


 
Петогодишњи план развоја научног подмлатка   на Техничком факултету 

у Бору за период  2011-2015. године 
 

I     Катедра за површинску експлоатацију ЛМС 
 

 На катедри за површинску ЕЛМС предстоји: 

- Одбрана докторске дисертације кандидата мр Мире Цоцић, дипл. инж. геолог., на 
РГФ-у у Београду, на Геолошком одсеку, Смеру за Минералогију и петрографију; 

- Упис кандидата мр Саше Стојадиновића, дипл. инж. руд. на РГФ-у у Београду, за 
израду докторске дисертације након дефинисања теме и ментора. 

 
II    Катедра за подземну експлоатацију ЛМС 

 

На катедри за подземну ЕЛМС предстоји: 

-    Упис кандидата мр Игора Свркоте, дипл. инж. руд.  на РГФ-у у Београду, за израду  
     докторске дисертације након дефинисања теме и одређивања ментора; 
-  Завршетак докторских студија и израда и одбрана докторске дисертације кандидата 

 Дејана Петровића, дипл. инж. руд.   на РГФ-у у Београду; 
-  Катедра ће на мастер студијама континуирано школовати и кандидате који буду 

 уписани по основу расписаних конкурса за последипломске студије.  
 

III     Катедра за минералне и рециклажне технологије 
 

 На Катедри за минералне и рециклажне технологије следећи кандидати ће 
докторирати до 2015. године: 
 

- Мр Дејан Антић, дипл. инж. рударства; 
- Мр Зоран Штирбановић, дипл. инж. рударства; 
- Мр Јовица Соколовић, дипл. инж. рударства; 
- Маја Трумић, дипл. инж. рударства. 

 
IV     Катедра за металурско инжењерство 

 
 У оквиру петогодишњег плана развоја научно-истраживачког подмлатка на Катедри за 

металуршко инжењерство, а у функцији унапређења квалитета наставе на истом и научно-
истраживачког рада, планира се да докторске дисертације одбране асистенти: мр Весна 
Фајнишевић, дипл. инж металург., Љубиша Балановић, дипл. инж металург. и Александра 
Митовски, дипл. инж металург.  

 Такође, поред асистената, очекује се да докторске дисертације из области металуршко 
инжењерство одбране и остали кандидати којима је већ одобрена израда докторске 
дисертације: мр Лидија Гомиџеловић, дипл. инж. металург. и мр Бранислав Марковић, 
дипл. инж металург., као и да рад на изради докторски теза наставе  уписани студенти на 
докторским студијама: Милан Горгиевски, дипл. инж металург., Драгана Божић, дипл. инж 
металург. и Бобан Тодоровић, дипл. инж металург.. 

 
 
 
 

 
 



 
V   Катедра за прерађивачку металургију 

 
 

На Катедри за прерађивачку металургију у наредном периоду планира се да докторске 
дисертације одбране асистенти: 

 
- мр Ивана Марковић, дипл. инж. металург. 
- мр Срба Младеновић, дипл. инж. металург. 
- мр Бата Марјановић, дипл. инж. металург. 

 
Именовани ће бити укључени на  научно-истраживачким пројектима који се се 

реализују на Катедри.  
 

 На докторским дисертацијама радиће и кандидати који нису асистенти а већ су стекли 
академски назив магистра наука, као и кандидати који буду уписани по основу  конкурса за 
докторске студије.   
 
VI   Катедра за хемију и хемијску технологију 
 
 
 На катедри за Хемију и хемијску технологију осам кандидата браниће докторске 
дисертације у периоду 2011-2015. год.: 
 

1. Марија Петровић, дипл. инж. технологије; 
2. Ана Стаменковић, дипл. инж. технологије; 
3. Милан Радовановић, дипл. инж. технологије; 
4. Маја Нујкић, дипл. инж. технологије; 
5. Ана Илић, дипл. инж. технологије; 
6. Биљана Малуцков, дипл. инж. технологије; 
7. Јелена Стројић, дипл. инж. технологије; 
8. Тања Калиновић, дипл. инж. технологије. 

 
 

 Већина докторанта је аплицирала на пројектима Министарства за науку  и 
технолошки  развој  за период 2011 – 2015. године. 
 
 
VII  Катедра за менаџмент 
 
 

1. У периоду 2011 – 2015 на катедри за менаџмент своје докторске дисертације браниће: 
 

1. Исидора Милошевић, дипл. инж. инд. менаџ. – мастер; 
2. Ивана Илић, дипл. инж. инд. менаџ. – мастер; 
3. Милица Арсић, дипл. инж. инд. менаџ. – мастер; 
4. Ненад Милијић, дипл. инж. инд. менаџ. – мастер; 
5. Предраг Ђорђевић, дипл. инж. инд. менаџ. – мастер; 
6. мр Тамара Рајић, дипл. ецц.; 
7. Александра Федајев, дипл. ецц.; 
8. мр Дарко Коцев, дипл. математ. 
9. мр Дарко Бродић, дипл. електротех. 



10. мр Звонко Дамњановић, дипл. инж. маш. у металург. 
11. Тамара Огњановић, дипл. инж. инд. информат. - мастер 
12. Данијела Дакић, дипл. инж. инд. менаџ. – мастер; 

 
 
      У истом периоду већина доктораната је аплицирала на пројектима Министарства за 
науку и технолошки развој за период 2011 – 2015 год. које је пријавио наш Факултет 
(Руководиоци пројекта: проф. др Н.Штрбац и проф. др Д.Живковић) и ПМФ у  Нишу. 
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