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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 14.09.2017. 

године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног доцента за уже 

научне области КОМУНАЛНО И САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО и ЕКОЛОШКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО за рад на одређено време од пет година. Конкурс је објављен у огласним 

новинама Националне службе за запошљавање “Послови” број 743 од 20.09.2017. године.  

На конкурс су се у прописаном року пријавла два кандидата, др Бранислава Лекић, 

дипл.инж.грађ. и др Соња Кетин, дипл.инж.техн. На основу увида у достављену 

документацију, подносимо следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1.  Кандидат др Бранислава Лекић (рођ. Јовановић) 

 

1.1 БИОГРАФИЈА  

Др Бранислава М. Лекић (рођ.Јовановић) рођена је 28.10.1973. године у Панчеву. Основну и 

средњу школу завршила је у Београду са одличним успехом. После завршене XIV 

београдске гимназије, уписала је Грађевински факултет у Београду 1992. године. 

Дипломирала је 1998. године са просечном оценом 8,24 на одсеку за Хидротехнику. 

Последипломске студије на Грађевинском факултету, Одсек за хидротехнику, смер 

Коришћење, уређење и заштита вода и водотока, уписала је 1998. године као стипендиста 

Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Све испите на 

последипломским студијама је положила са просечном оценом 9,91. Магистарску тезу под 

насловом "Економски оправдани третмани површинских вода пре филтрације на спорим 

пешчаним филтрима" одбранила је 2003. године. Пројекат који је урађен у оквиру 

магистарске тезе „Pebble Matrix Filtration For Protecting Slow Sand Filters In Developing 

Countries“ награђен је UNESCO наградом Mondialogo Engineering Award 2004.  

У мају 2006. пријавила је докторску дисертацију са темом: „Развој метода и поступака за 

уклањање арсена из воде за пиће“ на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, на 

одсеку за Хидротехнику и водно еколошко инжењерство. Докторску дисертацију одбранила 

је 23.06.2011. чиме је стекла звање Доктора техничких наука из области Грађевинарства. 

Од 1998. године ради на Грађевинском факултету у Београду као стипендиста Завода за 

тржиште рада, а од 2000.године као асистент приправник. Након магистрирања 2003.г. 

изабрана је у звање асистента а након докторирања, 2012.г. изабрана је у звање доцента за 

уже научне области Комунално и санитарно инжењерство и Еколошко инжењерство.  

Аутор је и коаутор 9 радова објављених у међународним научним часописима са SCI листе 

(4 рада у категорији М21 и 5 радова у категорији М23), 1 рада у домаћем часопису од 

међународног значаја (М24) и 40 радова објављених у зборницима са међународних и 

домаћих научних конференција. Коаутор је монографије „Комунална хидротехника - 

примери из теорије и праксе" која се користи и као уџбеничка литература на основним и 

мастер академским студијама на Грађевинском факултету у Београду. 
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До сада је учествовала у 2 међународна научна пројекта и 8 националних научно-

истраживачких пројеката финансираних од стране Министарства за науку и технолошки 

развој Републике Србије. Била је члан пројектантских тимова у изради више пројеката и 

студија из области комуналне хидротехнике и заштите вода од загађења. 

У марту 2001.године је положила стручни испит из области грађевинарства пред Комисијом 

Савеза инжењера и техничара Србије.  

Члан је Српског друштва за заштиту вода. 

 

1.2 РАД У НАСТАВИ 

У периоду од 2000. до 2003. године Бранислава Лекић је на Грађевинском факултету у 

Београду била бирана у звање асистента приправника а након магистрирања 2003.г. за 

асистента за уже научне области Комунално и санитарно инжењерство и Еколошко 

инжењерство. Након докторирања изабрана је у звање доцента 2012.г. 

Током рада на Грађевинском факултету држала је наставу на следећим предметима: 

 

Година Звање Предмет / семестар  Студијски програм 

2000-2003. Комунална хидротехника 1 VII 

 Комунална хидротехника 2 VIII 

 Еколошки инжењеринг IX 

 

асистент 

приправник 

Механика флуида IV 

Студијски програм 

Грађевинарство 

2003-2006. Комунална хидротехника 1 VII 

 Комунална хидротехника 2 VIII 

 

асистент  

Еколошки инжењеринг IX 

Студијски програм 

Грађевинарство 

2006-2012. Комунална хидротехника 1 VI 

 Комунална хидротехника 2 VII 

 

асистент  

Основе еколошког инжењерства I 

Основне академске студије-

Грађевинарство 

2012-2017 Комунална хидротехника 1 VI 

 

доцент 

Комунална хидротехника 2 VII 

Основне академске студије-

Грађевинарство 

  Комунална хидротехника 3 I Мастер академске студије-

Грађевинарство 

  Технологије пречишћавања отпадних вода III 

  Технологије пречишћавања воде за пиће III 

Докторске студије-

Грађевинарство 

2012-2013  Stormwater Management II Специјалистичке академске 

студије Educate! 

 

Поред извођења наставе, Бранислава Лекић је водила и помагала у изради великог броја 

синтезних, дипломских и мастер радова и две докторске дисертације. За своје ангажовање у 

организацији и вођењу наставе је од студената добијала високе оцене, на пример у 2013/2014 

школској години 4,75; 4,63; 4,64 на предметима Комунална хидротехника 1, 2 и 3. 

 

Коаутор је монографије „Комунална хидротехника - примери из теорије и праксе" која се 

користи и као уџбеничка литература на основним и мастер академским студијама на 

Грађевинском факултету у Београду. 

 

1.3 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Бранислава Лекић је у целокупном досадашњем научно-истраживачком и стручном раду 

била посвећена проблематици комуналног и санитарног инжењерства и еколошког 

инжењерства. Као аутор / коаутор је објавила 9 радова у међународним часописима са SCI 

листе (4 рада у категорији М21-2 од избора у претходно звање и 5 радова у категорији М23- 

3 од избора у претходно звање), 1 рад у домаћем часопису од међународног значаја (М24) и 

40 радова објављених у зборницима са међународних и домаћих научних конференција. 

Наведени радови у међународним часописима са SCI листе имају 85 хетероцитата (без 

аутоцитата аутора и других коаутора) према међународној бази цитата SCOPUS.  
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У периоду од 2000. до 2017. године Бранислава Лекић је била ангажована на 8 пројеката из 

области иновационе делатности и технолошког развоја које је финансирало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Такође, учествовала је и на 2 

међународна научна пројекта у оквиру UNESCO и INTERREG III B CADSES програма. 

За истраживања у оквиру свог магистарског рада кандидат Бранислава Лекић је била 

награђена међународном наградом Mondialogo Engineering Award коју додељује UNESCO у 

оквиру програма подршке пројектима међудржавне сарадње међу младим инжењерима-

истраживачима.  

Анализирајући научно-истраживачку делатност кандидата др Браниславе Лекић, може се 

закључити да је у свом досадашњем раду била посвећена научно-стручним областима  

унапређења метода у коришћењу и заштити вода, нарочито у областима водоснабдевања и 

каналисања насеља, третмана вода и заштите вода од загађења, што припада ужим научним 

областима Комунално и санитарно инжењерство и Еколошко инжењерство. 

 

1.4 СТРУЧНИ РАД  

Бранислава Лекић је учествовала у изради великог броја стручних студија и пројеката у 

Републици Србији и региону, који су везани за водоснабдевање, каналисање насеља и 

третман отпадних вода и воде за пиће. Током инжењерског рада примењује знања и вештине 

стечене током научно-истраживачког рада. У марту 2001.године је положила стручни испит 

из области грађевинарства пред Комисијом Савеза инжењера и техничара Србије. 

 

1.5 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И ЈАВНА 

ДЕЛАТНОСТ  

Бранислава Лекић је активан члан Српског друштва за заштиту вода. 
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2.  Кандидат др Соња Кетин (рођ. Стефанов) 

 

2.1 БИОГРАФИЈА  

Др Соња Кетин, рођена је 1969.г. у Панчеву. Завршила је студије на Технолошко-

металуршком факултету Универзитета у Београду (смер хемијско инжењерство) а 

специјалистичке, магистарске и докторске студије на Факултету техничких наука у Новом 

Саду (смер инжењерство заштите животне средине). 

На Факултету техничких наука у Новом Саду, 2003.г. је одбранила специјалистички рад под 

називом „Процена опасности од хемијског удеса у процесу производње полиетилена високе 

густине“ и стекла стручни назив Специјалиста управљања заштитом животне средине. На 

истом факулетету, на смеру Пројектовање у заштити животне средине, је 2004.г. одбранила 

магистарски рад под називом „Упоредна анализа мониторинг система за процену ризика у 

сложеним процесним системима“ чиме је стекла академски назив Магистра техничких 

наука из области инжењерства заштите животне средине.  

На Факултету техничких наука у Новом Саду је 2012.г. одбранила докторску дисертацију 

под називом „Развој модела интегралне контроле и спречавање загађења у нафтно 

претохемијсој индустрији на примеру Панчева“ чиме је стекла научни степен Доктора 

техничких наука из области инжењерства заштите животне средине.  

2.2 РАД У НАСТАВИ 

Др Соња Кетин је у мају 2015.г. изабрана у звање доцента за ужу научну област Хемијске 

науке на Универзитету „Унион-Никола Тесла“ у Београду.  

Подаци о резултатима педагошког рада кандидата, о ангажовању кандидата у развоју 

наставе и других делатности факултета, обезбеђивању наставно-научног подмлатка нити 

други подаци у вези наставне делатности нису наведени у пријави. 

2.3 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Др Соња Кетин је аутор/коаутор 9 радова објављених у међународним научним часописима 

са SCI листе (1 рад у категорији М22 и 8 радова у категорији М23), 7 радова у часописима од 

међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24), 45 радова са међународног 

скупа штампаног у целини (М33), 19 радова са међународног скупа штампаног у изводу 

(М34), 5 радова у домаћим научним часописима (М51-52-53), 34 рада са скупова националног 

значаја (М63 и М64). Коаутор је једног поглавља у монографији међународног значаја (М14) 

и аутор 3 монографске библиографске публикације (М43). 

Радови који је др Соња Кетин објавила у међународним научним часописима са SCI листе 

као и радови за стицање научних звања (специјалистички рад, магистарска теза и докторска 

дисертације) баве се проблемима аерозагађења, посебно након акцидентних пожара на 

депонијама чврстог отпада, хемијским процесима деконтаминације у третману опасних 

материја, поступцима третмана опасног отпада (солидификације и инсинерације), 

мониторинга и моделовања емисије загађујућих материја из петрохемијске индустрије, 

загађења и ремедијације земљишта, медицине (лабораторијске фармакологије и 

токсикологије, контроле квалитета клиничких биохемијских лабораторија, утицаја загађења 

пољопривредног земљишта на здравље људи). 

Уз конкурсну документацију кандидат је приложила и податке о цитираности референтних 

радова, 18 цитата укључујући и аутоцитате, према бази података Web of Science. 

Комисија констатује да референце које је др Соња Кетин приложила уз конкурсну 

документацију не припадају ужој научној области Комунално и санитарно инжењерство за 

коју је конкурс расписан. 
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2.4 СТРУЧНИ РАД 

Поред научно-истраживачког рада, др Соња Кетин је у периоду 1996.-2014.г. радила у: 

Средњој хемијској школи у Панчеву (1996-1997) као професор,  у ХИП „Петрохемија“ 

(1997.-2009.) као Шеф техничке документације, у предузећу Јадран из Београда (2010.-2012.) 

као Комерцијалиста, у предузећу Архи.про из Београда (2012.-2013.) као Одговорно лице за 

отпад, безбедност и заштиту здравља, у Енергопројект-Ентел (2013.-2014.) као самостални 

пројектант. Од 2015.г. је запослена на Универзитету „Унион-Никола Тесла“ у Београду у 

звању доцента. 

Др Соња Кетин је учествовала на 4 ауторске изложбе са каталогом уз научну рецензију 

(М99) и 17 Студија (М101) на којима је била одговорни пројектант и 3 студије у којима је 

учествовала као учесник на пројекту. 

Др Соња Кетин је 2005. положила стручни противпожарни испит у Министарству 

унутрашнјих послова Р.Србије. Такође, поседује лиценце Инжењерске коморе Србије за 

одговорног пројектанта и одговорног извођача.  

Положила је стручни испит за безбедност и заштиту здравља на раду. 

Поседује лиценцу за Саветника за хемикалије (Агенције за хемикалије) и лиценцу Пројект 

менаџера Центра за управљање пројектима Београд. 

Регистровани је судски вештак у Министарству правде за област заштите животне средине. 

 

1.5 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И ЈАВНА 

ДЕЛАТНОСТ 

Др Соња Кетин је члан Инжењерске коморе Србије, МЕНСА, СКАИН, Друштва инжењера и 

техничара и Удружења токсиколога Србије. 

 

3 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ 

На основу Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник 

Универзитета у Београду бр. 195 од 22.09.2016.), Одлуке Сената Универзитета у Београду о 

изменама и допунама одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду 

(бр. 06-2464/8-17 од 21.06.2017.) и Правилника о извођењу приступног предавања на 

Грађевинском факултету Универзитета у Београду (бр. 22/201-3-16 од 24.02.2017.) као и 

података из пријава на конкурс избор једног доцента за уже научне области Комунално и 

санитарно инжењерство и Еколошко инжењерств и закључака који су изнети у тачкама 1.3 

и 2.3 овог Извештаја, Комисија констатује да др Соња Кетин, дипл.инж.техн. не испуњава 

формалне услове за пријаву на конкурс те да није у обавези да одржи приступно предавање. 

Даље, Комисија констатује да кандидат др. Бранислава Лекић испуњава формалне услове 

конкурса, да поседује претходно педагошко искуство у звању наставника (доцента) те да 

није у обавези да одржи приступно предавање . 
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4. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

На основу прегледа достављених конкурсних података и детаљне анализе приказа радова, 

научно-истраживачког и стручног рада, Комисија констатује следеће:  

Кандидат др Бранислава Лекић, дипл.инж.грађ. 

А) Обавези услови 

- Кандидат није у обавези да одржи приступно предавање, обзиром на претходно педагошко 

искуство и да је једини пријављени кандидат који испуњава формалне услове конкурса, 

- Кандидат има позитивне оцене о педагошком вредновању резултата рада, 

- Кандидат има објављених 9 радова у часописима са SCI листе (4 рада М21 и 5 радова М23) 

из ужих научних области за које је расписан конкурс, 

- Кандидат има објављених 40 радова у зборницима међународних и домаћих конференција 

(након последњег избора у звање доцента 5 радова М33, 2 рада М34 и 7 радова М63), из 

ужих научних области за које је расписан конкурс. 

Б) Изборни услови: 

Б1) Стручно професионални допринос 

- Председник и члан у комисијама за одбрану завршних радова на мастер и докторским 

студијама (коментор за једну докторску дисертацију и 3 мастер рада, чланство у 

комисији за једну докторску дисертацију и 22 мастер рада). 

- Учесник у реализацији 20 стручних пројеката и студија из области санитарне 

хидротехнике и заштите животне средине. 

- Учесник у реализацији 8 научних пројеката (Иновациона делатност и технолошки 

развој) Министарства за просвету, науку и ТР Р.Србије. 

- Рецензент за међународне научне часописе са SCI листе од којих су најзначајнији: Clean, 

Chemical Engineering Journal, Journal of the Serbian Chemical Society, Waste Management 

and Research, Water Environment Research. Рецензент за национални часопис 

Водопривреда.  

Б2) Допринос академској и широј заједници 

- Активно учешће у припреми докумената за акредитацију студијског програма 

специјалистичких академских студија Educate! једног од првих Distance Learning 

програма на Универзитету у Београду; 

- Међународно признање Mondialogo Engineering Award.  

Б3) Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама 

- Члан Српског друштва за заштиту вода;  

- Учешће у изради, акредитацији и спровођењу заједничког програма специјалистичких 

академских студија Educate! Postgraduate programme in Water Resources and Environmental 

Management у сарадњи са National Technical University of Athens, the University of Belgrade, 

the Technical University of Civil Engineering of Bucharest and the University of Ljubljana. 

 

Кандидат др Соња Кетин 

А) Обавези услови 

- Кандидат није у обавези да одржи приступно предавање јер не испуњава формлане 

услове конкурса 

- Нема података о позитивној оцени педагошког рада у студенстким анкетама 

- Кандидат је аутор/коаутор 9 радова објављених у међународним научним часописима са 

SCI листе (1 рад у категорији М22 и 8 радова у категорији М23). Приложене референце 

нису из уже научне области Комунално и санитарно инжењерство. 

- Кандидат је аутор/коаутор 45 радова са међународног скупа штампаног у целини (М33),  

19 радова са међународног скупа штампаног у изводу (М34), и 34 рада са скупова 
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националног значаја (М63 и М64). Приложене референце нису из уже научне области 

Комунално и санитарно инжењерство. 

 

Б) Изборни услови: 

Б1) Стручно професионални допринос 

- Кандидат је учествовала као руководилац-одговорни пројектант технолошких процеса 

реализовала 17 Студија а као учесник на пројектима 3 студије. 

- Аутор је 4 ауторске изложбе са каталогом уз научну рецензију (Најбоља технолошка 

иновација) (М99) 

- Поседује Лиценце: Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта технолошких 

процеса (371 C824 06) и одговорног извођача (475 Н040 12), положила је Стручни испит 

за безбедност и заштиту здравља на раду (152-02-006292010.07, 2011) и поседује Лиценцу 

Саветника за хемикалије Агенције за хемикалије 

Б2) Допринос академској и широј заједници 

- Регистровани судски вештак за област заштите животне средине у Министарству правде 

Р.Србије 

Б3) Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама 

- Члан инжењерске коморе Србије, МЕНСА, СКАИН, Друштва инжењера и техничара 

Србије и Удружења токсиколога Србије. 
 

На основу анализе приложених резултата научно-истраживачког, наставног, педагошког и 

стручног рада, о испуњености минималних општих и обавезних изборних услова 

прописаних Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за 

стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 

Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом 

Грађевинског факултета и Правилником о избору у звање наставника Грађевинског 

факултета Универзитета у Београду, Комисија констатује да др Соња Кетин, 

дипл.инж.техн. не испуњава услове за  радно место доцента на Грађевинском 

факултету у Београду за ужу научну област Комунално и санитарно инжењерство. 

Чланови Комисије закључују да др Бранислава Лекић, дипл.инж.грађ. испуњава 

услове расписаног конкурса, све законске и суштинске услове за избор у звање доцента 

за уже научне области за које је конкурс расписан, те предлажу Изборном већу 

Грађевинског факултета Универзитета у Београду да утврди предлог за избор у звање 

доцента др Браниславе Лекић, дипл.инж.грађ. и исти упути на даљи поступак. 

 

У Београду, 09.10.2017.  

КОМИСИЈА    

 

____________________________________________ 

В.проф.др Милош Станић, дипл.инж.грађ. 

 

 

____________________________________________ 

В.проф. др Владана Рајаковић-Огњановић, дипл.инж.техн. 

 

 

____________________________________________ 

Проф.др Радисав Видић, дипл.инж.грађ. (University of Pittsburgh) 
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Референце др Бранислава Лекић, дипл.инж.грађ. 

 

Радови за стицање научних и наставних звања 
1. Развој метода и поступака за уклањање арсена из воде за пиће: докторска дисертација / Јовановић, Б. // 

Београд, 2011, Универзитет у Београду, Грађевински факултет. 
2. Економски оправдани третмани површинских вода пре филтрације на спорим пешчаним филтрима: 

магистарска теза / Јовановић, Б. // Београд, 2003. Универзитет у Београду, Грађевински факултет. 
 

Радови у међународним часописима са SCI листе 
М21 – Радови у врхунским међународним часописима 
1. A.Đukić, B.Lekić, V. Rajaković-Ognjanović, Đ.Veljović, T.Vulić, M.Đolić, Z.Naunović, J.Despotović, 

D.Prodanović, Further insight into the mechanism of heavy metals partitioning in stormwater runoff, 

J.Environ.Manage. 168 (2016) 104-110. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.11.035. 

2. Dana D. Marković, Branislava M. Lekić, Vladana N. Rajaković-Ognjanović, Antonije E. Onjia, Ljubinka V. 

Rajaković, A New Approach in Regression Analysis for Modeling Adsorption Isotherms, Sci.World.J., 

Volume 2014, Article ID 930879, http://dx.doi.org/10.1155/2014/930879. 

3. B.M. Jovanović, Lj.V. Rajaković, New approach: waste materials as sorbents for arsenic removal from water, 

J. Environ. Eng.-ASCE. 136 (2010) 1277-1286. 

4. N.B.Issa, V.N.Rajaković-Ognjanović, B.M.Jovanović, Lj.V.Rajaković, Determination of Inorganic Arsenic 

Species in Natural Waters-Benefits of Separation and Preconcentration on Ion Exchange and Hybrid Resins, 

Anal.Chim.Acta, 673 (2010) 185-193. 

М23 – Радови у часописима међународног значаја 
5. Rajakovic-Ognjanovic Vladana N,  Jovanovic Branislava M,  Zivojinovic Dragana Z,  Rajakovic Ljubinka V, 

Challenging Analytical Task: Analysis and Monitoring of Arsenic Species in Water, Environmental 

Engineering and Management Journal, (2014), vol. 13 br. 9, str. 2275-2282. 

6. Branislava Lekic, Dana Markovic, Vladana Rajakovic-Ognjanovic, Aleksandar Ðukic, and Ljubinka 

Rajakovic, Arsenic removal from water using industrial by-products, Journal of Chemistry, Volume 2013, 

Article ID 121024, http://dx.doi.org/10.1155/2013/121024.   

7. Vesna L. Vukašinović-Pešić, Vladana N. Rajaković-Ognjanović, Nada Z. Blagojević, Veselinka V. Grudić, 
Branislava M. Jovanović, Ljubinka V. Rajaković, Enhanced arsenic removal from water by activated red mud 

based on hydrated iron(III) and titan(IV) oxides, Chem. Eng. Comm., 199:7 (2012), 849-864. 

8. B.M. Jovanović, V.L. Vukašinović-Pešić, Đ.N. Veljović, LJ.V. Rajaković, Low-cost arsenic removal from 

water using adsorbents – a comparative study, J. Serb. Chem. Soc. 76 (10) 1437–1452 (2011). 

9. B.M. Jovanović, V.L. Vukašinović-Pešić, Lj.V. Rajaković, Enhanced arsenic sorption by hydrated iron(III) 

oxide coated materials – mechanism and performances, Water. Environ. Res. 83(2011) 498-506. 

 

М24 – Радови у националним часописима међународног значаја 
1. Đukić A., Lekić B., Rajaković Ognjanović V. (2017). Contaminant Build-Up in Urban Snow Cover. Water 

Research and Management. 7(1), 19-23 

 

Радови у међународним часописима ван SCI листе 
10. Rajapakse, J.P., Jovanovic, B., Ljubisavljevic, D., Field trails of a simple surface water treatment package for 

rural supply (Part II), Pebble Matrix Filtration Field Trials in Serbia and Montenegro, The Environmental 

Engineer, Journal of the Society of Sustainability and Environmental Engineering, Institution of Engineers 

Australia, Vol 6 No 3, pp.17 - 19, ISSN 1447-9435, Spring 2005. 

 

Међународне конференције 

М33 – Саопштење са међународног скупа штампано у целини 
1. Djukić A., Lekić B., Rajaković-Ognjanović V., Naunović Z., Prodanović D. (2017). Build-up and 

characterisation of pollutants on urban impervious surfaces. 14th IWA/IAHR International Conference on 

Urban Drainage, 10-15 September, 2017, Prague, Czech  Republic 
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2. Despotovic J., Plavšić J., Jaćimović N., Pavlović D., Djukić A., Todorović A., Lekić B. (2014) Integral water 

management including rainfall runoff harvesting and wastewater recycling and reuse. In: Proc. 2nd Caspian 

International Aqua Technologies.  

3. B. Jovanović, D. Marković, V. Rajaković-Ognjanović, Lj. Rajaković, “Arsenic removal from water using 

industrial by-products”,  2nd International Conference “Ecology of urban areas 2012”, Zrenjanin, Serbia, 

Proceedings 192-202, (2012), ISBN 978-86-7672-172-6. 

4. Z. Naunović, B. Jovanovic, Lj. Janković, D. Kostić, M. Ivetić, „Creating an International Network of Water 

Resources Specialists through a Distance Learning Program“, 2nd International Conference “Ecology of urban 

areas 2012”, Zrenjanin, Serbia, Proceedings 417-424, (2012), ISBN 978-86-7672-172-6. 

5. Z. Naunović, M. Ivetić, B. Jovanović, LJ. Janković, D. Kostić, Učenje na daljinu – obrazovanje za buduće 

generacije, Zbornik radova / Dvanaesta međunarodna konferencija "Vodovodni i kanalizacioni sistemi", 

Jahorina 2012, 301-304, ISBN 978-86-82931-48-5 

6. D.Komatina, J.Sikimić, B.Jovanović, Determination of non-Newtonian fluid rheological properties from the 

uniform flow experiment; 13th International Congress of Chemical Process Engineering (CHISA '98), 1998, 

Prague 

 

М34 – Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 
1. Z. Naunović, M. Ivetić, Č. Maksimović, C. Makropoulos, S. Baki, B. Jovanović, Lj. Janković „A Program for 

Educating Engineers in the Water Resources and Environmental Management Arena – Five Years of Success“, 

9th International Conference on Urban Drainage Modelling Proceedings (2012), University of Belgrade – 

Faculty of Civil Engineering Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-7518-156-9. 

2. Z. Naunović, A. Randjelović, D. Kostić, V. Rajaković-Ognjanović, B. Jovanović, A. Djukić, D. Pavlović, 
Dušan Prodanović „Water Quality Monitoring and Treatment in an Experimental Catchment“, 9th International 

Conference on Urban Drainage Modelling Proceedings (2012), University of Belgrade – Faculty of Civil 

Engineering Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-7518-156-9. 

3. B. Jovanovic, N.B. Issa, V.L.Vukašinovic-Pešić, Lj.V. Rajakovic, Removal of arsenic from water by solid 

phase extraction based on natural, chemicaly modified, synthetic and waste materials, International Conference, 

Extraction of the organic compounds, ICEOC-2010, Voronezh, Book of abstracts, 20-24 (2010), ISBN 2079-

3510. 

4. Lj. Rajaković, B.Jovanović, N. Lončarević-Đešnjić, D.Ljubisavljević, Removal of arsenic from water by natural 

and waste materials, Euroanalysis 2009, Innsbruck, Austria, Book of abstracts  P#078-B2, 74 

(www.euroanalyisis2009.at) (2009)Euroanalyses 

5. B.Jovanović, V.N.Rajaković, A.Đukić, D.Kos,M.Milosavljević, Lj.V.Rajaković, Cement Factory Holcim 

Wastewater, 2st EMCO Workshop – Emerging Contaminants in Wastewaters: Monitoring Tools and Treatment 

Technologies, Beograd, Serbia, Book of Abstracts, (2007) 

6. D.Ljubisavljević, B.Batinić, B.Jovanović, Modeling procedures of the vortex-flow drop structure on the storm 

sewer system of the "Belgrade center" railway station", 1st International Internet Conference on Urban 

Drainage, May 2000. 

 

Часописи националног значаја 

M51-Рад у водећем часопису националног значаја 
1. A. Đukić, B. Krunić, B. Lekić, V. Rajaković-Ognjanović, Z. Naunović, Contaminant Buildup and Distribution 

on Urban Impervious Surfaces at Parking Lots, Water Research and Management, Vol. 5, No. 4 (2015) 25-33   

2. A. Guša, M. Đolić, B. Lekić, V.Rajaković-Ognjanović, Кomparativna sorpcija jona teških metala na različitim 

tipovima sorbenata, VODOPRIVREDA ISSN 0350-0519, 47 (2015) 273-278, p.67-77 

3. V.Rajaković-Ognjanović, A.Đukić, B.Lekić, D.Ljubisavljević, Upravljanje vodama kišnog oticaja, VODA I 

SANITARNA TEHNIKA, 43(2) 55-62 (2013), ISBN 0350-5049. 

 

 

M52-Рад у часопису националног значаја 
1. Б.Јовановић, Дејан С. Љубисављевић, Љ.В. Рајаковић, Уклањање арсена из воде адсорпцијом на 

неконвенционалним материјалима, ВОДОПРИВРЕДА 0350-0519,  43 (2011) 252-254, п.127-150. 
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Домаће конференције 

М63 – Саопштења на научним скуповима националног значаја штампана у целини 
1. V.N.Rajaković-Ognjanović, B.M.Lekić (Jovanović), D.Z.Živojinović, Lj.V.Rajaković, Laboratorija za otpadne 

vode-pregled metoda i tehnika za analizu ključnih parametara kvaliteta vode, Međunarodna konferencija – 

Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, Zbornik radova, 10-16 (2014), ISBN-978-86-

82931-61-4. 

2. A. Đukić, B. Lekić, D. Prodanović, V. Rajković-Ognjanović, Savremene metode kontrole kvaliteta kišnog 

oticaja u urbanim područjima, 34. Međunarodni stručno-naučni skup VODOVOD I KANALIZACIJA '13, Tara, 

Zbornik radova, 319-326, ISBN 978-86-80067-30-8 

3. A.Đukić, B.Lekić, D.Prodanović, V. Rajaković-Ognjanović, D.Ljubisavljević, Ž.Vasilić, Eksperimentalno 

izučavanje kišnog oticaja u urbanim područjima, 42.Međunarodna konferencija - Voda 2013, Perućac, Zbornik 

radova, 321-328 (2013). ISBN 978-86-916753-0-1. 

4. V.N.Rajaković-Ognjanović, A. Đukić, B. Lekić, D. Ljubisavljević, Kvalitet vode kišnog oticaja, Međunarodna 

konferencija – Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, 10-12 april 2013., Subotica, Zbornik 

radova, 23-30 (2013) Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, ISBN 978-86-82931-57-7. 

5. B.Jovanović, V. Rajaković-Ognjanović, Lj. Rajaković, Otpadne vode termoenergetskih postrojenja primer: TE 

„Kostolac” Međunarodna konferencija Elektrane 2012, 703-712, ISBN 978-86-7877-021-0. 

6. Lj. Rajaković, B. Jovanović, V. Rajaković-Ognjanović,  „Klasifikacija i obrada otpadnih voda u 

termoenergetskim objektima EPS-a“, Sedma regionalna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja 

zaštitom životne sredine u elektroprivredi i međusobno povezanim kompanijama, ELEKTRA VII, , 78-88, 

2012, ISBN 978-86-85013-11-9, Izdavac: Forum kvaliteta, asocijacija za globalna pitanja kvaliteta 

7. B. Jovanović, D.Ljubisavljević , Z.Naunović, V.Rajaković-Ognjanović, Lj. Rajaković, Ispitivanje sorpcije 

arsena iz vode na filtraciono-sorpcionoj koloni male razmere, 41.Međunarodna konferencija - Voda 2012 , 

Divčibare, Zbornik radova, 383-390 (2012). ISBN 978-86-904241-9-1. 

8. B.Jovanović, V.Rajaković-Ognjanović, Љ.V.Rajaković, O.Milić, Analiza rada postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda fabrike „Metalac”-iskustva, problemi, unapređenja, Međunarodna konferencija – Otpadne vode, 

komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Niška banja, Zbornik radova, 104-109 (2011), ISBN-978-86-82931-38-

6. 

9. B.Jovanović, V.Rajaković-Ognjanović, Z. Naunović, Љ.Rajaković, Uklanjanje arsena iz vode na prirodnim, 

sintetičkim i otpadnim sorpcionim materijalima,  Međunarodna konferencija – Otpadne vode, komunalni čvrsti 
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