УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР др ТИАНЕ МИЛОВИЋ
У НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК
ОБЛАСТ: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
ГРАНА: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,
ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА

Нови Сад, 2022.год.

НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ
На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета техничких наука (број: 013335/2) од 29.12.2021. године, именовани смо за чланове Комисије за подношење
извештаја о испуњености услова за избор др Тиане Миловић у звање научни
сарадник, из области науке - Техничко-технолошке науке, грана науке - Грађевинско
инжењерство, научна дисциплина - Грађевински материјали, процена стања и санација
конструкција:
1. др Властимир Радоњанин, ред. проф., ФТН, Нови Сад (УНО Грађевински
материјали, процена стања и санација конструкција) – председник комисије;
2. др Мирјана Малешев, ред. проф., ФТН, Нови Сад (УНО Грађевински
материјали, процена стања и санација конструкција) – члан;
3. др Слободан Шупић, доцент, ФТН, Нови Сад (УНО Грађевински материјали,
процена стања и санација конструкција) – члан;
4. др Ксенија Јанковић, научни саветник, ИМС, Београд, (УНО Грађевински
материјали и технологија бетона) – члан;
5. др Биљана Илић, научни сарадник, ИМС, Београд, (УНО Наука о материјалима)
– члан.
На основу увида, провере и анализе добијеног материјала, као и оцене
досадашње делатности и научног рада др Тиане Миловић, Комисија подноси Извештај
који садржи следеће елементе релевантне за оцену квалитета научноистраживачких
резултата кандидата, у складу са критеријумима утврђеним „Правилником о стицању
истраживачких и научних звања“ („Службени гласник РС“, број 159 од 30.
децембра 2020.):

ИЗВЕШТАЈ
1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР У НАУЧНО ЗВАЊЕ,
ПОДАЦИ О САДАШЊЕМ И ПРЕТХОДНОМ ЗАПОСЛЕЊУ:
Др Тиана Миловић
Избори у звања
29.11.2020. – данас – стручни сарадник на Департману за грађевинарство и
геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду
29.11.2017. – 28.11.2020. – истраживач сарадник (реизбор) на Департману за
грађевинарство и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом
Саду
26.11.2014. – 28.11.2017. – истраживач сарадник на Департману за грађевинарство
и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду

30.11.2011. – 25.11.2014. – истраживач приправник на Департману за
грађевинарство и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом
Саду
Ангажовање на пројектима
Од 30.11.2011. до 31.12.2019. године – Научноистраживачки пројекат финансиран од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ТР
36017 „Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у
бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције
одрживог грађевинарства у Србији“, руководилац пројекта проф. др Властимир
Радоњанин, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду (ангажовање
кандидата: истраживач приправник, а потом истраживач сарадник).
Од 01.01.2020. године до данас - пројекат финансиран од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Иновативна научна и
уметничка истраживања из домена делатности Факултета техничких наука“, уговори
број 451-03-68/2020-14/200156 и 451-03-9/2021-14/ 200156, Факултет техничких наука,
Универзитет у Новом Саду (ангажовање кандидата: истраживач сарадник, а потом
стручни сарадник).
2. БИОГРАФСКИ И СТРУЧНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Др Тиана Миловић је рођена 18.01.1984. године у Новом Саду. Основну школу „Соња
Маринковић“ и гимназију „Јован Јовановић Змај“ (природно-математички смер)
завршила је у Новом Саду.
Факултет техничких наука уписала је 2003. године, на којем је 2011. године и завршила
интегрисане основне и мастер академске студије на смеру Конструкције са просечном
оценом 9,15, одбранивши мастер рад под називом „Пројекат конструкције
вишеспратне АБ стамбено-пословне зграде и анализа плоча директно ослоњених
на стубове“ под менторством професора др Зорана Брујића.
Докторске академске студије, студијски програм Грађевинарство, уписала је 2011.
године такође на Факултету техничких наука, где је положила све предвиђене предмете
са просечном оценом 10,00. У децембру 2021. године одбранила је докторску
дисертацију под називом „Утицај примене природног зеолита на трајност
репаратурних цементних малтера“, под менторством проф. др Мирјане Малешев и
проф. др Мирославе Радеке.
Од 30.11.2011. године до краја 2019. године била је ангажована као истраживач
приправник, а потом и истраживач сарадник у оквиру пројекта ТР 36017
„Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у
бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу
промоције одрживог грађевинарства у Србији“.
Од 2020. године је ангажована у оквиру научноистраживачког пројекта „Иновативна
научна и уметничка истраживања из домена делатности Факултета техничких
наука“, најпре као истраживач сарадник, а потом као стручни сарадник.
Као аутор или ко-аутор објавила је 22 научнa и стручнa радa:
•

1 рад у истакнутом међународном часопису М22;

•
1 рад у истакнутом међународном часопису М23 (објављен је у периоду писања
овог Извештаја);
•

1 рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком М24;

•

19 саопштења са међународних скупова штампаних у целини М33.

Укупна цитираност научних радова др Тиане Миловић је 25, а h-index износи 4 (Google
Scholar).
Била је рецензент научног рада објављеног у часопису Selected Scientific papers –
Journal of Civil Engineering, као и учесник на више семинара међу којима је и „Семинар
о рецензирању за истраживаче“, који се одржао 2018. године у Новом Саду.
Члан је „Друштва грађевинских инжењера Новог Сада“ од 2018. године.
3. БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Библиографија др Тиане Миловић обухвата укупно 23 јединице (укључујући докторску
дисертацију) са укупно 36 бодова (34,7 нормираних бодова), а укупан збир ИФ je 4,261.
Радови релевантни за избор др Тиане Миловић у звање научни сарадник обухватају
период од 2011-2021. године (у загради је по потреби приказан и нормирани број
бодова).
1.Рад у истакнутом међународном часопису M22 (1)
1.1. Šupić, S., Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V., Milović, T. (2021):
REACTIVITY AND POZZOLANIC PROPERTIES OF BIOMASS ASHES GENERATED
BY WHEAT AND SOYBEAN STRAW COMBUSTION, MATERIALS 14(4):1004, pp. 120. ISBN 1996-1944
https://doi.org/10.3390/ma14041004
Materials Science, Multidisciplinary 152/334, ИФ 3,623 (2020), Укупно 20 страна, 5
аутора, број хетероцитата (SCOPUS): 1
5 бодова
2.Рад у међународном часопису M23 (1)
2.1. Milović, T., Rudić, O., Furgan S.O., Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V., Baloš, S.,
Laban, M. (2021): EFFECTS OF SOFT WATER ATTACK ON PORTLAND AND
NATURAL ZEOLITE BLENDED CEMENTS, Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 27 (4), pp.
403−415. UDC 691.3:666.942 ISBN 1451-9372 (Print) ISBN 2217-7434 (Online)
https://doi.org/10.2298/CICEQ201120009M
Engineering, Chemical 129/143, ИФ 0,638 (2020), Укупно 13 страна, 8 аутора, број
хетероцитата: 0
3 бода (2,5 нормираних бодова)
3.Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком М24 (1)
3.1.Radeka, M., Milović, T., Malešev, M., Radonjanin, V., Laban, M. (2016): HYDRATION
PROCESS AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT PASTES CONTAINING
NATURAL ZEOLITE, BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, VOL. 59, NO. 2,
pp. 29-45. ISSN 2217-8139 (PRINT), UDK: 666.942:549.67

https://doi.org/10.5937/GRMK1602029R
3 бода
4.Саопштење са међународног скупа штампано у целини M33 (19)
4.1. Milović, T., Malešev, M., Radeka, M., Radonjanin, V. (2021): Effect of fly ash as SCM
on repair mortars’ bond strength in accordance with EN 1542, 15th International Scientific
Conference – Planing, Design, Construction and Building Renewal – INDIS 2021, 24-26.
novembar 2021., Novi Sad, Srbija, pp. 717-724. ISBN 978-86-6022-253-6
1 бод
4.2.Milović, T., Malešev, M., Radeka, M., Radonjanin, V. (2021): Thermal compatibility of
repair mortars based on fly ash as SCM according to EN 13687-1, 2nd International
Conference on Construction Materials for s Sustainable Future, CoMs 2020/21, 20-21. april
2021., Bled, Slovenia, pp. 235-243. ISBN 978-961-94071-8-9 (pdf)
1 бод
4.3.Milović, T., Šupić, S., Šešlija, M., Bulatović, V. (2019): Characterization of biomass ash,
fly ash and natural zeolite from Serbia as SCM, 7th International conference - Contemporary
achievements in civil engineering 2019, 23-24. april 2019., Subotica, pp. 515-524. ISBN 97886-80297-78-1
1 бод
4.4.Malešev, M., Šupić, S., Radeka, M., Radonjanin, V., Milović, T., Bukvić, O. (2019):
Influence of aggregate type on basic properties of cement mortars blended with mixture of
wheat and soya straw ash, 1st International Conference on Sustainable Materials, Systems and
Structures, Rovinj, RILEM Publications S.A.R.L., pp. 500-507. ISBN 978-2-35158-217-6
1 бод
4.5.Milović, T., Malešev, M., Radeka, M., Radonjanin, V., Šupić, S. (2018): Effect of zeolite
as SCM on repair mortars' bond strength after freeze-thaw cycling, 14th International
Scientific Conference – Planning, Design, Construction and renewal in the civil engineering
iNDiS, 21-23. novembar 2018., Novi Sad, Srbija, pp. 375-384. ISBN 978-86-6022-105-8
1 бод
4.6. Šupić, S., Milović, T., Šešlija, M., Draganić, S. (2018): Availability of alternative
materials with cementitious properties in Serbia, 6th International conference - Contemporary
achievements in civil engineering 2018, 20. april 2018., Subotica, pp. 289-296. ISBN 978-8680297-73-6
1 бод (0,833 нормираних бодова)
4.7.Marinković, M., Milović, T., Matić, B. (2017): Zeolite as additive in warm mix asphalt,
5th International conference - Contemporary achievements in civil engineering, 21. april
2017., Subotica, pp. 483-490. ISBN 978-86-80297-68
1 бод
4.8.Milović, T., Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V. (2016): Compressive strength and
mineralogical properties of cement paste containing zeolite, Contemporary achievements in
civil engineering 22. april 2016, Subotica, pp. 397-403.

1 бод
4.9.Šupić, S., Milović, T., Krnjetin, S. (2016): Behavior of eco-friendly concrete exposed to
high temperatures, Safety Engineering 2, 5-7. oktobar 2016., Novi Sad, pp. 54-63. ISBN 97886-6211-106-7
1 бод
4.10.Šupić, S., (Vukoslavčević) Draganić, S., Laban, M., Šešlija, M., Milović, T. (2015) :
Fire safety assessment of residential building using calculation and evacuation simulation
model, International Symposium MASE, 1-3, oktobar 2015., Ohrid, Makedonija, Vol.16,
2015, 989-995. ISBN 608-4510-24-8
1 бод
4.11.Šešlija, M., Radonjanin, V., Milović, T., Šupić, S., (Vukoslavčević) Draganić, S. (2015):
Application of pervious concrete in road engineering, International Symposium MASE, 1-3,
oktobar 2015., Ohrid, Makedonija, Vol.16, 2015, pp. 390-398. ISBN 608-4510-24-8
1 бод (0.714 нормираних бодова)
4.12.Milović, T., Šešlija, M., Šupić, S., (Vukoslavčević) Draganić, S. (2015): Influence of
natural zeolte on some properties of mortar/concrete, Contemporary achievements in civil
engineering 24. april 2015., Subotica, pp. 61-66. ISBN 978-86-80297-62-0
1 бод (0,833 нормираних бодова)
4.13.Radeka, M., Milović, T., Malešev, M., Radonjanin, V. (2015): Effect of zeolite on basic
physical properties, mechanical properties and frost resistance of cement mortars, 13th
International Scientific Conference – Planning, Design, Construction and renewal in the civil
engineering iNDiS, 25-27. novembar 2015., Novi Sad, Srbija, pp. 260-272. ISBN 978-867892-750-8 UDK: 691
1 бод
4.14.Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V., Milović (Tatomirović), T. (2014):
Pozzolanic activity of natural zeolite from one Serbian deposit, XXVI International
symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering
in the field of materials and structures – Vrnjačka Banja, 29-31. oktobar 2014., pp.191-201.
ISBN 978-86-87615-05-2
1 бод
4.15.Milović (Tatomirović), T., Radeka, M. (2014): Zeolite as pozzolanic material, XXVI
International symposium on researching and application of contemporary achievements in
civil engineering in the field of materials and structures – Vrnjačka Banja, 29-31. oktobar
2014., pp. 215-224. ISBN 978-86-87615-05-2
1 бод
4.16.Malešev, M., Radonjanin, V., Radeka, M., Milović (Tatomirović), T., Lukić, I.,
Bulatović, V. (2014): Zeolite impact on basic physical and mechanical properties of cement
mortars, XXVI International symposium on researching and application of contemporary
achievements in civil engineering in the field of materials and structures – Vrnjačka Banja,
29-31. oktobar 2014., pp. 225-236. ISBN 978-86-87615-05-2
1 бод

4.17. Milović (Tatomirović), T., Tatomirović, M., Malešev,M., Radonjanin, V. (2014):
Metakaolin as partial replacement of portland cement in high strength/performance concrete,
5th International conference Civil engineering – Science and practice, 17-21. februar 2014.,
Žabljak, Crna Gora, pp. 1139-1146. ISBN 978-86-82707-23-3
1 бод (0,833 нормираних бодова)
4.18. Milović (Tatomirović), T., Tatomirović, M. (2013): Basic properties of high strength
concrete, International Symposium MASE, Struga, F.Y.R. of Macedonia, Vol.12, BK 10, pp.
1-6. ISBN 9989-9785-1-9
1 бод
4.19.Milović (Tatomirović), T., Radeka, M. (2012): Influence of metakaolin on improving
the properties of concrete, 4th International symposium for students of doctoral studies in the
fields of civil engineering, architecture and environmental protection, 27-28. septembar 2012.,
Niš, pp.479-486. ISBN 978-86-88601-05-4
1 бод
5.Одбрањена докторска дисертација М71 (1)
Тиана Миловић (2021): „Утицај примене природног зеолита на трајност
репаратурних цементних малтера“, докторска дисертација, Департман за
грађевинарство и геодезију, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.
Ментори: проф др Мирјана Малешев и проф. др Мирослава Радека
Број страна: 409
Кључне речи: природни зеолит, електрофилтерски пепео, репаратурни малтер, чврстоћа
при притиску, атхезија, XRD, FTIR, излуживање, трајност
6 бодова
4. АНАЛИЗА
РАДОВА
КОЈИ
КАНДИДАТА
ПРЕДЛОЖЕНО НАУЧНО ЗВАЊЕ:

КВАЛИФИКУЈУ

У

У току досадашње научне продукције, др Тиана Миловић је, као аутор и ко-аутор,
објавила 2 рада у часописима са SCI листе – 1 рад у М22 категорији и 1 рад у М23
категорији. У часопису категорије М24 публиковала је 1 рад. Поред тога, објавила је и
19 радова у категорији М33. Укупан број бодова који илуструје њену истраживачку
активност је 36 (34,7 нормираних бодова).
За најзначајније радове др Тианe Миловић сматрамо 2 рада објављена 2021. године у
часописима категорије М22 и М23, и рад објављен 2016. године у часопису категорије
М24.
У раду категорије М22 (Šupić, S., Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V., Milović, T.
(2021): REACTIVITY AND POZZOLANIC PROPERTIES OF BIOMASS ASHES
GENERATED BY WHEAT AND SOYBEAN STRAW COMBUSTION, MATERIALS
14(4):1004, ИФ 3,623 (2020)) испитана је реактивност нетрадиционалних отпадних
допунских цементних материјала: пепела од пшеничне сламе, мешавине пепела од
пшеничне и сојине сламе, и пепела од сојине сламе, који су расположиви у великим
количинама као пољопривредни нус-производи у Србији. Како би се испитала
могућност коришћења биопепела као замене за део цемента, урађена је његова
карактеризација путем хемијске анализе (XRF), термалне анализе (TGA/DSC), XRD

анализе и FTIR спектроскопије, а одређене су им и класе пуцоланске активности као и
индекси активности. Добијени резултати су показали високу пуцоланску активност
пепела од пшеничне сламе, што се приписује високом садржају реактивног силицијумдиоксида и његовом задовољавајућем нивоу финоће млива. Резултати XRD анализе
пепела од пшеничне сламе у поређењу са (а) мешавином пепела од пшеничне и сојине
сламе, и (б) пепелом од сојине сламе, потврдили су да ова врста пепела обилује
аморфном (реактивном) фазом. Недовољни индекс активности пепела на бази соје, који
се одликује ниским садржајем силицијум-диоксида, побољшан је додатним млевењем
и/или мешањем са аморфним материјалом богатим силицијум-диоксидом. Ово указује
на механичку активацију, односно поступак млевења, и хемијску активацију, односно
модификацију хемијског састава, као технике ефикасне у производњи пуцоланских
материјала из биомасе. Испитане врсте биопепела карактеришу занемарљиве вредности
излуживања тешких метала, чиме се задовољавају еколошки принципи коришћења
испитаних пепела као замене за део цемента у цементним композитима. Примена
биопепела као парцијалне замене Портланд цемента у композитима доводи до
значајних уштеда, као и бенефита за животну средину, као што је мања потрошња
цемента, смањење емисије CO2 током производње цемента и одрживо управљање
отпадом.
У раду категорије М23 (Milović, T., Rudić, O., Furgan S.O., Radeka, M., Malešev, M.,
Radonjanin, V., Baloš, S., Laban, M. (2021): EFFECTS OF SOFT WATER ATTACK ON
PORTLAND AND NATURAL ZEOLITE BLENDED CEMENTS, Chem. Ind. Chem. Eng. Q.
27 (4), pp. 403−415. ИФ 0,638 (2020)) су приказани резултати експерименталног
истраживања утицаја дејства меке воде на фазни састав и чврстоћу при притиску пастā
на бази цемента, када се цемент супституише са 0%, 10%, 20% и 30% природног
зеолита. Како би се симулирало дејство меке воде у лабораторијским условима, узорци
пастā су били изложени испирању у дејонизованој води у периоду од 180 дана. Процена
промена фазног састава (етрингит, портландит, калцијум-силико-хидратни гел)
насталих услед испирања јона калцијума урађена је на основу резултата
рендгеноструктурне анализе, инфрацрвене спектроскопије и чврстоће при притиску
паста. Присуство портландита и етрингита након 180 дана излагања дејству
дејонизоване воде указује да испирање није утицало на стабилност продуката
хидратације у пастама на бази цемента. Штавише, цементна паста са 10% природног
зеолита имала је већу чврстоћу при притиску у односу на референтну.
У раду категорије М24 (Radeka, M., Milović, T., Malešev, M., Radonjanin, V., Laban, M.
(2016): HYDRATION PROCESS AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT PASTES
CONTAINING NATURAL ZEOLITE, BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, VOL.
59, NO. 2, pp. 29-45.) су приказани резултати студије испитивања утицаја природног
зеолита из Игроша, Србија, на процес хидратације и чврстоћу при притиску Портланд
цементних пастā, код којих је један део цемента замењен природним зеолитом.
Експериментални део истраживања се састојао из три фазе. У оквиру прве фазе дат је
хемијски састав природног зеолита и испитана су текстурална својства природног
зеолита и Портланд цемента. У другој фази справљени су узорци Портланд цементних
пастā које садрже 0%, 10%, 20% и 30% природног зеолита у односу на масу цемента, и
неговани су 28 и 60 дана. Потом су испитана минералошка својства и чврстоће при
притиску пастā. Проучавани су и продукти хидратације као и релативне промене
потрошње портландита у току процеса хидратације помоћу рендгеноструктурне
анализе и инфрацрвене спектроскопије са Фуријеовом трансформацијом. Додатно је
методом живине порозиметрије урађена карактеризација структуре пора. Након 28 дана
неговања, вредности чврстоћа при притиску пастā са 10% и 20% зеолита биле су веће за

8,5 % и 12,40%, респективно, у односу на референтну вредност. При старости од 60
дана, пасте са 20% и 30% зеолита су имале смањену чврстоћу при притиску у поређењу
са референтном пастом, док је паста са 10% зеолита имала чврстоћу у рангу са
референтном вредношћу. Рендгеноструктурна анализа је потврдила присуство
минерала портландита, етрингита, C-S-H и C-A-H гела. Осим тога, у пастама са
природним зеолитом је индентификован клиноптилолит за узорке обе старости.
Семиквантитавна анализа интензитета пикова портландита, за узорке пасти старих 28
дана, указала је на недостатак корелације између правца у ком опада интензитет пикова
портландита и правца у ком расте садржај зеолита. Сличан однос је добијен за узорке
старости 60 дана. Постојање “extraframework” катјона као и јонско-измењивачка
способност зеолита се сматрају одговорним за спречавање растварања портландита. На
основу FTIR анализе може се закључити да је додавање зеолита у цементну пасту
утицало на састав и структуру C-S-H фазе у току процеса хидратације. Са додатком
зеолита и продуженим временом хидратације утврђен је бољи степен полимеризације
C-S-H структуре. Код свих узорака старости 28 дана биле су доминантне мезопоре. Код
референтног узорака и узорака са 10% и 30% зеолита, старих 60 дана, доминантне су
мезопоре, док су код узорака са 20% зеолита доминантне макропоре.
У 3 рада категорије М33 су, до сада, објављени резутати из истраживања која
представљају део докторске дисертације др Тиане Миловић. У раду (4.2.) објављеном
почетком 2021. године приказани су резултати испитивања термичке компатибилности
репаратурних цементних малтера који садрже електрофилтерски пепео као замену за
део цемента у складу са стандардом ЕН 13687-1, док су у раду (4.1.) објављеном крајем
2021. године дати резултати испитивања атхезије истог тог малтера и бетонске подлоге
у складу са стандардом ЕН 1542. У току 2018. године публиковани су и резултати
испитивања термичке компатибилности репаратурних цементних малтера који садрже
природни зеолит као замену за део цемента у складу са стандардом ЕН 13687-1 (рад
под редним бројем 4.5.).
Поред претходно наведених радова, објављено је још 6 радова категорије М33 у којима
су приказани резултати сопствених експерименталних истраживања на тему: (а)
карактеризације пепела биомасе, летећег пепела и природног зеолита из Србије као
допунских цементних материјала (4.3.), (б) пуцоланске активности природног зеолита
из једног налазишта у Србији (4.14.), (в) минерaлошке карактеризације и испитивања
чврстоће при притиску цементних пасти, старости 28 дана, код којих је део цемента
супституисан природним зеолитом (4.8.), (г) утицаја зеолита на физичка и механичка
својства цементних малтера (4.15.), (д) утицаја природног зеолита на основна физичкомеханичка својстава цементних малтера и њихову отпорност на дејство мраза (4.13.) и
(ђ) утицаја врсте агрегата на основна својства цементних малтера справљених са
мешавином пепела од пшеничне и сојине сламе (4.4.).
Објављено је и 8 прегледних/стручних радова категорије М33 у којима је приказан: (а)
преглед различитих алтернативних материјала који су доступни у Србији, а који се под
одређеним условима могу користити као везиво односно замена дела цемента у
бетонској индустрији (4.6.), (б) утицај и својства природног зеолита као пуцоланског
материјала (4.15.), (в) утицај природног зеолита, када се користи као парцијална замена
цемента, на својства малтера/бетона, као и поређење са резултатима добијених
приликом примене електрофилтерског пепела (4.12.), (г) утицај зеолита као адитива у
топлим асфалтним мешавинама (4.7.), (д) састав, својства, предности и мане примене
порозног бетона за израду коловоза (4.11.), (ђ) различити састави мешавине бетона
високих чврстоћа, као и њихова основна ствојства (4.18.), (е) утицај примене

метакаолина као замене за део цемента у бетонима високих чврстоћа/перформанси
(4.17.) и (ж) утицај примене метакаолина на побољшање својстава бетона (4.19.).
Објављена су и 2 рада категорије М33 са аспекта управљављана ризиком, односно
отпорности на дејство пожара. У првом раду (4.9.) дат је преглед материјала (летећи
пепео, згура, природни зеолит, метакаолин) који се користе као замена дела цемента са
акцентом на њихов утицај на понашање бетона изложеног високим температурама. У
другом раду (4.10.) приказани су резултати пожарне анализе једне стамбене зграде у
Новом Саду помоћу прорачуна времена и симулационог модела евакуације.
5. ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА КАНДИДАТА:
Цитираност радова (објављених у часописимаса са SCI листе) др Тиане Миловић у бази
података SCOPUS, на дан 21.01.2022. године, износи 2, од чега је 1 хетероцитат (hindex 1).
Према бази података Gооgle Scholar, која узима у обзир цитираност свих објављених
радова, укупна цитираност радова др Тиане Миловић на дан 21.01.2022. године износи
25, од чега је 18 хетероцитатa (h-index 4).
У наставку су наведени научни радови (као и докторске дисертације, магистарски рад,
поглавље у књизи) у којима су цитирани радови др Тиане Миловић (наведени су
искључиво хетероцитати).
Рад под редним бројем 1.1. цитиран је 1 пут и то у следећeм раду (извори: SCOPUS
и Gооgle Scholar):
Qu, L.H., Zhong, C.G., Zhou, P.X., Zhang, J.M. (2021): Mechanical, Structural and
Electronic Properties of CO2 Adsorbed Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) under Biaxial
Tensile Strain. Materials 14, 4110, pp. 1-8. ИФ 3,623 (2020); М22
Рад под редним бројем 3.1. цитиран је 6 пута и то у следећим радовима (извор:
Gооgle Scholar):
Czapik, P., Czechowicz, M. (2017): Effects of natural zeolite particle size on the cement paste
properties. Structure and Environment; Architecture, Civil Engineering, Environmental
Engineering and Energy, 9(3), pp.180-190.
Aškrabić, M., Vyšvařil, M., Zakić, D., Savić, A., Stevanović, B. (2021): Effects of natural
zeolite addition on the properties of lime putty-based rendering mortars. Construction and
Building Materials 270, 121363.
ИФ 6,141 (2020); М21a
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121363
Kurtović-Folić, N., Folić, R. (2019): Some New Experiences in Built Heritage Restoration. In
III International Scientific Conference PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE,
BASA'2019, November 21-23. 2019., Sofia, Bulgaria, pp. 31-46.
Domínguez, I.A.C., Abdellaoui, Y., Abatal, M., Patiño-Carachure, C. (2018):
Characterizations and Industrial Applications for Cement and Concrete Incorporated Natural
Zeolite. Open access peer-reviewed 8. Chapter in book: Zeolites and Their Applications,
Editor: Mohamed Nageeb Rashed, published by IntechOpen DOI: 10.5772/intechopen.74953
Print ISBN: 978-1-78923-342-1, eBook (PDF) ISBN: 978-1-83881-505-9
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strukturne karakteristike matriksa i izluživanje metala. Doktorska disertacija, Departman za

hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u
Novom Sadu, pp. 1-266.
Lutfita, S. (2018): Karakterisasi Zeolit Alam Malang Sebagai Supplementary Cementitious
Materials (SCMs) Berdasarkan Aktivitas Pozzolaniknya dengan Variasi Ukuran Partikel.
Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Рад под редним бројем 4.6. цитиран је 1 пут и то у следећeм раду (извор: Gооgle
Scholar):
Ugrinović, M., Pavlović, S., Girek, Z., Damnjanović, J., Adžić, S., Ugrenović, V., BrdarJokanović, M. (2021): Biological Nutritional Value of Zeolite-Based Soil Enhancers. Journal
on Processing and Energy in Agriculture 25 (3), pp. xx-xx. Online first. DOI:
10.5937/jpea25-33591 ISSN: 1821-4487
Рад под редним бројем 4.7. цитиран је 4 пута и то у следећим радовима (извор:
Gооgle Scholar):
Alavi, S.A.K., Tanzadeh, J., Tahami, S.A., Mirhosseini, A.F. (2020): Performance Evaluation
of Hybrid Fibers and Nano-zeolite Modified Asphalt Micro-surfacing. Journal of Testing and
Evaluation 48(3), pp. 2412-2431.
ИФ 1,264 (2020); М23
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Espinoza, J., Medina, C., Calabi-Floody, A., Sánchez-Alonso, E., Valdés, G., Quiroz, A.
(2020): Evaluation of Reductions in Fume Emissions (VOCs and SVOCs) fromWarm Mix
Asphalt Incorporating Natural Zeolite and Reclaimed Asphalt Pavement for Sustainable
Pavements. Sustainability 12, 9546; pp. 1-17. doi:10.3390/su12229546 ИФ 3,251 (2020);
М22
Al-Baghli, H., Al-Asfour, F. (2021): Investigating the Potential for Introduction of Warm Mix
Asphalt in Kuwait Using the Volcanic Ash. World Academy of Science, Engineering and
Technology: International Journal of Civil and Environmental Engineering: International
Scholarly and Scientific Research & Innovation 15(1), pp. 14-18. ISNI:0000000091950263
Abdullh, M.A., Suleiman, F., Ali, B., Dib, A. (2021): Studying the Effect of Syrian Natural
Zeolite On Properties of Asphalt Binder. Association of Arab Universities Journal of
Engineering Sciences 28 (1), pp. 59–68. https://doi.org/10.33261/jaaru.2021.28.1.006
Рад под редним бројем 4.8. цитиран је 2 пута и то у следећим радовима (извор:
Gооgle Scholar):
Saraya, M.l-S.I., Thabeta, M.S. (2018): Characterization and Evaluation of Natural Zeolite as
a Pozzolanic Material. Al Azhar Bulletin of Science 29(1), pp. 17-34. DOI:
10.21608/absb.2018.33747
Santos, J.A.D. (2018): DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS
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Magistarski rad. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO ”FACULDADE DE ENGENHARIA - CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
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Рад под редним бројем 4.12. цитиран је 4 пута и то у следећим радовима (извор:
Gооgle Scholar):

Marfo, K.K. (2018): Effects of Metakaolin as Supplementary Cementitious Material in
Mortars for Construction Applications. A thesis submitted to the school of graduate studies
of the University of Ghana in partial fulfillment of requirements for the award of
Master of philosophy degree in Materials science and enginerring, College of Basic and
Applied Science Department of Materials Science and Engineering, University of Ghana,
Legon, Accra, Ghana, pp. 1-81.
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6. ОЦЕНА
САМОСТАЛНОСТИ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

КАНДИДАТА

УЗ

ДЕТАЉНО

Кандидаткиња др Тиана Миловић је показала висок степен самосталности у научноистраживачком раду. На то указује чињеница да је први аутор на раду публикованом у
часопису са SCI листе (М23), али и да је други аутор на раду публикованом у часопису
категорије М24. Поред тога, кандидаткиња је радове, на којима је аутор или ко-аутор,
публиковала на 19 међународних скупова, категорије М33 (на 10 је први аутор).
У следећој табели је приказан допринос др Тиане Миловић реализацији коауторских
радова и саопштења:
Позиција
Проценат
1
2
3
4
5
Укупно
аутора
(%)
М22
1
1
4,5
M23
1
1
4,5
M24
1
1
4,5
M33
10
4
1
2
2
19
86,4
11
5
1
2
3
Укупно
22
100
Проценат
4,5
9,1
13,6
50,0
22,7
100
(%)
На основу приказаних резултата јасно се може уочити да је кандидаткиња први аутор
на 50% објављених радова, а први или други аутор на укупно 72,7% објављених радова.
У научном раду кандидаткиња се првенстено бави испитивањем физичко-механичких
својстава као и својстава трајности цементних композита који садрже минералне
додатке. Посебан фокус њених истраживања усмерен је на примену природног зеолита
и електрофилтерског пепела у репаратурним цементним малтерима, као и на
испитивање њихове комбинације, али и њиховог утицаја на животну средину преко
излуживања тешких метала. Кандидаткиња др Тиана Миловић је учестовала у одабиру
методологије рада, планирању експерименталних истраживања (чему је претходио
преглед релевантне литературе и проучавање стандарда), набавци и карактеризацији

потребних сировина (одређивање класе и индекса пуцоланске активности, специфичне
површине, специфичне масе, финоће млива, припрема узорака и обрада и тумачење
резутата XRD, FTIR и XRF анализа итд.), извођењу самих експеримената (нпр.
испитивање чврстоће при притиску и при савијању, скупљања услед сушења,
капиларног упијања воде, термичке компатибилности малтера и подлоге, атхезије,
ограниченог скупљања, дејства мраза итд.), као и обради и дискусији резултата. У
научно-истраживачком раду је показала самосталност, упорност и ефикасност за
остваривање постављених циљева.

7. СВЕ ВИДОВЕ КАНДИДАТОВОГ АНГАЖОВАЊА У РУКОВОЂЕЊУ
НАУЧНИМ
РАДОМ,
КВАЛИТАТИВНИ
ПОКАЗАТЕЉИ
КАНДИДАТОВОГ НАУЧНОГ АНГАЖМАНА И ЊЕГОВОГ ДОПРИНОСА
УНАПРЕЂЕЊУ НАУЧНОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА У ОБЛАСТИ ЗА
КОЈУ СЕ БИРА:
Допринос др Тиана Миловић развоју науке у земљи огледа се кроз учешће у
реализацији пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Од децембра 2011. до краја 2019. године, кандидаткиња је била прво
ангажована као истраживач приправник, а потом као истраживач сарадник на пројекту
ТР 36017 „Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у
бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције
одрживог грађевинарства у Србији“ (руководилац пројекта проф. др Властимир
Радоњанин). Од јануара 2020. године па до данас, кандидаткиња је ангажована прво као
истраживач сарадник, а потом као стручни сарадник на пројекту „Иновативна научна и
уметничка истраживања из домена делатности Факултета техничких наука“ (уговор
број 451-03-68/2020-14/200156 и 451-03-9/2021-14/ 200156, Факултет техничких наука,
Универзитет у Новом Саду). Резултати добијени на основу истраживања урађених у
оквиру наведених пројеката су публиковани у међународном и националном часопису,
као и на међународним конференцијама.
У оквиру наведених пројеката, у Лабораторији за испитивање грађевинских материјала
Департмана за грађенинарство и геодезију, Факултета техничких наука у Новом саду,
активно је радила на истраживању пре свега утицаја примене природног зеолита и
електрофилтерског пепела на трајност репаратурних цементних малтера, као и
карактеризацији и примени других отпадних материјала у цементним композитима и
рециклажама по хладном поступку. У току је у израда и публиковање нових научних
радова.
Др Тиана Миловић је урадила рецензију научног рада “The investigation of the
precipitates on the concrete surface due to sulphate exposure” који је потом публикован у
часопису “Journal of Selected Scientific papers – Journal of Civil Engineering” (Vol. 11 (2),
2016.).

8.

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РУКОВОЂЕЊА НАУЧНИМ РАДОМ:

Др Тиана Миловић је учествовала на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије под називом: „Истраживање могућности
примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом
утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији“,
евиденциони број: ТР 36017, период: 2011-2019.

Тренутно (почев од 2020. године) учествује на пројекту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја: „Иновативна научна и уметничка истраживања из домена
делатности Факултета техничких наука“ (уговор број 451-03-68/2020-14/200156 и 45103-9/2021-14/ 200156, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду).
У оквиру наведених пројекта, у Лабораторији за испитивање грађевинских материјала
Факултета техничких наука у Новом саду је активно радила првенствено на
истраживању физичко-механичких својстава као и својстава трајности репаратурних
цементних малтера у којима је и до 20% Портланд цемента било замењено са
природним зеолитом или електрофилтерским пепелом. Урадила је и испитивање
малтера који су садржали и мешане минералне додатке, и то са аспекта утицаја на
животну средину преко излуживања тешких метала. Учествовала је у испитивању
основних својстава/карактеризацији различитих отпадних материјала зарад њихове
примене као парцијалне замене цемента у бетонима (нпр. електрофилтерски пепео,
пепео настао сагоревањем жетвених остатака итд.) и рециклажама по хладном поступку
(природни зеолит, електрофилтерски пепео, згура).
На основу дела испитивања која је др Тиана Миловић урадила у оквиру наведених
пројеката произашла је и њена докторска дисертација под називом „Утицај примене
природног зеолита на трајност репаратурних цементних малтера“, али и радови
објављени на међународним конференцијала М33 (на 10 радова је кандидатктиња први
аутор), као и радови објављени у часописима категорије М23 и М24. Кандидаткиња је
први аутор рада објављеног у часопису категорије М23 (ИФ 0,638 (2020)) под називом
„Effects of Soft Water Attack on Portland and Natural Zeolite Blended cements“ крајем
2021. године, и други аутор рада „Hydration Process and Compressive strength of Cement
Pastes Containing Natural Zeolite“ објављеног у часопису категорије М24, 2016. године
(има 6 хетероцитата према бази података Google Scholar). Такође, кандидаткиња др
Тиана Миловић је пети аутор научног рада под називом „Reactivity and Pozzolanic
Properties of Biomass Ashes Generated by Wheat and Soybean Straw Combustion“
објављеног у часопису категорије М22 (ИФ 3,623 (2020)) 2021. године, а дати рад има 1
хетероцитат (извори:SCOPUS и Google Scholar). Укупна цитираност научних радова др
Тиане Миловић је 25, а h-index износи 4 (Google Scholar).
9. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА КАНДИДАТОВИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА:
Кандидаткиња др Тиана Миловић има укупно 36 бодова, односно 34,7 након
нормирања броја ко-ауторских радова. За укупно 5 радова било је потребно урадити
нормирање бодова.
У складу са „Правилником о стицању истраживачких и научних звања“, укупан број
бодова др Тиане Миловић. са и без нормирања, приказан је у следећој табели:
Категорија
рада
М22
M23
M24
M33
M71

Коефицијент
5
3
3
1
6

Број
радова
1
1
1
19
1
Укупно:

Укупан број
бодова
5
3
3
19
6
36,0

Нормирани
број бодова
5
2,5
3
18,2
6
34,7

Поређење са минималним квантитативним условима за избор у звање научног
сарадника:

16
9

Укупан број
бодова
36,0
22

Нормирани
број бодова
34,7
21,2

5

8

7,5

Неопходно
Укупно
M10+M20+M31+M32+M33+M41
+M42+M51+M80+M90+М100
M21+M22+M23

Подаци у табели недвосмислено указују да др Тиана Миловић испуњава услове за
избор у звање научни сарадник, сагласно са „Правилником о стицању истраживачких и
научних звања“ („Службени гласник РС“, број 159 од 30. децембра 2020.).
10. ПРИКАЗ КАНДИДАТОВЕ ДЕЛАТНОСТИ
ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ КАДРОВА:

У

ОБРАЗОВАЊУ

И

Др Тиана Миловић је дала допринос приликом извођења експеримената који су били
део докторских истраживања др Слободана Шупића (маст. инж. грађ.), што je исти и
потврдио у захвалници приказаној у оквиру докторске дисертације под називом
„Примена пепела насталог сагоревањем жетвених остатака као минералног додатка у
цементним композитима“.
11. ЗАКЉУЧАК
СА
ПРЕДЛОГОМ
ЗА
ОДЛУЧИВАЊЕ
УПУЋЕН
НАДЛЕЖНОМ ВЕЋУ, СА НАЗНАКОМ ОРИГИНАЛНОГ НАУЧНОГ
ДОПРИНОСА КАНДИДАТА ИЗ ШИРЕ И УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ
(ГРАНЕ И ДИСЦИПЛИНЕ) ИЗ КОЈЕ КАНДИДАТ СТИЧЕ ЗВАЊЕ:
На основу достављене пријаве, библиографије, анализе научног рада и доприноса
науци током претходних година, Комисија констатује да др Тиана Миловић испуњава
све квалитативне и квантитативне услове за избор у звање научног сарадника у области
техничко-технолошких наука, грана Грађевинско инжењерство, дисциплина
Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција, прописане
„Правилником о стицању истраживачких и научних звања“ („Службени гласник РС“,
број 159 од 30. децембра 2020.године).
Др Тиана Миловић поседује одговарајући научни степен (доктор наука), показује
посвећеност, самосталност, свестраност и знање у научно-истраживачком раду,
способност за самостални и тимски рад. У оквиру научне продукције, др Тиана
Миловић је као аутор и ко-аутор објавила 2 рада у реномираним међународним
часописима. Цитираност радова др Тиане Миловић (публикованих у часописимаса са
SCI листе) према бази података SCOPUS износи 2, од чега је 1 хетероцитат (h-index 1),
док према бази података Gооgle Scholar, која узима у обзир цитираност свих
објављених радова, укупна цитираност радова др Тиане Миловић износи 25, од чега је
18 хетероцитатa (h-index 4). Број остварених бодова износи 36 (34,7 након нормирања),
што је више од неопходних 16 бодова.

У категорији M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+М100 има 22
(21,2) бода (неопходно 9), док у категорији М21+М22+М23 има 8 (7,5) бодова
(неопходно 5). Поред тога, учествовала је на већем броју међународних конференција.
Узимајући у обзир све наведене чињенице, Комисија предлаже да се кандидаткиња
др Тиана Миловић
изабере у звање НАУЧНИ САРАДНИК за научну област ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НАУКА, грану ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, научну
дисциплину ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА
КОНСТРУКЦИЈА.
У Новом Саду,
25.01.2022.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
__________________________________________________
Проф. др Властимир Радоњанин, редовни професор
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,
председник комисије
__________________________________________________
Проф. др Мирјана Малешев, редовни професор
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, члан
__________________________________________________
Проф. др Слободан Шупић, доцент
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, члан
__________________________________________________
Др Ксенија Јанковић, научни саветник
Институт за испитивање материјала Србије (ИМС), Београд, члан
__________________________________________________
Др Биљана Илић, научни сарадник
Институт за испитивање материјала Србије (ИМС), Београд, члан

Прилог 5.
Назив института – факултета који подноси захтев:
Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију,
Универзитет у Новом Саду
РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА
I Општи подаци о кандидату
Име и презиме: Тиана Миловић (девојачки Татомировић)
Година рођења: 1984.
ЈМБГ: 1801984805078
Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Факултет техничких
наука, Департман за грађевинарство и геодезију, Универзитет у Новом
Саду
Мастерирала (интегрисане основне и мастер академске студије):
2001. године, факултет: Факултет техничких наука, Департман за
грађевинарство и геодезију, Универзитет у Новом Саду
Докторирала: 2021. године факултет: Факултет техничких наука,
Департман за грађевинарство и геодезију, Универзитет у Новом Саду
Постојеће научно звање: - (тренутно запослена као стручни сарадник)
Научно звање које се тражи: научни сарадник
Област науке у којој се тражи звање: Техничко-технолошке
Грана науке у којој се тражи звање: Грађевинско инжењерство
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Грађевински материјали,
процена стања и санација
конструкција
Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Саобраћај,
урбанизам и грађевинарство
II Датум избора-реизбора у научно звање:
Научни сарадник: Виши научни сарадник: III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника):
1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и
картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10):
број
М11 =
М12 =

вредност укупно

2
М13 =
М14 =
М15 =
М16 =
М17 =
М18 =
2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
број
М21 =
М22 =
1
М23 =
1
М24 =
1
М25 =
М26 =
М27 =
М28 =
3. Зборници са међународних научних скупова (М30):

вредност укупно
5
3
3

5
3 (2,5)
3

број
вредност укупно
М31 =
М32 =
М33 =
19
1
19 (18,2)
М34 =
М35 =
М36 =
4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и
картографске публикације националног значаја; научни преводи и
критичка издања грађе, библиографске публикације (М40):
број

вредност укупно

број

вредност укупно

М41 =
М42 =
М43 =
М44 =
М45 =
М46 =
М47 =
М48 =
М49 =
5. Часописи националног значаја (М50):
М51 =
М52 =

3
М53 =
М54 =
М55 =
М56 =
6. Зборници скупова националног значаја (М60):
број

вредност укупно

број
1

вредност укупно
6
6

број

вредност укупно

број

вредност укупно

М61 =
М62 =
М63 =
М64 =
М65 =
М66 =
7. Магистарске и докторске тезе (М70):
М71 =
М72 =
8. Техничка и развојна решења (М80)
М81 =
М82 =
М83 =
М84 =
М85 =
М86 =
9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):
М91 =
М92 =
М93 =
Елементи за квантитативну анализу научног рада др Тиане Миловић су
следећи:
Категорија
рада
М22
M23
M24
M33
M71

Коефицијент
5
3
3
1
6

Број
радова
1
1
1
19
1
Укупно:

Укупан број
бодова
5
3
3
19
6
36,0

Нормирани
број бодова
5
2,5
3
18,2
6
34,7

4
Поређење са минималним квантитативним условима за избор др Тиане
Миловић у звање научног сарадника:

16

Укупан број
бодова
36,0

Нормирани
број бодова
34,7

9

22

21,2

5

8

7,5

Неопходно
Укупно
M10+M20+M31+M32+M33+
M41+M42+M51+M80+M90+
М100
M21+M22+M23

Подаци у табели недвосмислено указују да др Тиана Миловић испуњава
услове за избор у звање научни сарадник, сагласно са „Правилником о
стицању истраживачких и научних звања“ („Службени гласник РС“, број 159
од 30. децембра 2020.).
IV Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника):
1. Показатељи успеха у научном раду:
(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних
институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и
друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних
конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у
уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних
радова и пројеката)
Др Тиана Миловић је урадила рецензију научног рада “The investigation of the
precipitates on the concrete surface due to sulphate exposure” који је потом
публикован у часопису “Journal of Selected Scientific papers – Journal of Civil
Engineering” (Vol. 11 (2), 2016.).
У периоду између септембра 2017. године и почетка 2020. године била је члан
уређивачког одбора часописа “Ergonomics International Journal”.
Члан је Друштва грађевинских инжењера Новог Сада од 2018. године.
2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању
научних кадрова:
(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер,
магистарских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима;
педагошки рад; међународна сарадња; организација научних скупова)
Допринос др Тиана Миловић развоју науке у земљи огледа се кроз учешће у
реализацији пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Од 30.11.2011. године до краја 2019. године др Тиана Миловић је била
ангажована као истраживач приправник, а потом и истраживач сарадник у
оквиру пројекта ТР 36017 „Истраживање могућности примене отпадних и
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рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја
на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у
Србији“ (руководилац пројекта - проф. др Властимир Радоњанин, Факултет
техничких наука, Универзитет у Новом Саду).
Од 2020. године је ангажована у оквиру научно-истраживачког пројекта
„Иновативна научна и уметничка истраживања из домена делатности
Факултета техничких наука“ (уговори број 451-03-68/2020-14/200156 и 45103-9/2021-14/ 200156, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду),
најпре као истраживач сарадник, а потом као стручни сарадник.
Др Тиана Миловић је дала допринос приликом извођења експеримената који
су били део докторских истраживања др Слободана Шупића (маст. инж.
грађ.), што je исти и потврдио у захвалници приказаној у оквиру докторске
дисертације под називом „Примена пепела насталог сагоревањем жетвених
остатака као минералног додатка у цементним композитима“ (наведена
докторска дисертација је одбрањена 2019. године на Факултету техничких
наука у Новом Саду).
3. Организација научног рада:
(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти,
патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и
стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима
Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава
везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама)
Од 30.11.2011. године до краја 2019. године др Тиана Миловић је била
ангажована као истраживач приправник, а потом и истраживач сарадник у
оквиру пројекта ТР 36017 „Истраживање могућности примене отпадних и
рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја
на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у
Србији“.
Од 2020. године је ангажована у оквиру научноистраживачког пројекта
„Иновативна научна и уметничка истраживања из домена делатности
Факултета техничких наука“, најпре као истраживач сарадник, а потом као
стручни сарадник.
У оквиру наведених пројеката, у Лабораторији за испитивање грађевинских
материјала Департмана за грађенинарство и геодезију, Факултета техничких
наука у Новом саду, др Тиана Миловић је активно радила/ради на
истраживању пре свега утицаја примене природног зеолита и
електрофилтерског пепела на трајност репаратурних цементних малтера, као
и на карактеризацији и примени других отпадних материјала у цементним
композитима и рециклажама по хладном поступку. Посебан фокус њених
истраживања усмерен је на примену природног зеолита и електрофилтерског
пепела у репаратурним цементним малтерима, као и на испитивање њихове
комбинације, али и њиховог утицаја на животну средину преко излуживања
тешких метала. Кандидаткиња др Тиана Миловић је учестовала у одабиру
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методологије рада, планирању експерименталних истраживања (чему је
претходио преглед релевантне литературе и проучавање стандарда), набавци
и карактеризацији потребних сировина (одређивање класе и индекса
пуцоланске активности, специфичне површине, специфичне масе, финоће
млива, припрема узорака и обрада и тумачење резутата XRD, FTIR и XRF
анализа итд.), извођењу самих експеримената (нпр. испитивање чврстоће при
притиску и при савијању, скупљања услед сушења, капиларног упијања воде,
термичке компатибилности малтера и подлоге, атхезије, ограниченог
скупљања, дејства мраза итд.), као и обради и дискусији резултата. У научноистраживачком раду је показала самосталност, упорност и ефикасност за
остваривање постављених циљева.
4. Квалитет научних резултата:
(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност
кандидатових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на
основу броја коаутора; степен самосталности и степен учешћа у реализацији
радова у научним центрима у земљи и иностранству; допринос кандидата
реализацији коауторских радова; значај радова)
У периоду од 2011-2021. године др Тиана Миловић је објавила 3 рада из
категорије M20 (1М22 (ИФ 3,623 (2020)) и 1М23 (ИФ 0,638 (2020)) са
укупним ИФ од 4,261, и 1М24), као и 19 радова из категорије M33.
Библиографија др Тиане Миловић обухвата укупно 23 јединице (укључујући
докторску дисертацију) са укупно 36 бодова (34,7 нормираних бодова), што
је више од неопходних 16 бодова. У категорији M10 +M20 +M31 +M32 +M33
+M41 +M42 +M51 +M80 +M90 +М100 има 22 (21,2) бода (неопходно 9), док у
категорији М21+М22+М23 има 8 (7,5) бодова (неопходно 5). За укупно 5
радова било је потребно урадити нормирање бодова.
Цитираност радова (објављених у часописимаса са SCI листе) др Тиане
Миловић у бази података SCOPUS, на дан 21.01.2022. године, износи 2, од
чега је 1 хетероцитат (h-index 1). Према бази података Gооgle Scholar, која
узима у обзир цитираност свих објављених радова, укупна цитираност радова
др Тиане Миловић на дан 21.01.2022. године износи 25, од чега је 18
хетероцитатa (h-index 4).
У следећој табели је приказан допринос др Тиане Миловић реализацији коауторских радова и саопштења:
Позиција
аутора
М22
M23
M24
M33
Укупно
Проценат
(%)

1

2

3

4

5

Укупно

1

10
11

1
4
5

1
1

2
2

2
3

1
1
1
19
22

50,0

22,7

4,5

9,1

13,6

100

1

Проценат
(%)
4,5
4,5
4,5
86,4
100
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На основу приказаних резултата јасно се може уочити да је кандидаткиња
први аутор на 50% објављених радова, а први или други аутор на укупно
72,7% објављених радова.
За најзначајније радове др Тианe Миловић сматрамо 2 рада објављена 2021.
године у часописима категорије М22 и М23, и рад објављен 2016. године у
часопису категорије М24.
У раду категорије М22 (Šupić, S., Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V.,
Milović, T. (2021): REACTIVITY AND POZZOLANIC PROPERTIES OF
BIOMASS ASHES GENERATED BY WHEAT AND SOYBEAN STRAW
COMBUSTION, MATERIALS 14(4):1004, Materials Science, Multidisciplinary
152/334, ИФ 3,623 (2020)) испитана је реактивност нетрадиционалних
отпадних допунских цементних материјала: пепела од пшеничне сламе,
мешавине пепела од пшеничне и сојине сламе, и пепела од сојине сламе, који
су расположиви у великим количинама као пољопривредни нус-производи у
Србији. Како би се испитала могућност коришћења биопепела као замене за
део цемента, урађена је његова карактеризација путем хемијске анализе
(XRF), термалне анализе (TGA/DSC), XRD анализе и FTIR спектроскопије, а
одређене су им и класе пуцоланске активности као и индекси активности.
Добијени резултати су показали високу пуцоланску активност пепела од
пшеничне сламе, што се приписује високом садржају реактивног силицијумдиоксида и његовом задовољавајућем нивоу финоће млива. Резултати XRD
анализе пепела од пшеничне сламе у поређењу са (а) мешавином пепела од
пшеничне и сојине сламе, и (б) пепелом од сојине сламе, потврдили су да ова
врста пепела обилује аморфном (реактивном) фазом. Недовољни индекс
активности пепела на бази соје, који се одликује ниским садржајем
силицијум-диоксида, побољшан је додатним млевењем и/или мешањем са
аморфним материјалом богатим силицијум-диоксидом. Ово указује на
механичку активацију, односно поступак млевења, и хемијску активацију,
односно модификацију хемијског састава, као технике ефикасне у
производњи пуцоланских материјала из биомасе. Испитане врсте биопепела
карактеришу занемарљиве вредности излуживања тешких метала, чиме се
задовољавају еколошки принципи коришћења испитаних пепела као замене за
део цемента у цементним композитима. Примена биопепела као парцијалне
замене Портланд цемента у композитима доводи до значајних уштеда, као и
бенефита за животну средину, као што је мања потрошња цемента, смањење
емисије CO2 током производње цемента и одрживо управљање отпадом.
У раду категорије М23 (Milović, T., Rudić, O., Furgan S.O., Radeka, M.,
Malešev, M., Radonjanin, V., Baloš, S., Laban, M. (2021): EFFECTS OF SOFT
WATER ATTACK ON PORTLAND AND NATURAL ZEOLITE BLENDED
CEMENTS, Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 27 (4), pp. 403−415. Engineering,
Chemical 129/143, ИФ 0,638 (2020)) су приказани резултати експерименталног
истраживања утицаја дејства меке воде на фазни састав и чврстоћу при
притиску пастā на бази цемента, када се цемент супституише са 0%, 10%, 20%
и 30% природног зеолита. Како би се симулирало дејство меке воде у
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лабораторијским условима, узорци пастā су били изложени испирању у
дејонизованој води у периоду од 180 дана. Процена промена фазног састава
(етрингит, портландит, калцијум-силико-хидратни гел) насталих услед
испирања јона калцијума урађена је на основу резултата рендгеноструктурне
анализе, инфрацрвене спектроскопије и чврстоће при притиску паста.
Присуство портландита и етрингита након 180 дана излагања дејству
дејонизоване воде указује да испирање није утицало на стабилност продуката
хидратације у пастама на бази цемента. Штавише, цементна паста са 10%
природног зеолита имала је већу чврстоћу при притиску у односу на
референтну.
У раду категорије М24 (Radeka, M., Milović, T., Malešev, M., Radonjanin, V.,
Laban, M. (2016): HYDRATION PROCESS AND COMPRESSIVE STRENGTH
OF CEMENT PASTES CONTAINING NATURAL ZEOLITE, BUILDING
MATERIALS AND STRUCTURES, VOL. 59, NO. 2, pp. 29-45.) су приказани
резултати студије испитивања утицаја природног зеолита из Игроша, Србија,
на процес хидратације и чврстоћу при притиску Портланд цементних пастā,
код којих је један део цемента замењен природним зеолитом.
Експериментални део истраживања се састојао из три фазе. У оквиру прве
фазе дат је хемијски састав природног зеолита и испитана су текстурална
својства природног зеолита и Портланд цемента. У другој фази испитана су
минералошка својства и чврстоће при притиску пастā које садрже 0%, 10%,
20% и 30% природног зеолита у односу на масу цемента, при старости од 28 и
60 дана. Проучавани су и продукти хидратације као и релативне промене
потрошње портландита у току процеса хидратације помоћу XRD анализе и
FTIR спектроскопије. Додатно је методом живине порозиметрије урађена
карактеризација структуре пора. Након 28 дана неговања, вредности чврстоћа
при притиску пастā са 10% и 20% зеолита биле су веће за 8,5 % и 12,40%,
респективно, у односу на референтну вредност. При старости од 60 дана,
пасте са 20% и 30% зеолита су имале смањену чврстоћу при притиску у
поређењу са референтном пастом, док је паста са 10% зеолита имала чврстоћу
у рангу са референтном вредношћу. XRD анализа је потврдила присуство
минерала портландита, етрингита, C-S-H и C-A-H гела. Осим тога, у пастама
са природним зеолитом је индентификован клиноптилолит за узорке обе
старости. Семиквантитавна анализа интензитета пикова портландита, за
узорке пасти старих 28 дана, указала је на недостатак корелације између
правца у ком опада интензитет пикова портландита и правца у ком расте
садржај зеолита. Сличан однос је добијен за узорке старости 60 дана.
Постојање “extraframework” катјона као и јонско-измењивачка способност
зеолита се сматрају одговорним за спречавање растварања портландита. На
основу FTIR анализе може се закључити да је додавање зеолита у цементну
пасту утицало на састав и структуру C-S-H фазе у току процеса хидратације.
Са додатком зеолита и продуженим временом хидратације утврђен је бољи
степен полимеризације C-S-H структуре. Код свих узорака старости 28 дана
биле су доминантне мезопоре. Код референтног узорака и узорака са 10% и
30% зеолита, старих 60 дана, доминантне су мезопоре, док су код узорака са
20% зеолита доминантне макропоре.
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У 3 рада категорије М33 су, до сада, објављени резутати из истраживања која
представљају део докторске дисертације др Тиане Миловић. У раду
објављеном почетком 2021. године приказани су резултати испитивања
термичке компатибилности репаратурних цементних малтера који садрже
електрофилтерски пепео као замену за део цемента у складу са стандардом ЕН
13687-1, док су у раду објављеном крајем 2021. године дати резултати
испитивања атхезије истог тог малтера и бетонске подлоге у складу са
стандардом ЕН 1542. У току 2018. године публиковани су и резултати
испитивања термичке компатибилности репаратурних цементних малтера
који садрже природни зеолит као замену за део цемента у складу са
стандардом ЕН 13687-1.
Поред претходно наведених радова, објављено је још 6 радова категорије М33
у којима су приказани резултати сопствених експерименталних истраживања
на тему: (а) карактеризације пепела биомасе, летећег пепела и природног
зеолита из Србије као допунских цементних материјала, (б) пуцоланске
активности природног зеолита из једног налазишта у Србији, (в) минерaлошке
карактеризације и испитивања чврстоће при притиску цементних пасти,
старости 28 дана, код којих је део цемента супституисан природним зеолитом,
(г) утицаја зеолита на физичка и механичка својства цементних малтера, (д)
утицаја природног зеолита на основна физичко-механичка својстава
цементних малтера и њихову отпорност на дејство мраза и (ђ) утицаја врсте
агрегата на основна својства цементних малтера справљених са мешавином
пепела од пшеничне и сојине сламе.
Објављено је и 8 прегледних/стручних радова категорије М33 у којима је
приказан: (а) преглед различитих алтернативних материјала који су доступни
у Србији, а који се под одређеним условима могу користити као везиво
односно замена дела цемента у бетонској индустрији, (б) утицај и својства
природног зеолита као пуцоланског материјала, (в) утицај природног зеолита,
када се користи као парцијална замена цемента, на својства малтера/бетона,
као и поређење са резултатима добијеним приликом примене
електрофилтерског пепела, (г) утицај зеолита као адитива у топлим асфалтним
мешавинама, (д) састав, својства, предности и мане примене порозног бетона
за израду коловоза, (ђ) различити састави мешавине бетона високих чврстоћа,
као и њихова основна ствојства, (е) утицај примене метакаолина као замене за
део цемента у бетонима високих чврстоћа/перформанси и (ж) утицај примене
метакаолина на побољшање својстава бетона.
Објављена су и 2 рада категорије М33 са аспекта управљављана ризиком,
односно отпорности на дејство пожара. У првом раду дат је преглед
материјала (летећи пепео, згура, природни зеолит, метакаолин) који се
користе као замена дела цемента са акцентом на њихов утицај на понашање
бетона изложеног високим температурама. У другом раду приказани су
резултати пожарне анализе једне стамбене зграде у Новом Саду помоћу
прорачуна времена и симулационог модела евакуације.
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V Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:
На основу достављене пријаве, библиографије, анализе научног рада и
доприноса науци током претходних година, Комисија констатује да др Тиана
Миловић испуњава све квалитативне и квантитативне услове за избор у звање
научног сарадника у области техничко-технолошких наука, грана
Грађевинско инжењерство, дисциплина Грађевински материјали, процена
стања и санација конструкција, прописане „Правилником о стицању
истраживачких и научних звања“ („Службени гласник РС“, број 159 од 30.
децембра 2020.године).
Др Тиана Миловић поседује одговарајући научни степен (доктор наука),
показује посвећеност, самосталност, свестраност и знање у научноистраживачком раду, способност за самостални и тимски рад. У оквиру
научне продукције, др Тиана Миловић је као аутор и ко-аутор објавила 2 рада
у реномираним међународним часописима. Цитираност радова др Тиане
Миловић (публикованих у часописимаса са SCI листе) према бази података
SCOPUS износи 2, од чега је 1 хетероцитат (h-index 1), док према бази
података Gооgle Scholar, која узима у обзир цитираност свих објављених
радова, укупна цитираност радова др Тиане Миловић износи 25, од чега је 18
хетероцитатa (h-index 4). Број остварених бодова износи 36 (34,7 након
нормирања), што је више од неопходних 16 бодова. У категорији
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+М100 има 22 (21,2)
бода (неопходно 9), док у категорији М21+М22+М23 има 8 (7,5) бодова
(неопходно 5). Поред тога, учествовала је на већем броју међународних
конференција.
Узимајући у обзир све наведене чињенице, Комисија предлаже да се
кандидаткиња
др Тиана Миловић
изабере у звање НАУЧНИ САРАДНИК за научну област ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НАУКА, грану ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО,
научну дисциплину ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ПРОЦЕНА СТАЊА
И САНАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА.
У Новом Саду,
25.01.2022.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________________
Проф.др Властимир Радоњанин, редовни професор
Факултет техничких наука ,Универзитет у НовомСаду
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА
За техничко-технолошке и биотехничке науке
Диференцијални условпотребно је да кандидат има најмање ХХ поена,
Од првог избора у претходно који треба да припадају следећим категоријама:
звање до избора у звање..........
Неопходно
Остварено
Укупно
16
36 (34,7)
Научни сарадник
М10+М20+М31+М32+М33
9
22 (21,2)
М41+М42+М51 +М80+М90+М100≥
М21+М22+М23≥
5
8 (7,5)
Виши научни сарадник
(за реизбор најмање половина
од потребних поена за избор у
звање)

Укупно

50

М10+М20+М31+М32+М33
М41+М42+М51+М80+М90+М100 ≥

40

М21+М22+М23 ≥

Укупно

15
7
70

М10+М20+М31+М32+М33
М41+М42+М51+М80+М90+М100 ≥

54

М81-83,М90-96,М101-103,М108

Научни саветник

М21+М22+М23 ≥
М81-83,М90-96,М101-103,М108

23
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