Scientific - Research Symposium with International Participation Metallic and 
Nonmetallic Materials production – properties – application, Зеница, Босна и 
Херцеговина 04/2016 (5x0,5=2,5) 

21. B. N. Malinović, S. Gotovac Atlagić, T. Malinović, N. Bjelajac, A. Milovanović 
“Phosphate removal from wastewater by electrocoagulation process using aluminium 
electrode”, Conference: 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society, Крагујевац, 
Србија, 06/2016. (5x0,5=2,5) 

 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
(члан 19 став 16): 
 
22. S. Gotovac, K. Kaneko, F. Stoeckli, “Mechanism of Mixed Phenolic Compounds 

Adsorption from Water Solutions on Nanoporous Carbon”, Carbon conference, Кјонг-
ђу, Кореја, 2005. (3x1=3) 

23. S. Gotovac, J. Miyamoto, Y. Hattori, H. Kanoh, K. Kaneko, Liquid Phase Adsorption 
of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on Single Wall Carbon Nanotubes”, Princeton 
University TRI Institute-Characterization of Porous Materials-From Angstroms to 
Millimetres-Workshop, Принстон-Њу Џерзи, Сједињене Америчке Државе, 2006. 
(3x0,5=1,5) 

24. S. Gotovac, H. Honda, Y. Hattori, C. Yang, K. Takahashi, H. Kanoh, K. Kaneko, 
“Characterization of Aromatic Molecule-Tiled Single Wall Carbon Nanotube”, Carbon 
conference, Сијетл, Сједињене Америчке Државе, 2007. (3x0,3=0,9) 

25. K. Kaneko, T. Ohba, C. Yang, Y. Tao, S. Gotovac, M. Yudasaka, S. Iijima, T. 
Konishi, T. Fujikawa, H. Kanoh, “Structure of Molecules and Ions Confined in 
Carbon Nanospaces”, 21th Electrochemical Society Meeting-Вашингтон, Сједињене 
Америчке Државе, 2007. (3x0,3=0,9) 

26. M. Čađo, D. Stević, S. Gligorić, Y. Hattori, K. Sakisaka, K. Kaneko, R. Kukobat, I. 
Šurlan, S. Gotovac Atlagić, „Phisico-chemical Characterization of the Hybrid 
Iron/Carbon Nanomaterials“. 4th International Congress "Engineering, Ecology and 



Materials in the Process Industry", Faculty of Technology Zvornik, Jahorina, Bosnia 
and Herzegovina; 03/2015 (3x0,3=0,9) 

27. S. Gotovac Atlagić, D. Stević, M. Čađo, Y. Hattori, K. Sagisaka, R. Kukobat, K. 
Kaneko “Hybrid Nanometallic / Carbon Materials Prepared with Metal Ions 
Recovered from Mining Waste Water”, EUROMAT 2015-European Congress and 
Exibition on Advanced Materials and Processes, Warsaw, Poland, 09/2015. 
(3x0,3=0,9) 

28. D. Stević, M. Tomić, B. Bjeljac, S. Gligorić, S. Gotovac Atlagić, “Possibilities for 
Remediation of the Mining Dump Lakes by Extraction of the Metal Ions for 
Nanotechnologies”, Young Researchers Conference – Materials Science and 
Engineering, Belgrade, Serbia; 12/2015 (3x0,5=1,5) 

29. S. Gotovac Atlagić, K. Zrnić, B. Bjeljac, D. Stanišljević, „Evaluating the Influence of 
Nitrate Ions on Chemical Oxygen Demand in Surface Waters, Rivers:Vrbas, Bosna 
and Drina“, 5th International Symposium on Agricultural Sciences, Бања Лука, Босна 
и Херцеговина, 3/2016 (3x0,75=2,25) 

 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
(члан 19 став 18): 
 
30. S. Gotovac, F. Stoeckli, “Mixed Adsortion of Phenol and 3-chlorophenol on Active 

Carbon”, Frontier Science and Technology of Nanoporous Systems 1-Workshop, 
Ћиба, Јапан, 2005. (1x1=1) 

31. S. Gotovac, K. Kaneko, F. Stoeckli, D. Hugi-Cleary “Ideality in Adsorption of Mixed 
Organic Solvents on Manganese Dioxide Ore”, 86th Japanese Chemical Society-
Conference, Фунабаши, Јапан, 2006. (BEST ORAL PRESENTATION AWARD) 
(1x0,75=0,75) 

32. S. Gotovac, D. Noguchi, Y. Hattori, H. Tanaka, H. Kanoh, K. Kaneko, “Interfacial 
Curvature Effect in Molecular Adsorption on Nanocarbons“, Frontier Science and 
Technology of Nanoporous Systems 3-Workshop, Ћиба, Јапан, 2007. (1x0,3=0,3) 

33. S. Gotovac Atlagić, K. Zrnić, B. Bjeljac, D. Stanišljević “Naturally Occuring Sulfate 
in Waters of Republic of Srpska-Relation to the Water Applicabilty”, Symposium of 
the Biologists and Ecologists in the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina; 11/2015 (1x0,75=0,75) 

 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19 став 20): 
 
34.  “Applications and extension of the Myers-Prausnitz- Dubinin Theory to adsorption 

from the vapour phase and from aqueous solutions”, Швајцарска национална научна 
фондација/Université de Neuchâtel, Swiss, (координатор Prof. dr Stoeckli Fritz), 
2001.-2003. год. (3) 

35. “Extension of the Myers-Prausnitz- Dubinin Theory to adsorption of organic 
molecules from aqueous solutions”, Швајцарска национална научна 
фондација/Université de Neuchâtel, Swiss, (координатор Prof. dr Stoeckli Fritz), 



2003.-2006. год. (3) 
36. “Frontiers of Super-Functionality Organic Devices”, Министарство образовања, 

културе, спорта и технологије Јапана/21st Center of Excellence (COE) Ћиба 
Универзитет, Јапан (координатор Prof. dr Nobuo Ueno) 2005.-2007. год. (3) 

37. TEMPUS пројекат „Development of Sustainable Interrelations between Education, 
Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced 
Materials where Innovation Means Business“, Европска Комисија/Конзорцијум 10 
земаља, 2013.-2016.год (3) 

 
Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта 
(члан 19 став 21): 
 
38. "Испитивање утицаја нитратних јона на хемијску потрошњу кисеоника у 

површинским водама, ријеке: Врбас, Босна и Дрина", Министарство науке и 
Технологије Републике Српске, 2012-2014. год. (3) 

 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19 став 22): 
 
39. “Анализа пестицида и тешких метала у намирницама”, Јавна здравствена 

установа институт за јавно здравство Бања Лука/Министарство науке и 
технологије Републике Српске (координатор пројекта др Драгана 
Стојисављевић) 2008.-2009. (1) 

40. “Добијање, карактеризација и примјена савремених еколошких композитних 
материјала на бази домаћих влакана, лана, вуде и конопље за топлотну и звучну 
изолацију и абсорпцију уља”, Технолошки Факултет УНИБЛ/Министарство 
науке и технологије Републике Српске (координатор, Проф.др Михаило Ристић), 
2011.-2013. (1) 

41. „Лабораторијско истраживање процеса електрокоагулације у третману 
отпадних вода“, Министарство науке и Технологије Републике Српске, 
Технолошки Факултет УНИБЛ/Министарство науке и технологије Републике 
Српске (координатор, Доц.др Борислав Малиновић), 2014.-2016. (1) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Научна књига националног значаја 
(члан 19 став 6): 

  
42. С. Готовац Атлагић, „Савремено инжењерство материјала“, Издавач: Природно-

математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 12/2021, ISBN: 978-99955-
21-96-7. (8x1=8) 

 
Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 



(члан 19 став 7): 
 
43. Tijana, A., Valentina, V., Nataša, T., Miloš, H. M., Suzana, G. A., Milica, B., Hattori 

Y., Sugiyama H., Andrej I. & Rebeka, R. (2021). Mechanical properties of new 
denture base material modified with gold nanoparticles. Journal of Prosthodontic 
Research, (IF:4.642) JPOR_2019_581. (12x0,3=3,6) 
 
Abstract: 
Purpose: Poly(methyl methacrylate) (PMMA) is the most commonly used material in 
the production of dental prostheses, and its application is often accompanied by the 
formation of biofilm. The aim of this work was the preparation of a PMMA/gold 
nanoparticles (AuNps) composite to improve the antimicrobial properties of heat-
polymerised PMMA. The AuNPs were synthesised from gold (III) acetate by 
Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP).In the present study, flexural strength and elastic 
modulus were investigated, as well as thermal conductivity, density and hardness of 
the PMMA/AuNps` nanocomposite, with different concentrations of AuNps. Flexural 
strength and elastic modulus were measured using a three-point bending test, and 
surface hardness was evaluated using the Vickers hardness test. The thermal 
conductivity of the samples was measured using the Transient Plane Source (TPS) 
technique. Density was determined by the pycnometry procedure. Statistical analysis 
was conducted on the data obtained from the experiments. 
Results: The flexural strength and elastic modulus of AuNps/PMMA nanocomposites 
decreased for all groups containing AuNps. Thermal conductivity and density 
increased in all groups containing AuNps compared to the control group, but it was not 
significant in all groups. Vickers hardness values increased significantly with an 
increase in AuNps` content, with the highest value 21.45 HV obtained at 0.74 wt% of 
AuNps. Statistical analysis was performed by means of the SPSS 19 software package. 
Conclusions: Incorporation of AuNps into heat-polymerised PMMA resin led to 
decrease of the flexural strength and elastic modulus. At the same time, the density, 
thermal conductivity and hardness increased. 
Резиме: 
Намјена: Поли(метил метакрилат) (PMMA) је материјал који се најчешће 
користи у производњи зубних протеза, а његову примјену често прати и 
формирање биофилма. Циљ овог рада је био припрема композита PMMА/златне 
наночестице (AuNps) за побољшање антимикробних својстава топлотно 
полимеризованог PMMA. AuNps су синтетизовани из злато (III) ацетата помоћу 
ултразвучне пиролизе распршивањем (USP). У овој студији испитивана је 
чврстоћа на савијање и модул еластичности, као и топлотна проводљивост, 
густина и тврдоћа PMMA/AuNps нанокомпозита, са различитим концентрацијама 
AuNps. Чврстоћа на савијање и модул еластичности мјерени су тестом савијања у 
три тачке, а површинска тврдоћа је процијењена помоћу Викерсовог теста 
тврдоће. Топлотна проводљивост узорака је мерена применом технике Transient 
Plane Source (TPS). Густина је одређена пикнометријским поступком. 
Статистичка анализа је спроведена на подацима добијеним из експеримената. 
Резултати: Чврстоћа на савијање и модул еластичности AuNps/PMMA 
нанокомпозита смањени су за све групе које садрже AuNps. Топлотна 
проводљивост и густина су повећане у свим групама које садрже AuNps у 
поређењу са контролном групом, али није било значајно у свим групама. 
Вриједности тврдоће по Викерсу су значајно порасле са повећањем садржаја 



AuNps, при чему је највећа вриједност 21,45 HV добијена при 0,74 теж. % AuNps. 
Статистичка анализа је извршена помоћу софтверског пакета SPSS 19. 
Закључци: Уградња AuNps у топлотно полимеризовану PMMA смолу довела је 
до смањења чврстоће на савијање и модула еластичности. Истовремено, 
повећана је густина, топлотна проводљивост и тврдоћа. 

 
44. Atlagić, S. G., Biessikirski, A., Kuterasiński, Ł., Dworzak, M., Twardosz, M., 

Sorogas, N., & Arvanitidis, J. (2020). On the investigation of microstructured charcoal 
as an ANFO blasting enhancer. Energies, (IF: 3.004) 13(18), 4681. (12x0,3=3,6) 

 
Abstract: 
In this study, we examined the influence of microstructured charcoal (MC) when 
added to ammonium nitrate fuel oil (ANFO) samples. We performed a study that 
investigated ANFOs structure, crystallinity, and morphology by utilizing infrared 
spectroscopy (IR), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM), 
respectively. MC characteristics were probed by Raman spectroscopy and SEM 
analysis. SEM analysis indicated how fuel oil (FO) covered ammonium nitrate prill. 
Moreover, the surface of the MC was covered by specific microfibers and microtubes. 
The disordered graphitic structure of the MC was also confirmed by Raman 
spectroscopy. Simulation of blasting properties revealed that the addition of MC 
should decrease blasting parameters like heat explosion, detonation pressure, and 
detonation temperature. However, the obtained differences are negligible in 
comparison with the regular ANFO. All analyses indicated that MC was a good 
candidate as an additive to ANFO. 
Резиме: 
У овој студији смо испитали утицај микроструктурираног дрвеног угља (MC) 
када се дода узорцима ложивог уља амонијум нитрата (ANFO). Извели смо 
студију која је истраживала структуру, кристалност и морфологију ANFO-а 
коришћењем инфрацрвене спектроскопије (IR), дифракције рендгенских зрака 
(XRD) и скенирајуће електронске микроскопије (SEM), респективно. 
Карактеристике MC испитане су Рамановом спектроскопијом и SEM анализом. 
SEM анализа је показала како је лож уље (FO) прекривало амонијум нитрат. 
Штавише, површина MC-а је била прекривена специфичним микровлакнима и 
микроцјевчицама. Неуређена графитна структура MC потврђена је и Рамановом 
спектроскопијом. Симулација својстава минирања открила је да би додавање МC 
требало да смањи параметре минирања као што су топлотна експлозија, 
притисак детонације и температура детонације. Међутим, добијене разлике су 
занемарљиве у поређењу са редовним ANFO. Све анализе су показале да је MC 
добар кандидат као додатак ANFO-у. 

 
45. Biessikirski, A., Gotovac Atlagić, S., Pytlik, M., Kuterasiński, Ł., Dworzak, M., 

Twardosz, M., ... & Napruszewska, B. D. (2021). The Influence of Microstructured 
Charcoal Additive on ANFO’s Properties. Energies (IF: 3.004), 14(14), 4354. 
(12x0,3=3,6) 

 
Abstract: 
The verification of the blasting parameters of Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) 
with the addition of microstructured charcoal (MC) produced by destructive wood 
distillation was performed. Additional investigation of specific surface and pore 



distribution by the nitrogen adsorption of the two granulations of MC was also carried 
out. High-resolution scanning electron microscopy was used for morphology 
evaluation and revealed smoothening of the initially developed external surface of 
carbon with intensive milling. In addition, the analysis of the thermal properties of the 
studied samples (TG/DSC) indicated that the size of the microstructured charcoal 
additives influenced the decomposition temperature of the prepared materials. The 
explosives containing microstructured charcoal grains of −90 μm underwent 
decomposition at lower temperatures in comparison with those containing higher sizes 
of microstructure charcoal grains (−1.18 mm), for which the decomposition 
temperature reached 292 °C. The obtained results of blasting parameters compared to 
the results derived from thermodynamic simulation showed the non-ideal character of 
the explosives (much lower values of blasting parameters than in established 
thermodynamic models). It was indicated that higher velocities of detonations (VOD) 
were obtained for non-ideal explosives where finer MC grains were added. Blasting 
tests confirmed that the studied type of MC can be applied as an additive to the ANFO. 
Резиме: 
Извршена је верификација параметара минирања ложивог уља амонијум нитрата 
(ANFO) са додатком микроструктурираног дрвеног угља (MC) добијеног 
деструктивном дестилацијом дрвета. Такође је спроведено додатно испитивање 
специфичне површине и расподеле пора адсорпцијом азота две гранулације МC. 
За процену морфологије коришћена је скенирајућа електронска микроскопија 
високе резолуције и показала је заглађивање првобитно развијене спољашње 
површине угљеника уз интензивно млевење. Поред тога, анализа термичких 
својстава испитиваних узорака (TG/DSC) показала је да је величина 
микроструктурираних адитива дрвеног угља утицала на температуру разлагања 
припремљених материјала. Експлозиви који садрже микроструктурна зрна 
дрвеног угља од −90 μm су подвргнути распадању на нижим температурама у 
поређењу са онима који садрже веће величине зрна микроструктурног угља 
(−1,18 mm), за које је температура распадања достигла 292 °C. Добијени 
резултати параметара минирања у поређењу са резултатима добијеним из 
термодинамичке симулације показали су неидеалан карактер експлозива (много 
ниже вредности параметара минирања него у утврђеним термодинамичким 
моделима). Указано је да су веће брзине детонације (VOD) добијене за неидеалне 
експлозиве где су додата финија MC зрна. Тестови минирања су потврдили да се 
проучавани тип MC може применити као адитив за ANFO. 

 
46. Popović, Z., Ilić, P., Gotovac Atlagić, S., Rikić, S. & Radović, B. (2021). Examination 

along with Precise Mapping of Radio Frequency Pollution over Environment of 
Elementary School in Banja Luka. Polish Journal of Environmental Studies (IF: 
1.699), 30(6). (12x0,5=6) 

 
Abstract: 
Rapid telecommunications developing during previous decades is followed by novel 
technology systems as well as enlargement of environmental non-ionized radiation 
level. Emitted electromagnetic signals from base stations are shifted to the higher 
frequencies range with limited penetrability, requiring additional strength which 
implicates increasing risk for human health. The present research shows the stage of 
electromagnetic pollution from exposed locations in the vicinity of the elementary 
school in Banja Luka, obtained both by experimental measurements and theoretical 



estimations. For theoretical prediction, a new upgraded software was developed for 
visualization in two and three dimensions of real space, where calculations are 
performed including all fundamental characteristics of the antenna along with 
environment characteristics. 
Резиме: 
Убрзане телекомуникације које су се развијале током претходних деценија 
праћене су новим технолошким системима, као и повећањем нивоа 
нејонизујућег зрачења животне средине. Емитовани електромагнетни сигнали са 
базних станица се померају у опсег виших фреквенција са ограниченом 
пропусношћу, што захтева додатну снагу што имплицира повећање ризика по 
људско здравље. У овом истраживању приказан је степен електромагнетног 
загађења са изложених локација у близини основне школе у Бањој Луци, добијен 
и експерименталним мјерењима и теоријским процјенама. За теоријско 
предвиђање развијен је нови унапређени софтвер за визуелизацију у две и три 
димензије реалног простора, где се врше прорачуни укључујући све основне 
карактеристике антене и карактеристике окружења. 

 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 
(члан 19 став 8): 

 
47. Stanisavljević, M., Janković, S., Milisavić, D., Čađo, M., Kukrić, Z., Stević, D., 

Kukobat, R., Ilić, P., Međed, D., Parlinska Wojtan, M. & Atlagić, S. G. (2019). Novel 
Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation. Materials Today: 
Proceedings, 7, 920-929. (10x0,3=3) 

 
Abstract: 
A green chemistry approach for fabrication of active carbon, enriched with remediated 
iron is shown. Detailed characterization (HRSTEM, STM, and N2 adsorption) was 
performed, followed by active carbon soaking in iron and manganese ionic solutions 
obtained from remediated mining sludge. Novel forms of active carbons with round or 
needle-like oxide particles on the surface were obtained by combining these materials. 
The materials were tested as filters for sulfur dioxide, on sulfur-rich coals fume. After 
adsorption, the iron structures seem to play a stronger catalytic role in the filter 
regeneration, transforming the adsorbed sulfur dioxide into sulfuric acid. 
Резиме: 
Приказан је приступ зелене хемије за производњу активног угљеника, 
обогаћеног рециклираним гвожђем. Извршена је детаљна карактеризација 
(HRSTEM, STM, и N2 адсорпција), а затим потапање активног угља у јонске 
растворе гвожђа и мангана добијене из рециклираног рударског муља. 
Комбинацијом ових материјала добијени су нови облици активних угљеника са 
округлим или игличастим честицама оксида на површини. Материјали су 
тестирани као филтери за сумпор диоксид, на диму угља богатог сумпором. 
Након адсорпције, чини се да структуре гвожђа играју јачу каталитичку улогу у 
регенерацији филтера, претварајући адсорбовани сумпор диоксид у сумпорну 
киселину. 

 
48. Predrag, I., Zoran, P., & Suzana, G. A. (2019). Effects of meteorological variables on 

nitrogen dioxide variation. Arhiv za Tehnicke Nauke/Archives for Technical Sciences, 
(20). (10x1=10) 



 
Abstract: 
The study presents results of the measurements of the atmospheric nitrogen dioxide 
concentration and simultaneous meteorological variables: average temperature, air 
pressure, and relative humidity, speed and wind direction. The data were collected 
from July 2015 to June 2017 at stations located in Banja Luka (locality Centre). 
Nitrogen dioxide is one of the major environmental pollutants which has negative 
impact on plants growth, atmospheric chemistry and climate change. Levels of 
nitrogen dioxide in air samples and meteorological variables from urban zone of Banja 
Luka were determined at locality, which is highly populated area, with intensive 
traffic. The study presents average measured values of nitrogen dioxide, together with 
maximal and minimal values and relationship between nitrogen dioxide and 
meteorological variables, i. e. for pollution modelling together with meteorological 
variables. Statistical analysis confirms string of rolls, which shows directional 
connection between nitrogen dioxide and meteorological variables. Correlation 
between nitrogen dioxide and temperature (r= -0.207), wind speed (r= -0.130) and 
relative humidity (r= -0.048) was negative and significant during the measurement 
period. 
Резиме: 
У студији су приказани резултати мјерења концентрације атмосферског азот 
диоксида и истовремених метеоролошких варијабли: просјечне температуре, 
ваздушног притиска, релативне влажности, брзине и правца ветра. Подаци су 
прикупљани од јула 2015. до јуна 2017. године на станицама у Бањој Луци 
(локалитет Центар). Азот диоксид је један од највећих загађивача животне 
средине који има негативан утицај на раст биљака, атмосферску хемију и 
климатске промјене. Утврђени су нивои азот диоксида у узорцима ваздуха и 
метеоролошке варијабле из урбане зоне Бањалуке на локалитету, који је 
насељено подручје, са интензивним саобраћајем. У студији су приказане средње 
измјерене вриједности азот диоксида, као и максималне и минималне вредности 
и однос између азот диоксида и метеоролошких варијабли, тј. за моделирање 
загађења заједно са метеоролошким варијаблама. Статистичка анализа потврђује 
низ ролни, који показује усмјерену везу између азот диоксида и метеоролошких 
варијабли. Корелација између азот диоксида и температуре (р= -0,207), брзине 
вјетра (р= -0,130) и релативне влажности (р= -0,048) била је негативна и значајна 
током периода мјерења. 

 
49. Popović, Z., Ilić, P., Mirošljević, R. & Gotovac-Atlagić, S. (2019). Exposure to non-

ionizing radiation of area in urban zone of the Banja Luka city. Arhiv za Tehničke 
Nauke/Archives for Technical Sciences, 1(20). (10x0,75=7,5) 

 
Abstract: 
Intensity of electromagnetic pollution is followed by rapid increasing of new 
telecommunication technologies over the years. In order to prevent enlarged exposed 
of general population with doses of electromagnetic radiation above allowed for 
general population, living as well as working environment around antenna systems 
should be tested. Using sophisticated measurement equipment we measure intensity of 
electric field emitted from base station located at shopping center in urban zone of the 
Banja Luka city. Theoretical estimation of exposition was preceded to measurement 
procedure, resulting in mapping of exposure at different altitude around antenna 



system. This thorough investigation of electromagnetic pollution will become a part of 
typical systematic testing of high frequency non-ionizing radiation pollution. Tested 
area, around shopping center, where are located educational institution and sports 
center is found safe from emitted radiation. 
Резиме: 
Интензитет електромагнетног загађења прати нагли пораст нових 
телекомуникационих технологија током година. Да би се спријечила повећана 
изложеност опште популације са дозама електромагнетног зрачења изнад 
дозвољених за општу популацију, потребно је испитати животну и радну 
средину око антенских система. Користећи софистицирану мјерну опрему 
мјеримо интензитет електричног поља које емитује базна станица која се налази 
у тржном центру у урбаној зони града Бањалуке. Теоријској процјени 
експозиције претходила је процедура мјерења, што је резултирало мапирањем 
експозиције на различитим висинама око антенског система. Ово темељно 
истраживање електромагнетног загађења постаће дио типичног систематског 
испитивања загађења високофреквентним нејонизујућим зрачењем. Испитани 
простор, око тржног центра, гдје се налазе образовна установа и спортски 
центар, заштићен је од емитованог зрачења. 

 
Прегледни рад у водећем научном часопису међународног значаја или 
поглавље у монографији истог ранга 
(члан 19 став 10): 
 
50. Atlagić, S. G., Tankosić, L., Pržulj, S. & Mirošljević, D. (2021). Recent Patents in 

Reuse of Metal Mining Tailings and Emerging Potential in Nanotechnology 
Applications. Recent Patents on Nanotechnology (IF:1.952), 15(3), 256-269. 
(12x0,75=9) 

 
Abstract: 
Background: Reuse of waste materials present in the technosphere, such as the metal 
mining tailings is becoming a more economical and energy-efficient method for 
obtaining the raw materials than the classical mining. Number of patents are 
presenting methods for tailings recycling, often in construction industry and 
metallurgy. At the same time, world market for metallic nanomaterials is rapidly 
increasing with numerous new applications and these two subjects should be 
connected. 
Methods: Paper presents the hypothesis that fine sludge from the metal mining tailings 
could be dominant source of the raw material for the nanotechnology. The idea is 
based on the fact that most of the usual publications present methodologies for 
synthesis of nanomaterials only from high-quality chemicals which is often expensive 
and unsustainable. Proposition here says, that it would be more economical to use the 
tailings as one of the technospheric wastes, directly by extracting the metal ions, 
selectively precipitating their cations and subsequently using them in 
nanotechnologies. Arguments are given by cross-comparison of the literature and 
patents on iron, bauxite, lead/zinc, copper, tailings and also the extraction of rare earth 
elements from tailing resources. 
Results: Metal mining tailings are shown to be an emerging subject in various research 
papers and patents together with other secondary raw materials. 
Conclusions: Use of the metal mining tailings as the resources in nanotechnology, is a 



large energysaving potential. Taking advantage of this readily available technospheric 
waste which contains mostly micrometer particles, should contribute also to the zero-
metal waste goals. 
Резиме: 
Позадина: Поновна употреба отпадних материјала присутних у техносфери, као 
што је јаловина из рудника метала, постаје економичнија и енергетски 
ефикаснија метода за добијање сировина од класичног рударења. Број патената 
представља методе за рециклажу јаловине, често у грађевинарству и 
металургији. Истовремено, свјетско тржиште металних наноматеријала убрзано 
расте са бројним новим примјенама и ове двије теме би требало повезати. 
Методе: У раду се износи хипотеза да би фини муљ из јаловишта рударства 
могао бити доминантан извор сировине за нанотехнологију. Идеја се заснива на 
чињеници да већина уобичајених публикација представља методологије за 
синтезу наноматеријала само од висококвалитетних хемикалија које су често 
скупе и неодрживе. Пропозиција овдје каже да би било економичније користити 
јаловину као један од отпада техносфере, директно екстраховањем металних 
јона, селективним таложењем њихових катјона, а потом и њиховом употребом у 
нанотехнологијама. Аргументи су дати унакрсним поређењем литературе и 
патената о гвожђу, бокситу, олову/цинку, бакру, јаловини, као и екстракцији 
ријетких земљанихз елемената из јаловишта. 
Резултати: Метална рударска јаловина је приказана као тема у настајању у 
различитим истраживачким радовима и патентима заједно са другим 
секундарним сировинама. 
Закључци: Коришћење рударске јаловине као ресурса у нанотехнологији 
представља велики потенцијал за уштеду енергије. Искориштавање предности 
овог лако доступног техносферског отпада који садржи углавном микрометарске 
честице требало би да допринесе и циљевима нултог отпада. 

 
 

51. Atlagić, S. G. & Pavlić, V. (2018). Ever-Expanding Application Potentials for Iron-
Based Nanomaterials: Catalyses and Biomedicine. In Commercialization of 
Nanotechnologies–A Case Study Approach (pp. 299-315). Springer, Cham. (12x1=12) 

 
Abstract: 
Iron oxide nanoparticles are iron-based nanomaterials that are, to date, successfully 
used in various areas of industry and everyday life. The sustainability of iron is a 
factor which leads to wide variety of research of the iron oxide roles in industrial 
catalysis and biomedicine. An industrial catalysis and biomedical applications are here 
connected, because these two groups of applications demand very similar preparation 
of materials: shape of the particles and their size, the particular and, as uniform as 
possible, particle porosity. Further, commonly used synthesis methods are outlined, in 
order to be able to select the preferred synthesis method according to final desired 
application of the nanoparticles. 
Резиме: 
Наночестице оксида гвожђа су наноматеријали на бази гвожђа који се до данас 
успешно користе у различитим областима индустрије и свакодневног живота. 
Одрживост гвожђа је фактор који доводи до широког спектра истраживања 
улоге оксида гвожђа у индустријској катализи и биомедицини. Индустријска 
катализа и биомедицинска примена су овде повезане, јер ове две групе примена 



захтевају веома сличну припрему материјала: облик честица и њихову величину, 
нарочиту и, што је могуће уједначенију, порозност честица. Даље, описане су 
најчешће коришћене методе синтезе, како би се могао изабрати преферирани 
метод синтезе према коначној жељеној примени наночестица. 

 
Реализован међународни научни пројекат у својству руководиоца пројекта 
(члан 19 став 19): 
 
52. “Blow UP Balkans Waste to Products, EIT raw materials Fund, 2017 – 2019  
53. “Hybrid Metallic/Carbon Nanomaterials Made from Mining Industry Sludge and Their 

Applications in Adsorption/Catalysis Treatment of Emerging Pharmaceuticals in 
Water - PhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green Chemistry for Life, 2018.-
2019.год.  

54. “RAISESEE: RAw MaterIals Students Internships in East South East Europe”, 2018.-
2021.год.  

55. “ESEE: Eeast-South East Europe Education Initiative”, EIT raw materials Fund 2018.-
2021.год.  

56. “RIS RESTORE: Evaluation of the Red Mud Tailings in the East and South East 
Europe region” 2020.-2022.год.  

57. “RM@Schools 4.0” EIT raw materials Fund, 2021.-2023.год.  
 

* Напомена за ставке 52 – 57: Кандидат је доставио само листу пројеката без 
доказа – копија које ће потврдити наведено те није извршено бодовање. 
 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19 став 20): 
 
58. “ENV.Net Factoring the Environmental Portfolio for WB and Turkey in The EU 

Policy Agenda”, међународни пројекат финансиран од стране Европске Комисије, 
2017.-2020. год (улога на пројекту: експерт предавач) (3) 

 
Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта 
(члан 19 став 21): 
 
59. “Пренос знања из ЕУ земаља у Републику Српску: Унапређење методологија 

стручне праксе у области наука о материјалима”, Министарство за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 2019-
2020. год.  

60. „Поновно откривање потенцијала старог постројења за суву дестилацију дрвета-
Егзотични наноугљеви“, Министарство за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво 2020.-2022. год.  

61. "Нанохемијска рјешења у унапређењима адитива за техничке лубриканте", 



Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 
друштво 2020.-2022. год.  

62. „Биоактивна једињења базирана на пољопривредно-прехрамбеним и текстилним 
нуспродуктима, намјењена за производе за његу коже“, Министарство цивилних 
послова, 2020.2022. год.  
 

*Напомена за ставке 59 – 62: Кандидат је доставио само листу пројеката без 
доказа – копија које ће потврдити наведено те није извршено бодовање. 
 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19 став 22) 
 
63. „Испитивање изложености школа у Бањој Луци, блиским базним станицама 

телекомуникационих система, високофреквентном нејонизујућем зрачењу“, 
извођач: Институт за заштиту и екологију Републике Српске, финансијер: 
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 
друштво, (улога у пројекту: члан тима, координатор: Проф.др Предраг Илић) 
2018.-2019. год. (1) 

64. „Production of multifunctional Au particles and development of appropriate 
characterisation techniques“, финансијер: Министарствио цивилних послова, 
подршка пројектима из EUREKA програма (улога у пројекту: сарадник, 
координатор: Проф.др Валентина Веселиновић), 2018.-2019. год. (1) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ИЗБОРА:  125,0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ИЗБОРА: 71,3 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 196,3 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата:  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстаних по категоријама из члана 21.) 

 
65. Aсистент наставe на предметима „Физичка хемија“ и „Напредна физичка 

хемија“, на другој, односно трећој години додипломских студија из хемије 
Универзитета Нушател у Швајцарској. 

66. Наставник: „Конструкциони материјали“, обавезни предмет на 1. циклусу 
студија ТФ УНИБЛ (Хемијско технолошки одсијек 5. семестар).  

67. Наставник: „Увод у наноматеријале“, изборни предмет на 2. циклусу студија ТФ 
УНИБЛ (Студијски програм: хемијско инжењерство), 

68.  Сарадник на предмету „Увод у нанотехнологије“ на студијском програму 
Физика, Природно математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци. 

 
Гостујући професор на универзитетима у државама Европске Уније и изван 
Европе 



(члан 21 став 5): 
 
69. Гостовање на Shinshu University, Нагано, Јапан, у периоду 08.-12.јануар 2014., у 

сврху предавања по позиву на теме: „Precipitation of the Iron Nanoparticles from 
the Waste Water Rich in Iron“ и “Effect of Nitrates in Drinking Water on Human 
Health in Bosnia”. (3) 

 
Менторство кандидата за степен другог циклуса 
(члан 21 став 13): 
 
70. Ментор студента, дипл.инж. Радован Кукобат, завршни мастер рад „Водене 

дисперзије угљеничних нанотуба и њихова примјена“, рад одбрањен-децембар 
2013. (4) 

71. Ментор студента, дипл.инж. Слађана Глигорић, магистарски рад „Екстракција 
наночестица жељеза из отпадних вода богатих жељезом“, рад одбрањен-
септембар 2014. (4) 

72. Ментор студента, дипл.инж. Драгана Стевић, завршни мастер рад 
„Мултидисциплинарно истраживање могућности примјене наночестица 
магхемита добијеног из регенерисаног отпадног жељеза“ рад одбрањен-јун 2016. 
(4) 

 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса 
(члан 21 став 18): 
 
73. Студент Драгана Стевић, завршни рад „Таложење кристалних наночестица из 

отпадног муља рудника жељеза микроемулзионом методом уз примјену 
катјонских сурфактаната“, рад одбрањен-октобар 2014. год. (1) 

74. Студент Анђела Томић, завршни рад “Економичност поступка ремедијације 
отпадних језера у рударству екстракцијом металних јона као сировине за 
нанотехнологије”, рад одбрањен-јануар 2016. год. (1) 

75. Студент Марко Чађо, завршни рад „Хибридни метално-карбонски 
наноматеријали из муља рударске индустрије за примјену у пречишћавању воде 
и ваздуха“, рад одбрањен-мај 2016. год. (1) 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 

 
76. Сарадник на предмету „Увод у нанотехнологије“ на студијском програму 

Физика, Природно математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци. 
77. Наставник и сарадник: обавезни предмет „Нанохемија“ на студијском програму 

Хемија, први циклус, Природно математичког факултета, Универзитета у Бањој 
Луци. 



78. Наставник: изборни предмет „Нанохемија“ на студијском програму Хемија, 
други циклус, Природно математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци. 

79. Наставник: изборни предмет „Квантна хемија“ на студијском програму Хемија, 
први циклус, Природно математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци. 

80. Наставник: изборни предмет „Савремени материјали“ на студијском програму 
Хемија, други циклус, Природно математичког факултета, Универзитета у Бањој 
Луци. 

81.  Наставник: изборни предмет „Зелени принципи у експлоатацији сировина“, 
студијски програм Биологија и екологија, други циклус, Природно математичког 
факултета, Универзитета у Бањој Луци. 

 
*Напомена за ставке 76 – 81: Кандидат није доставио резултате студентских 
анкета за наведене предмете. 

 
Гостујући професор на универзитетима у државама Европске Уније и изван 
Европе (ангажман у трајању краће од 30 дана) 
(члан 21 став 5): 

 
82. Гостовање на Shinshu University, Нагано, Јапан, у периоду 16.-24. јуна 2017. у 

сврху предавања по позиву на теме: „Nanochemistry, a youngest research 
movement at University of Banja Luka”, те разрада међународног пројекта у фонду 
SATREPS. (3) 

83. Гостовање на Аристотел Универзитету, Грчка, одржано пет предавања: “Nano-
the newest research movement at University of Banja Luka”, “Uncovering the bud 
from mud: nanometal technologies from mining waste”, “1D nanomaterials history 
and current developments”, “Nanometal technologies from new natural recourses”, 
“Going away-but always coming back”, 01.04.-05.04.2019. год. (3) 

 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса 
(члан 21 став 18): 
 
84. Слађана Тешић, „Карактеризација порозности и хемије површине различито 

гранулисаног дрвеног угља домаћег произвођача „Дестилација“ Теслић“, рад 
одбрањен јули 2021. год. (1) 

85. Слађана Радивојевић „Потенцијал за хемијску активацију дрвеног угља домаћег 
произвођача „Дестилација“ Теслић“, рад одбрањен септембар 2021. год. (1) 

86. Магдалена Малбашић „Тумачење помјерања у FTIR спектрима наночестица 
жељезног оксида адсорпционо третираног јонима хрома (VI)“ рад одбрањен 
децембар 2020. год. (1) 

87. Маријана Терзић „Витрификација као вид стабилизације шљаке коришћене за 
адсорпцију токсичних метала“, рад одбрањен фебруар 2021. год. (1) 

88. Слађана Радуловић „Миграција натријума у различитим течним матрицама из 
домаћег бентонита модификованог механохемијским методама“ рад одбрањен 
jun 2021.год. (1) 

 
Менторство кандидата за степен другог циклуса 
(члан 21 став 13): 
 



89. Ментор студента Драгана Граховац, дипл.хем., завршни мастер рад „Уклањање 
јона хрома из вода адсорпцијом на наночестице жељезних оксида и могућност 
регенерације“ рад одбрањен у јуну 2019.год. (4) 

90. Ментор студента Ања Костадиновић, дипл.проф.хемије, завршни мастер рад 
„Утицај киселинског издвајања алуминијума на нано-структурна својства 
термички третираног пирофилита из налазишта Парсовићи“, рад одбрањен-јул 
2020.год. (4) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ИЗБОРА: 18,0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ИЗБОРА: 19,0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  37,0 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Стручни рад у зборнику радова са националног стручног скупа 
(члан 22 став 6): 
 
91. S. Gotovac Atlagić. V. Rudić Grujić, B. Bjeljac, B. Malinović, „Nitrate Nitrogen and 

Waters of Republic of Srpska“, Environment Protection Between Science and Pratice-
Status and Persepectives, Бања Лука, Босна и Херцеговина; 12/2013 (2x0,75=1,5) 

92. С. Глигорић, М. Чађо, Д. Стевић, С. Готовац Атлагић, “Отпадни муљ рудника 
жељеза као сировина за иновативне материјале у нанонауци“, Технолошке 
Иновације-Генератор Привредног развоја, Привредна комора РС-Министарство 
науке и технологије, 11/2014 (2x0,75=1,5) 

 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета 
(члан 22 став 22): 
 
93. Рецезент у индексираном часопису „Adsorption Science and Technology“ (SAGE 

journals, ISSN: 0263-6174) (2) 
94. Стручна обука у аналитици резидуа пестицида, Јорк, Уједињено Краљевство, 

2008.год. (2) 
95. Рецезент у индексираном часопису “The Journal of Physical Chemistry” 

(Америчко хемијско удружење, ISSN: 1932-7447) (2) 
96. Рецезент у индексираном часопису „Chemical and Biochemical Engineering 

Quarterly“ (Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, ISSN:0352-9568“). (2) 
97. Рецезент у индексираном часопису „Water Science and Technology„ (IWA 

Publishing, ISSN Print: 0273-1223) (2) 



98. Рецезент у индексираном часопису „Journal of Environmental Chemical 
Engineering“ (Elsevier, Journal of Environmental Chemical Engineering, ISSN: 2213-
3437) (2) 

99. Рецезент у националном научном часопису “Гласник хемичара, технолога и 
еколога Републике Српске“ (2) 

100. Рецезент у националном научном часопису „Агрознање“ (2) 
101. Међународна научна сарадња на синтези и карактеризацији жељезних 

наноматеријала са Шиншу Универзитетом, Нагано, Јапан (довела до 
потписивања меморандума о разумијевању Шиншу и Универзитета у Бањој 
Луци) (2) 

102. Цертификат за „Тренинг курс из процјене мјерне несигурности за хемичаре“, 
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, Sida, SWEDAC i 
LIVSMEDELSVERKET. (2) 

103. Цертификат за обуку код USAID/Sida FARMA на теме: „Глобални захтјеви 
ЕУ за испитине лабораторије, BAS ISO /IEC 17025:2006 стандард, валидација и 
мјерна несигурност лабораторија“ (2) 

104. Главни организатор и презентер на „Стручном скупу поводом дана Планете“, 
април 2014, Институт за јавно здравство РС под покровитељством Министарства 
здравља и социјалне заштите. (2) 

105. Члан Научног комитета COST асоцијације, најстаријег Европског оквира за 
подршку транснационалним кооперацијама између истраживача, инжењера и 
академије, мандат 2015-2017. (2) 

106. Комплетиран семинар „Службене контроле имониторинг програми за воду за 
пиће и природну минералну воду“, организатори: Агенција за безбиједност 
хране Босне и Херцеговине и Европска Комисија TAIEX, мај 2015. (2) 

107. Учешће у међународном симпозијуму „Вода као генерални здравствени 
проблем-вода за данас и сутра“, организатор: Универзитет у Сарајеву Факултет 
здравствених студија у Сарајеву, март 2012. (2) 

108. Комплетиран курс „Припрема пројеката у здравству“, организатор ЈЗУ 
Институт за јавно здравство-Центар за здравствени менаџмент, фебруар 2015. (2) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 22 став 12): 

 
109. „Водовод и канализација у Републици Српској“, инвеститор Министарства 

финансија Републике Српске, (улога у пројекту: надзор и супервизија пројекта), 
2018. год. (1) 

 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета 
(члан 22 став 22): 



 
110. Чланица Управног одбора Института за заштиту и екологију Републике 

Српске, 2017.-2021. и 2021.-садашње (2) 
111. Награда за научна достигнућа Министарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 2018. год. (2) 
112. Награда за научна достигнућа Министарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 2019. год. (2) 
113. Друга награда на такмичењу пројектне идеје: "11th Eastern and Southeastern 

Europe Dialogue Conference with a Competition for Project Ideas", организатора 
Европског института за иновације и технологију, 2019. год. (2) 

114. Награда за научна достигнућа Министарства за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и информационо друштво 2020. год. (2) 

115. Предсједница скупштине Удружења инжењера технологије Републике Српске 
(2019.-2023.) (2) 

116. Предавач на Континуираној едукацији за републичке савјетнике о 
хемикалијама, 2020.год. (2) 

117. Рецезенткиња (peer-reviewer) у програму Promis, Научног фонда Србије, 
2019.год. (2) 

118. Придружени уредник Scopus-индексираног часописа Пољске академије 
наука „Journal of Water and Land Development“ 2021.год-садашње (2) 

119. Прихваћена патентна  пријава број BAP203346A (2) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ИЗБОРА: 35,0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ИЗБОРА: 21,0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 56,0 
 

Дјелатност Прије посљедњег 
избора у звање 

Послије посљедњег 
избора у звање Укупно 

Научна дјелатност 125 71,3 196,3 
Образовна дјелатност 18 19 37 
Стручна дјелатност 35 21 56 

Укупно 178 111,3 289,3 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На расписани конкурс (Глас Српске и Веб сајт Универзитета, 22.12.2021.) за избор 
наставника за ужу научну област Нанопроцеси пријавио се један кандидат - др 
Сузана Готовац Атлагић, доцент.  
 
На основу увида у приложену и релевантну документацију коју је кандидат 
доставио на увид члановима Комисије за разматрање конкурсног материјала и 



писање извјештаја за избор у академска звања, и на основу свега што је изложено у 
овом Извјештају, именована Комисија констатује да др Сузана Готовац Атлагић, 
доцент испуњава све услове за избор у звање ванредног професора, а према Закону о 
високом образовању и Правилнику о условима и поступку избора академског 
особља Универзитета у Бањој Луци. 

Кандидат др Сузана Готовац Атлагић, доцент је провела пуни изборни период у 
звању доцента на ужој научној области Нанопроцеси и у том периоду остварила 
запажене резултате у научној, образовној и стручној дјелатности. 

У складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Бањој Луци и 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци, Комисија једногласно предлаже Наставно-научном 
вијећу Технолошког факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се кандидат 
др Сузана Готовац Атлагић изабере у звање ванредног професора за ужу научну 
област Нанопроцеси. 

У Бањој Луци, Новом Саду и Београду, 
22.02.2022.године 

 Потпис чланова комисије 

др Борислав Малиновић, ванредни 
професор, Технолошки факултет 
Универзитет у Бањој Луци  – 
предсједник; 

др Мирјана Јовичић, ванредни професор, 
Технолошки факултет Универзитет у 
Новом Саду – члан; 

др Радмила Јанчић–Heinemann, редовни 
професор, Технолошки факултет 
Универзитет у Београд – члан. 

IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 




