
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КПМИСИЈЕ ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ 

НАУЧНИ САРАДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППЉЕ: ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ 

ПБЛАСТ: БИПТЕХНИЧКЕ НАУКЕ 

ГРАНА: ПРЕХРАМБЕНП ИНЖЕОЕРСТВП 

НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНПЛПГИЈА БИЉНИХ ПРПИЗВПДА 

УЖА НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНПСТ ХРАНЕ БИЉНПГ 

ППРЕКЛА 



 

На пснпву шлана 78. став 2 и 79. став 1 Закпна п науци и истрживаоима Републике 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) и пдлуке Наставнп - наушнпг већа 

Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм Саду (85. седница, брпј 020-

2/85-5/1 пд 30.10.2020. гпдине) ппкренут је ппступак за избпр др Миљане Ђпрђевић, 

истраживаша - приправника Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм 

Саду, у зваое наушни сарадник, за наушнп ппље Технишкп - технплпщке науке, пбласт 

науке Биптехнишке науке, грану науке Прехрамбенп инжеоерствп, наушну дисциплину 

Технплпгија биљних прпизвпда, ужу наушну дисциплину Квалитет и безбеднпст хране 

биљнпг ппрекла. Ппступак је ппкренут на пснпву захтева већа Катедре за инжеоерствп 

угљенпхидратне хране Технплпщкпг факултета Нпви Сад. Пдлукпм Наставнп - наушнпг 

већа Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм Саду (85. седница, брпј 

020-2/85-5/1 пд 30.10.2020. гпдине) именпвана је Кпмисија за пцену 

наушнпистраживашке делатнпсти кандидата и писаое Извещтаја за избпр у зваое 

научнпг сарадника у следећем саставу: 

1. др Зита Шерещ, редпвни прпфеспр, Прехрамбенп инжеоерствп, Технплпщки 

факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду, председник; 

2. др Драгана Шпрпоа - Симпвић, ванредни прпфеспр, Прехрамбенп инжеоерствп, 

Технплпщки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду, шлан; 

3. др Бпјана Филипшев, наушни саветник, Квалитет и безбеднпст хране биљнпг 

ппреклa, Наушни институт за прехрамбене технплпгије у Нпвпм Саду, Универзитет 

у Нпвпм Саду, шлан. 

У складу са шланпм 82. Закпна п науци и истраживаоима Републике Србије („Службени 

гласник РС“, бр. 49/2019) и Правилникпм п ппступку, нашину вреднпваоа и 

квантитативнпм исказиваоу наушнпистраживашких резултата истраживаша („Службени 

гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017), а на пснпву увида у дпкументацију, пцене 

дпсадащое делатнпсти и наушнпг рада др Миљане Ђпрђевић, Кпмисија ппднпси 

следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

п наушнпм дппринпсу др Миљане Ђпрђевић, истраживаша - приправника Технплпщкпг 

факултета Нпви Сад, за избпр у зваое научни сарадник 

  



 

I  БИПГРАФСКИ ППДАЦИ П КАНДИДАТУ 

Име, име једнпг рпдитеља, презиме 
Миљана, Зпран, Ђпрђевић 
 
Датум, местп и држава рпђеоа 
05.09.1990., Пирпт, Србија 
 
Универзитет, факултет, студијски прпграм пснпвних академских студија 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Прехрамбенп инжеоерствп 
 
Гпдина уписа, завршетка пснпвних академских студија и прпсечна пцена 
2009-2013, прпсешна пцена 9,31 
 
Универзитет, факултет, студијски прпграм мастер академских студија 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Прехрамбенп инжеоерствп 
 
Гпдина уписа, завршетка мастер академских студија и прпсечна пцена 
2013-2014, прпсешна пцена 10,00 
 
Универзитет, факултет, студијски прпграм дпктпрских студија 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Прехрамбенп инжеоерствп 
  
Гпдина уписа, завршетка дпктпрских студија и прпсечна пцена 
2014-2020, прпсешна пцена 10,00  
 
Наслпв пдбраоене теме дпктпрске дисертације 
Редукпваое садржаја несахарпзних једиоеоа у меласи щећерне репе применпм 
мпдификпваних минералних и целулпзних адспрбената, Технплпщки Факултет Нпви 
Сад, 25. септембар 2020 
 
Претхпднп зваое, пбласт науке, институција на кпјпј је стеченп зваое 
03.05.2018. Истраживаш - приправник, Прехрамбенп инжеоерствп, Технплпщки 
факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду 
 
Назив прпјекта на кпм је кандидат ангажпван  
Прпграм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије 451-
03-68/2020-14/200134 
 
Прпфесипнална пријентација (ппље, пбласт, грана, научна дисциплина): 
Ппље: Технишкп - технплпщке науке 
Област: Биптехнишке науке 
Грана: Прехрамбенп инжеоерствп 
Научна дисциплина: Технплпгија биљних прпизвпда 
Ужа научна дисциплина: Квалитет и безбеднпст хране биљнпг ппрекла 



Стручнп и научнп усавршаваое у Републици Србији и инпстранству 
Ушещће на семинарима и радипницама (прилпг 1): 
2015 

 деветнаести Water Workshop ппд називпм „Квалитет впда“ пдржан 23-25. 
септембра 2015. на Департману за хемију, бипхемију и защтиту живптне 
средине Прирпднп-математишкпг факултета у Нпвпм Саду. 

2016 

 Едукативни семинар у прганизацији Пдељеоа за наушне инфпрмације Нарпдне 
библиптеке Србије (КпБСПН) и издаваша наушних инфпрмација Wiley ппд 
називпм „Learn how to get your work published in international journals“ пдржан 
12.04.2016. у Нарпднпј библиптеци Србије у Бепграду. 

 Радипница ппд називпм „Приша п хлебу - истина и заблуде“ на Фестивалу науке 
и пбразпваоа Универзитета у Нпвпм Саду пдржана 7. и 8. маја 2016. у 
Централнпм кампусу Универзитета у Нпвпм Саду.  

 Семинар „Protective/preventive role of bioactive food components in human 
health”, у пквиру FOODstars прпјекта 662276, пдржанпм 13. и 14. децембра 
2016. у Наушнпм институту за прехрамбене технплпгије у Нпвпм Саду. 

 Манифестација 8. Дани хлеба у прганизацији Млекарске щкпле са дпмпм 
ушеника “Др Пбрен Пејић” из Пирпта пдржанпј 18. нпвембра 2016. у Дпму 
Културе Пирпт. Тема пдржанпг предаваоа „Хлеб кап функципнална храна“. 

2017 

 Радипница ппд називпм „Брпј Е - Да или Не?“ на Међунарпднпм Фестивалу 
науке и пбразпваоа Универзитета у Нпвпм Саду пдржанпг 13. и 14. маја 2017. у 
Централнпм кампусу Универзитета у Нпвпм Саду. 

2018 

 Семинар п рецензираоу за истраживаше у прганизацији Централне библиптеке 
Универзитета у Нпвпм Саду, Нарпдне библиптеке Србије, Пдељеоа за наушне 
инфпрмације - КпБСПН и Центра за прпмпцију науке пдржан 19. јануара 2018. 
гпдине у Централнпј згради Универзитета у Нпвпм Саду. 

 Семинар EBSCO Databases and Services Training у прганизацији Универзитета у 
Нпвпм Саду, у сарадои са EBSCO Information сервиспм, neoLIBRIS - пм и КпБСПН 
- пм пдржан 18. априла 2018. гпдине у Централнпј згради Универзитета у Нпвпм 
Саду. 

2019 

 Радипница ппд називпм „Брпј Е - Да или Не?“ на Међунарпднпм Фестивалу 
науке и пбразпваоа Универзитета у Нпвпм Саду пдржанпм 17. и 18. маја 2019. у 
Централнпм кампусу Универзитета у Нпвпм Саду. 

 Радипница EIT Food RIS Venturing School 2019 на Универзитету Warmia and 
Mazury Плщтин, Ппљска у прганизацији Institute of Animal Reproduction and Food 
Research са циљем пoбoљщaоа прeдузeтнишких и мeнaчeрских вeщтинa младих 
истраживаша, 23-29. маја 2019. 

 
Студијски бправак у инпстранству (прилпг 1): 
2019 

 студијски бправак на Универзитету Сент Ищтван, Будимпещта, Мађарска на 
департману за Прехрамбенп инжеоерствп у пквиру CEEPUS мреже CIII-HR-0360-
11-1819 „For Safe and Healthy Food in Middle-Europe“ 01.04.2019.-31.04.2019.  



 
Знаое светских језика 
енглески језик: шита, пище, гпвпри - пдлишнп 
 
КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 
Устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое заппслеоа и зваое 

• Технплпщки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду, 2015-2018. гпдине, 
Стипендиста - дпктпранд Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја 
Републике Србије 

• Технплпщки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду, пд 03.05.2018.- те 
гпдине, истраживаш - приправник  

 

II  БИБЛИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

Категпризација наушних радпва пбјављених у шаспписима међунарпднпг знашаја 

спрпведена је према КпБСПН листи, дпк је категпризација радпва пбјављених у 

дпмаћим наушним шаспписима спрпведена према пдлуци Матишних наушних пдбпра 

Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја п категпријама за наципналне 

шаспписе из пбласти биптехнплпгије и ппљппривреде за перипд пд 2015-2020. гпдине. 

За категприју и рангираое шаспписа кприщћена је база Journal Citation Report (JCR) за 

перипд 1981-2020. гпдине, а изведена је за пну гпдину у кпјпј је шасппис имап највећи 

импакт фактпр у перипду пд две гпдине пре публикпваоа и гпдину публикпваоа 

(Прилпг 2 Правилника п ппступку, нашину вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу 

наушнпистраживашких резултата истраживаша, „Сл. гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 

38/2017). 

 

ПРИКАЗ НАУЧНЕ КПМПЕТЕНТНПСТИ КАНДИДАТКИОЕ ЗА ПЕРИПД 
ПД 2015 ДП 2020. ГПДИНЕ 

М10 МПНПГРАФИЈЕ, МПНПГРАФСКЕ СТУДИЈЕ, ТЕМАТСКИ ЗБПРНИЦИ, 
ЛЕКСИКПГРАФСКЕ И КАРТПГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ МЕЂУНАРПДНПГ ЗНАЧАЈА 
 

Мпнпграфска студија/ппглавље у коизи М12 или рад у тематскпм збпрнику 

међунарпднпг значаја, M14 (4 бпда) 

1. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Nikola Maravid, Marijana Djordjevid. Molasses: 
Desugarization processes and purification treatments. In K. Maddison and R. Fuller (Eds.), 
Molasses: Forms, production and uses, (2019), (pp. 97−123). New York: Nova Science 
Publishers Inc. ISSN: 978-1-53614-702-5 (eBook). 
https://novapublishers.com/shop/molasses-forms-production-and-uses/  
Брпј хетерпцитата: 0 

2. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Nikola Maravid, Aleksandar Jokid, Marijana Djordjevid, 

https://novapublishers.com/shop/molasses-forms-production-and-uses/


Dragana Šoronja-Simovid. Turbulence promoters application towards cross-flow 
microfiltration process enhancement. In Y. El Rayess (Ed.), Microfiltration: Principles, 
process and applications, (2019), (pp. 159−184). New York: Nova Science Publishers Inc. 
ISSN: 978-1-53616-347-6 (ebook). https://novapublishers.com/shop/microfiltration-
principles-process-and-applications/  
Брпј хетерпцитата: 0 

 
М20 РАДПВИ ПБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСППИСИМА МЕЂУНАРПДНПГ ЗНАЧАЈА 
 

Рад у међунарпднпм часппису изузетних вреднпсти, M21a (10 бпдпва) 

3. Marijana Djordjevid, Dragana Šoronja-Simovid, Ivana Nikolid, Miljana Djordjević, Zita 
Šereš, Marija Milašinovid-Šeremešid. Sugar beet and apple fibres coupled with 
hydroxypropylmethylcellulose as functional ingredients in gluten-free formulations: 
Rheological, technological and sensory aspects. Food Chemistry, 295 (2019), 189−197, 
ISSN: 0308-8146, Food Science & Technology 7/139, IF 2019: 6.306. 
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.066  
Брпј хетерпцитата: 2 

 
Рад у врхунскпм међунарпднпм часппису, M21 (8 бпдпва) 

4. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Tatjana Došenovid, Dragana Šoronja-Simovid, Nikola 
Maravid, Dragana Kukid, Ivana Nikolid, Marijana Djordjevid. Sugar beet molasses 
purification by bentonite addition: Analysis of quality enhancement and treatment 
conditions. LWT-Food Science and Technology, 93 (2018), 142–149, ISSN: 0023-6438, 
Food Science & Technology 23/135, IF 2018: 4.000. 
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.030  
Брпј хетерпцитата: 4 

5. Zita Šereš, Nikola Maravid, Dušan Rakid, Ljubica Dokid, Ivana Nikolid, Dragana Šoronja-
Simovid, Miljana Ðorđević. Application of biocides in the process of sucrose extraction 
from sugar beet: Effect on sucrose content, number of Leuconostoc colonies and wet pulp 
characteristics. LWT-Food Science and Technology, 75 (2017) 17−24, ISSN: 0023-6438, 
Food Science & Technology 27/133, IF 2017: 3.455. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.08.038 
Брпј хетерпцитата: 2 

6. Dragana Šoronja-Simovid, Zita Šereš, Nikola Maravid, Marijana Djordjevid, Miljana 
Djordjević, Jadranka Lukovid, Aleksandra Tepid. Enhancement of physicochemical 
properties of sugar beet fibres affected by chemical modification and vacuum drying. 
Food and Bioproducts Processing, 100 (2016), 432−439, ISSN: 0960-3085, Food Science & 
Technology 25/130, IF 2016: 2.966. http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2016.09.003 
Брпј хетерпцитата: 5 

 
Рад у истакнутпм међунарпднпм часппису, M22 (5 бпдпва) 

7. Marijana Djordjevid, Dragana Šoronja-Simovid, Ivana Nikolid, Ljubica Dokid, Miljana 
Djordjević, Zita Šereš, Žana Šaranovid. Rheology and bread-making performance of 
gluten-free formulations affected by different levels of sugar beet fibre, 
hydroxypropylmethylcellulose and water. International Journal of Food Science and 

https://novapublishers.com/shop/microfiltration-principles-process-and-applications/
https://novapublishers.com/shop/microfiltration-principles-process-and-applications/
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.066
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.030
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.08.038
http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2016.09.003


Technology, 53(8) (2018), 1832−1837, Online ISSN: 1365-2621, Food Science & 
Technology 55/135, IF 2018: 2.201. https://doi.org/10.1111/ijfs.13797  
Брпј хетерпцитата: 7 

 
Рад у међунарпднпм часппису, M23 (3 бпда) 

8. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Tatjana Došenovid, Dragana Šoronja-Simovid, Nikola 
Maravid, Žana Šaranovid, Laslo Šereš, Marina Šdiban, Marijana Djordjevid. Modelling of 
cross-flow microfiltration coupled with bentonite treatment in sugar beet molasses 
purification. Canadian Journal of Chemical Engineering, 97 (2019), 947−954, ISSN: 0008-
4034, Engineering, Chemical 85/143, IF 2019: 1.687. https://doi.org/10.1002/cjce.23289 
Брпј хетерпцитата: 1 

9. Laslo Šereš, Ljubica Dokid, Bojana Ikonid, Dragana Šoronja-Simovid, Miljana Djordjević, 
Žana Šaranovid, Nikola Maravid. Data-driven modelling of microfiltration process with 
embedded static mixer for steepwater from corn starch industry. Periodica Polytechnica 
Chemical Engineering, 62(1) (2019), 114-122, Online ISSN: 1587-3765, Print ISSN: 0324-
5853, Engineering, Chemical 93/143, IF 2019: 1.257. https://doi.org/10.3311/PPch.10400  
Брпј хетерпцитата: 2 

 

Рад у наципналнпм часппису међунарпднпг значаја, М24 (3 бпда) 

10. Zita Šereš, Ferenc Kiš, Dragana Šoronja Simovid, Peter Raspor, Marijana Djordjevid, 
Miljana Djordjević, Sonja Smole Možina, Nikola Maravid, Jana Zahorec. Estimation of 
dietary habits and physical activity among young population in Vojvodina: BMI-for-age 
approach. Food and Feed Research, 45(2) (2018), 159−168, ISSN: 2217-5660, 
Биптехнплпгија и агрпиндустрија. http://dx.doi.org/10.5937/FFR1802159S   
Брпј хетерпцитата: 0 
 

М30 ЗБПРНИЦИ МЕЂУНАРПДНИХ НАУЧНИХ СКУППВА 
 

Сaoпштeоe сa мeђунaрoднoг скупa штaмпaнo у цeлини, M33 (1 бпд) 

11. Miljana Djordjević, Szabolcs Kertész, Zita Šereš, Nikola Maravid, Cecília Hodúr, 
Dragana Šoronja-Simovid, Marijana Djordjevid. A comparative study on the effects of 
bentonite and sugar beet pulp application in molasses purification treatment. In: 
Proceedings, IV International Congress “Food Technology, Quality and Safety” - FoodTech, 
Novi Sad, Serbia, 23−25 October 2018, pp. 212−217. 
Брпј хетерпцитата: 0 

12. Marijana Djordjevid, Dragana Šoronja-Simovid, Ivana Nikolid, Miljana Djordjević, Zita 
Šereš, Ljubica Dokid, Nikola Maravid. Apple fibre and hydroxypropylmethylcellulose in 
gluten-free formulations: Fundamental rheological approach. In: Proceedings, IV 
International Congress “Food Technology, Quality and Safety” - FoodTech, Novi Sad, 
Serbia, 23−25 October 2018, pp. 224−229. 
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III  АНАЛИЗА ПБЈАВЉЕНИХ РАДПВА  

Тематскп ппдрушје наушнп - истраживашкпг рада кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић је 

пбласт прехрамбенпг инжеоерства у пквиру кпје су примарна истраживаоа усмерена 

на технплпгију щећера. У интереспваоа кандидаткиое такпђе се убрајају и испитиваое 

прехрамбених влакана кап и креираое функципналних пекарских прпизвпда са 

дпдаткпм влакана дпк је деп истраживаоа усмерен и на нутриципнизам, пре свега 

утврђиваое нивпа знаоа п правилнпј исхрани и утицаја спцип - екпнпмских фактпра на 

навике у исхрани кпд щкплске деце на ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдина. 

Примена мембранских сепараципних прпцеса у третираоу птпадних впда прехрамбене 

индустрије јпщ један је пд испитиваних сегмената у наушнп - истраживашкпм раду 

кандидаткиое.   

У пквиру примарних истраживаоа, крпз карактеризацију и испитиваое мпгућнпсти 

упптребе прирпдних материјала и сппредних прпизвпда прехрамбене индустрије кап 

адспрбената, у нативнпм или мпдификпванпм пблику, кандидаткиоа се бави 

испитиваоем мпгућнпсти ппбпљщаоа квалитета међупрпизвпда и финалнпг 

прпизвпда индустрије щећера уз валпризацију сппредних прпизвпда, пре свега меласе, 

кап и издвајаоем вредних кпмппнената из наведених прпизвпда и примену 

мембранских сепараципних прпцеса у индустрији щећера. Ппред тпга, унапређеое 

ппстпјећих прпцеса у технплпгији щећера такпђе спада у истраживашки ппус 

кандидаткиое. Други сегмент истраживаоа кандидаткиое пбухвата карактеризацију 

прехрамбених влакана из сппредних прпизвпда прехрамбене индустрије и оихпву 



упптребу у развпју функципналних прехрамбених прпизвпда, пре свега безглутенских 

пекарских прпизвпда ппбпљщане нутритивне вреднпсти. Наведени сегменти 

истраживаоа усмерени ка пптпунпм искприщћеоу сирпвина и валпризацији 

сппредних прпизвпда имају велики пптенцијал примене у индустрији щтп представља 

знашајан дппринпс унапређеоу ппстпјећих индустријских прпцеса али такпђе птвара 

мпгућнпст за развпј нпвих прпцеса на индустријскпм нивпу. Трећим сегментпм 

истраживаоа пбухваћенп је прикупљаое и анализираое ппдатака п ставпвима, 

навикама у исхрани и примени знаоа п правилнпј исхрани пд стране щкплске деце у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдина крпз анкетни упитник. У пквиру шетвртпг сегмента 

истраживаоа кандидаткиоа се бави испитиваоем утицаја примене разлишитих 

хидрпдинамишких метпда на ппбпљщаое перфпрманси тпкпм спрпвпђеоа 

мембранских сепараципних прпцеса кприщћених при третману птпадних впда 

прехрамбене индустрије.  

У наставку је представљена анализа најзнашајнијих радпва кандидаткиое према 

ппменутим сегментима истраживаоа: 

1. ППБПЉШАОЕ КВАЛИТЕТА МЕЂУПРПИЗВПДА, ФИНАЛНПГ ПРПИЗВПДА И СППРЕДНИХ 

ПРПИЗВПДА ИНДУСТРИЈЕ ШЕЋЕРА  

Узимајући у пбзир да је кплишина прпизведене меласе пкп 2–5% пд масе ппшетне 

сирпвине (щећерне репе или щећерне трске), у зависнпсти пд стаоа сирпвине и 

примеоених пперација у прпцесу прераде, из меласе је мпгуће издвајаое знашајне 

кплишине сахарпзе и тиме ппвећаое ефикаснпсти фабрике щећера. Стпга, пптенцијал 

меласе у ппменутпм смислу давнп је преппзнат јер садржај сахарпзе, ппред псталих 

щећера, изнпси гптпвп 50%. Прешищћаваоем меласе знашајнп се плакщавају прпцеси 

издвајаоа препстале сахарпзе, бетаина и других присутних вредних кпмппнената. 

Стпга је пва тема пбрађена у раду М14 бр. 1. и М45 бр. 20 крпз свепбухватан преглед 

ппступака издвајаоа сахарпзе и/или бетаина из меласе кпји се називају прпцесима 

десахарификације меласе ппмпћу упбишајених и напредних технплпгија применљивих 

у индустрији заједнп са актуелним истраживаоима у пвпј пбласти. Наведенпм 

тематикпм бави се и рад М21 бр. 4. кпји приказује резултате прешищћаваоа меласе 

ппмпћу два типа бентпнита кап адспрпципних средстава за везиваое присутних 

несахарпзних једиоеоа у меласи щећерне репе при разлишитим услпвима третмана 

(pH, сува материја меласе, кпнцентрација адспрбента) уз праћеое прпмена у 

параметрима квалитета меласе (бпја, мутнпћа, садржај сахарпзе). Применпм метпде 

пдзивне ппврщине утврђен је утицај свакпг пд испитиваних параметара третмана кап и 

пптимални услпви третмана меласе неппхпдни за дпстизаое максималне редукције 

бпје и мутнпће меласе уз минимални губитак сахарпзе. Такпђе, у радпвима М33 бр. 11 

и бр. 13 кап и радпвима М34 бр. 14 и бр. 16 др Миљана Ђпрђевић представила је 

резултате прпистекле накпн примене разлишитих типпва непрганских и прганских 

адспрбената (бентпнит, активни угаљ) кап и агрпиндустријских пстатака кап 

адспрбената (екстрахпвани резанци щећерне репе) у ппступку прешищћаваоа меласе 



щећере репе. Ппвећаое ефикаснпсти прпцеса прешищћаваоа меласе кпмбинпваним 

делпваоем натријумпвпг бентпнита и сукцесивне микрпфилтрације уз примену 

статишкпг мещаша на смаоеое интензитета бпје и мутнпће меласе щећерне репе 

испитанп је у раду М23 бр. 8. Прпистекли резултати ппказали су да је кпмбинпваоем 

третмана бентпнитпм и микрпфилтрацијпм мпгуће пстварити знашајнп смаоеое бпје и 

мутнпће меласе, дпк увпђеое статишкпг мещаша ппбпљщава прпцес микрпфилтрације 

али исппљава негативан утицај на параметре квалитета меласе. Претхпднп наведени 

радпви резултат су истраживаоа кандидаткиое тпкпм израде дпктпрске дисертације. 

Са группм аутпра у раду М21 бр. 5 и М84 бр. 26 кандидаткиоа је истраживала утицај 

технплпщких параметара (температуре, тврдпће впде и примеоенпг антимикрпбнпг 

средства) на пресивпст резанаца щећерне репе услед прпмене оихпвих физишкп - 

хемијских пспбина уз истпвременп сагледаваое аспеката микрпбиплпщке активнпсти у 

екстракципнпм спку при упптреби нпвих антимикрпбних средстава на бази хлпра 

(натријум хиппхлприта, алкил - диметил - бензил - ампнијум хлприда и хлпр дипксида). 

Применпм метпде пдзивне ппврщине утврђен је утицај свакпг пд испитиваних 

технплпщких параметара и пптимални услпви прпцеса дпбијаоа преспваних 

екстрахпваних резанаца са щтп већим садржајем суве материје у циљу смаоеоа 

пптрпщое енергената у прпцесу сущеоа резанаца. Испитиваое зависнпсти физишкп - 

хемијских пспбина сахарпзе, првенственп бпје кристала кап и бпје у раствпру, пд 

велишине кристала сахарпзе истраженп је са группм аутпра у раду М52 бр. 23. 

2. КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПРЕХРАМБЕНИХ ВЛАКАНА И КРЕИРАОЕ ФУНКЦИПНАЛНИХ 

БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПЕКАРСКИХ ПРПИЗВПДА  

На физишкп - хемијскпј и микрпбиплпщкпј карактеризацији прехрамбених влакана из 

щећерне репе накпн кпнвективнпг сущеоа кандидаткиоа је радила са группм аутпра у 

раду М34 бр. 19. дпк је у наставку истраживаоа у раду М21 бр. 6 испитан утицај 

мпдификације екстрахпваних резанаца щећерне репе впдпник - перпксидпм у алкалнпј 

средини и примене разлишитих режима вакуум сущеоа на садржај прехрамбених 

влакана, бпју и капацитет везиваоа впде прехрамбених влакана ппреклпм из репе. 

Вреднпсти испитиваних пспбина дпбијених мпдификпваних резанаца разматране су у 

ппређеоу са немпдификпваним резанцима а пстварени резултати указују да се 

мпдификацијпм резанаца мпгу ппбпљщати оихпве физишкп - хемијске пспбине и 

ппвећати садржај раствпрљивих прехрамбених влакана. Недпстатак безглутенских 

прпизвпда, пре свега хлеба, на дпмаћем тржищту представља мптив за развпј нпвпг 

тeхнoлoщки зaхтeвниjег прпцеса прпизвпдое у ппређеоу са прпцеспм прпизвпдое 

пщенишнпг хлеба. Рaзвoj квaлитeтнoг бeзглутeнскoг прoизвoдa joщ увeк прeдстaвљa 

вeлики изaзoв зa индустриjу jeр ни jeднa сирoвинa, дoдaтaк или aдитив сaмoстaлнo нe 

мoжe у пoтпунoсти зaмeнити глутeн. Ппред тпга, пвакви прпизвпди дефицитарни су и у 

прехрамбеним влакнима и микрпнутријентима. Стпга, са кпаутприма у радпвима М21а 

бр. 3, М34 бр. 17, М82 бр. 25 кандидаткиоа истрaжује утицaj рaзлишитих кoлишинa 

хидрoксипрoпил мeтил цeлулoзe (HPMC), мoдификoвaних влaкaнa щeћeрнe рeпe и 



кпмерцијалних влакана јабуке и вoдe нa квалитет, сензпрску прихватљивпст и 

нутритивну вреднпст бeзглутeнскoг хлeбa. Са ппвећаоем кплишине хидрпксипрппил 

метил целулпзе, влакана щећерне репе и јабуке забележенп је ппбпљщаое квалитета 

безглутенскпг хлеба у ппгледу специфишне запремине, тврдпће и жвакљивпсти. 

Дпдатак влакана јабуке је на ппменуте параметре имап знашајнији ппзитиван утицај у 

ппређеоу са влакнима щећерне репе. Ппред тпга, дпстигнути садржај укупних 

прехрамбених влакана у прпизведенпм безглутенскпм хлебу пмпгућава да пвај 

прпизвпд буде нпсилац нутритивне изјаве „извпр влакана“. Истраживаоа реплпщких 

параметара безглутенскпг теста (вискпзни и еластишни мпдули и пппустљивпст) и 

квалитета (запремина и текстура) безглутенскпг хлеба пбпгаћенпг прехрамбеним 

влакнима накпн дпдатка разлишитих кплишина мпдификпваних влакана щећерне репе 

или јабуке, хидрпксипрппил метил целулпзе и впде представљена су у радпвима М22 

бр. 7. и М33 бр. 12. Резултати су ппказали да је уз адекватне кплишине ппменутих 

прпменљивих мпгуће дпбити безглутенски хлеб дпбрпг квалитета. 

3. НАВИКЕ У ИСХРАНИ И ЗНАОЕ П ПРАВИЛНПЈ ИСХРАНИ КПД ШКПЛСКЕ ДЕЦЕ  

Здрава исхрана и развијаое здравих навика у исхрани у перипду адплесценције 

заједнп са пдгпварајућпм физишкпм активнпщћу преппзнати су кап кљушни фактпри за 

дпбрп дугпрпшнп здравље. С тим у вези у раду М24 бр. 10 представљенп је 

истраживаое спрпведенп је у виду анкетнпг упитника са циљем да се прикупе 

инфпрмације п навикама у исхрани, ушесталпсти кпнзумираоа пбрпка и упражоаваоу 

физишке активнпсти међу ушеницима пснпвних и средоих щкпла у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдина мађарске наципналнпсти, већинпм настаоених у руралним 

ппдрушјима. Већина испитаника имала је нпрмални нутритивни статус, дпк је брпј пних 

са прекпмернпм телеснпм тежинпм и гпјазних бип маои. У пппулацији пбухваћенпј 

истраживаоем такпђе је забележена недпвпљна физишка активнпст и нередпвнпст у 

кпнзумираоу пбрпка щтп је индикатпр за пптенцијални развпј гпјазнпсти у зрелпм 

дпбу. Специфишне навике у исхрани пре свега у ппгледу кпнзумираоа хлеба, затим 

слаткища и грицкалица представљени су у радпвима М51 бр. 22 и бр. 23 кап и у 

радпвима М34 бр. 18 и бр. 15, респективнп. 

4. ППБПЉШАОЕ ПЕРФПРМАНСИ МЕМБРАНСКИХ СЕПАРАЦИПНИХ ПРПЦЕСА 

Распрпстраоене мпгућнпсти примене микрпфилтрације, ппсебнп у пбласти 

прехрамбене индустрије, усмериле су наушну заједницу ка развпју нпвих техника у 

циљу ублажаваоа фенпмена запрљанпсти мембране и фенпмена кпнцентраципне 

ппларизације. Кап резултат тпга, уведени су разлишити ппступци кпји укљушују 

третираое наппјне смеще кап и технике кпје пмпгућавају индукпваое прпмена у 

прптпку наппјне смеще. У раду М14 бр. 2 кандидаткиоа детаљније разматра једну пд 

хидрпдинамишких метпда кпја пбезбеђује прпмене у нашину прптицаоа наппјне смеще 

узрпкпване уметаоем прпмптпра турбуленције у канал мембране. С тим у вези, 

пписани су и разлишити типпви прпмптпра турбуленције и оихпв утицај на пптрпщоу 



енергије уз представљаое свепбухватнпг прегледа истраживаоа кпја су за циљ имала 

испитиваое перфпрманси разлишитих прпмптпра турбуленције у прпцесима 

мембранске сепарације примеоеним у прехрамбенпј индустрији. Са кпаутприма, у 

раду М23 бр. 9 настављенп је испитиваое унапређеоа прпцеса микрпфилтрације 

птпадне впде индустрије скрпба при разлишитим прпцесним параметрима уз увпђеое 

статишкпг мещаша при упптреби једнпканалне керамишке мембране. Дпбијени 

резултати ппказали су да се применпм статишкпг мещаша уз пдгпварајуће прпцесне 

параметре флукс пермеата мпже ппбпљщати и прекп 200%. 

 

IV  ЦИТИРАНПСТ ПБЈАВЉЕНИХ РАДПВА 

Цитиранпст наушних радпва кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић, према извещтају 

Библиптеке Матице српске, у бази SCIENCE CITATION INDEX (Web of Science Core 

Collection: Citation Indexes, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)--1996-

present, Social Sciences Citation Index (SSCI)--1996-present, Arts & Humanities Citation 

Index (A&HCI)--1996-present, Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)--

2001-present, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-

SSH)--2001-present, Emerging Sources Citation Index (ESCI)--2015-present) за перипд пд 

2015. дп 2020. гпдине за 6 индексираних публикација је 28 пд шега 21 хетерпцитат, 3 

кпцитата и 4 сампцитата. Цитиранпст рада М23 бр. 9 преузета је из индексне и цитатне 

базе SCOPUS кап и Хирщпв индекс за исти перипд, при шему рад М23 бр. 9 има 2 

хетерпцптата, дпк је Хирщпв индекс кандидаткиое 3 (h-index 3) (прилпг 2). 

 

V КВАЛИТАТИВНА ПЦЕНА НАУЧНПГ АНГАЖПВАОА И ДППРИНПСА 

КАНДИДАТА 

 

1. ППКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У НАУЧНПМ РАДУ 

(Награде и признаоа за наушни рад дпдељене пд стране релевантних наушних институција и 

друщтава; увпдна предаваоа на наушним кпнференцијама и друга предаваоа пп ппзиву; 

шланства у пдбприма међунарпдних наушних кпнференција; шланства у пдбприма наушних 

друщтава; шланства у уређивашким пдбприма шаспписа, уређиваое мпнпграфија, рецензије 

наушних радпва и прпјеката) 

Награде и признаоа за научни рад дпдељене пд стране релевантних научних 

институција и друштава 

 Стипендиста - дпктпранд Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја 

Републике Србије у перипду пд 2015. дп 2018. гпдине. 

 



Чланства у уређивачким пдбприма часпписа, уређиваое мпнпграфија, рецензије 

научних радпва и прпјеката 

Ушещће кандидаткиое у уређивашкпм пдбпру међунарпднпг наушнпг шаспписа кап 

уредника за пбласт (прилпг 3): 

 Food Technology and Biotechnology (М22), за 1 рад.  

Рецензије кандидаткиое у међунарпдним наушним шаспписима (прилпг 3): 

 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (M21), 1 рад; 

 Journal of Agricultural Science and Technology (M22), 1 рад; 

 Journal of Food Processing and Preservation (М23), 1 рад;  

 Indonesian Journal of Chemistry, 1 рад. 

 

2. АНГАЖПВАНПСТ У РАЗВПЈУ УСЛПВА ЗА НАУЧНИ РАД, ПБРАЗПВАОУ И ФПРМИРАОУ 

НАУЧНИХ КАДРПВА 

(Дппринпс развпју науке у земљи; ментпрствп при изради мастер, магистарских и дпктпрских 

радпва, рукпвпђеое специјалистишким радпвима; педагпщки рад; међунарпдна сарадоа; 

прганизација наушних скуппва) 

Дппринпс развпју науке у земљи 

Дппринпс развпју науке у земљи и оенпј пппуларизацији кандидаткиоа др Миљана 

Ђпрђевић прижила је ушещћем на Међунарпднпм Фестивалу науке и пбразпваоа 

Универзитета у Нпвпм Саду 2016., 2017., и 2019. гпдине, кап шлан радипница Катедре за 

инжеоерствп угљенпхидратне хране. Такпђе, тренутне тенденције у свету у ппгледу 

развпја прехрамбене индустрије кап и знаое стешенп при ушещћу на међунарпдним 

радипницама и скуппвима кандидаткиоа је пренела на наципнални нивп крпз струшна 

предаваоа и дискусију са кплегама. 

Педагпшки рад 

Тпкпм щкплске 2015/2016. гпдине кандидаткиоа је била ангажпвана на извпђеоу 

рашунских вежби на предмету Защтита пкплине у прехрамбенпј индустрији при 

пснпвним академским студијама на студијскпм прпграму Инжеоерствп 

угљенпхидратне хране, Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм Саду.  

Тпкпм щкплске 2015/2016. кандидаткиоа је ушествпвала у припреми и реализацији 

експеримената кап и пбради резултата мастер рада, реализпванпг на предмету 

Технплпгија щећера при студијскпм прпграму Инжеоерствп угљенпхидратне хране 

Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм Саду. 



Тпкпм щкплске 2019/2020. гпдине кандидаткиоа је ангажпвана на извпђеоу ппказних 

лабпратпријских вежби на предмету Защтита пкплине у прехрамбенпј индустрији при 

пснпвним академским студијама на студијскпм прпграму Инжеоерствп 

угљенпхидратне хране, Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм Саду.  

 

3. ПРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНПГ РАДА 

(Рукпвпђеое прпјектима, пптпрпјектима и задацима; технплпщки прпјекти, патенти, инпвације 

и резултати примеоени у пракси; рукпвпђеое наушним и струшним друщтвима; знашајне 

активнпсти у кпмисијама и телима Министарства за науку и технплпщки развпј и телима других 

министарстава везаних за наушну делатнпст; рукпвпђеое наушним институцијама) 

Рукпвпђеое прпјектима, пптпрпјектима и задацима 

Ушещће кандидаткиое кап истраживаша на наципналним прпјектима (прилпг 4): 

 2020- Прпграм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике 

Србије 451-03-68/2020-14/200134 

 2015-2019 Наципнални прпјекат “Развпј нпвих функципналних кпндитпрских 

прпизвпда на бази уљарица” (ТР 31014), финансиран пд стране Министарства 

прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, рукпвпдилац прпјекта 

прпф. др Биљана Пајин. 

 

4. КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

(Утицајнпст; параметри квалитета шаспписа и ппзитивна цитиранпст кандидатпвих радпва; 

ефективни брпј радпва и брпј радпва нпрмиран на пснпву брпја кпаутпра; степен 

сампсталнпсти и степен ушещћа у реализацији радпва у наушним центрима у земљи и 

инпстранству; дппринпс кандидата реализацији кпаутпрских радпва; знашај радпва) 

Утицајнпст 

Утицајнпст пригиналних наушних радпва шији је кандидаткиоа др Миљана Ђпрђевић 

аутпр или кпаутпр, мпже се исказати укупним брпјем цитата (прилпг 2). Цитиранпст 

наушних радпва кандидаткиое, према извещтају Библиптеке Матице српске у бази 

SCIENCE CITATION INDEX (Web of Science Core Collection: Citation Indexes, Science Citation 

Index Expanded (SCI-EXPANDED)--1996-present, Social Sciences Citation Index (SSCI)--1996-

present, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)--1996-present, Conference Proceedings 

Citation Index- Science (CPCI-S)--2001-present, Conference Proceedings Citation Index- 

Social Science & Humanities (CPCI-SSH)--2001-present, Emerging Sources Citation Index 

(ESCI)--2015-present) за перипд пд 2015. дп 2020. гпдине за 6 индексираних публикација 

је 28 пд шега 21 хетерпцитата, 3 кпцитата и 4 сампцитата. Цитиранпст рада М23 бр. 9 



преузета је из индексне и цитатне базе SCOPUS кап и Хирщпв индекс за исти перипд, 

при шему је брпј цитата рада 2 дпк је Хирщпв индекс кандидаткиое 3 (h-index 3).  

Параметри квалитета часпписа и ппзитивна цитиранпст кандидатпвих радпва 

Пбјављени пригинални наушни радпви кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић у 

међунарпдним наушним шаспписима категприје М20 мпгу се сврстати у следеће наушне 

пбласти: 

Food Science & Technology:  

 1 рад М21а бр. 3 (Food Chemistry, IF 2019: 6.306);  

 2 рада М21 бр. 4 и бр. 5, (LWT-Food Science and Technology, IF 2018: 4.000, IF 

2017: 3.455);  

 1 рад М21 бр. 6, (Food and Bioproducts Processing, IF 2016: 2.966);  

 1 рад М22 бр. 7 (International Journal of Food Science and Technology, IF 2018: 

2.201); 

 1 рад М24 бр. 10 (Food and Feed Research); 

Engineering, Chemical: 

 1 рад М23 бр. 8 (Canadian Journal of Chemical Engineering, IF 2019: 1.687); 

 1 рад М23 бр. 9 (Periodica Polytechnica Chemical Engineering, IF 2019: 1.257). 

 

Преглед наушних пбласти и међунарпдних наушних шаспписа у кпјима су цитирани 

пригинални наушни радпви кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић дат хрпнплпщки 

(прилпг 2): 

Food Science & Technology: 

 рад М21а бр. 3 пбјављен у шасппису Food Chemistry, 2 хетерпцитата:  

1 цитат у шасппису М21а Food Hydrocolloids, IF 2019: 7.053;  
1 цитат у шасппису М22 International Journal of Food Science and Technology, IF 

2019: 2.773; 

 рад М21 бр. 4 пбјављен у шасппису LWT-Food Science and Technology, 3 
хетерпцитата:  

1 цитат у шасппису М21 Journal of Agricultural and Food Chemistry, IF 2019: 4.192;  
1 цитат у шасппису М22 International Journal of Food Science and Technology, IF 

2019: 2.773;  
1 цитат у шасппису Ukrainian Food Journal; 

 рад М21 бр. 5, пбјављен у шасппису LWT-Food Science and Technology, 2 
хетерпцитатa: 



 
1 цитат у шасппису М21 Journal of the Science of Food and Agriculture, IF 2019: 

2.614; 
1 цитат у шасппису М23 Listy Cukrovarnicke a Reparske, IF 2019: 0.263; 
 

 рад М21 бр. 6, пбјављен у шасппису Food and Bioproducts Processing, 8 цитата (4 

хетерпцитата, 2 кпцитата, 2 сампцитата): 

2 цитата у шасппису М21а Food Chemistry, IF 2019: 6.306;  
1 цитат у шасппису М23 Journal of Food Measurement and Characterization, IF 2019: 

1.648;  
2 цитата у шасппису М21 LWT-Food Science and Technology, IF 2019: 4.006;  
1 цитат у шасппису М22 International Journal of Food Science and Technology, IF 

2018: 2.201;  
1 цитат у шасппису М23 Czech Journal пf Food Sciences, IF 2018: 1.223;  
1 цитат у шасппису М21 Innovative Food Science and Emerging Technologies, IF 

2017: 3.706;  
 

 рад М22 бр. 7, пбјављен у шасппису International Journal of Food Science and 

Technology, 8 цитата (7 хетерпцитата, 1 сампцитат):  

1 цитат у шасппису М21а Food Chemistry, IF 2019: 6.306;  
7 цитата у шасппису М23 Journal of Food Processing and Preservation, IF 2019: 

1.405.  

Agricultural Engineering: 

 рад М21 бр. 5, пбјављен у шасппису LWT-Food Science and Technology, 1 кпцитат:  

1 цитат у шасппису М21а Industrial Crops and Products, IF 2018: 4.583; 
 

Engineering, Chemical: 

 рад М21 бр. 4, пбјављен у шасппису LWT-Food Science and Technology, 1 

хетерпцитат, 1 сампцитат:  

1 цитат у шасппису М21 Journal of Environmental Chemical Engineering, IF 2019: 
4.300; 

1 цитат у шасппису М23 Canadian Journal of Chemical Engineering, IF 2019: 1.687; 

 рад М21 бр. 6, пбјављен у шасппису Food and Bioproducts Processing, 1 

хетерпцитат:  

1 цитат у шасппису М22 Drying Technology, IF 2019: 2.988; 

 рад М23 бр. 8, пбјављен у шасппису Canadian Journal of Chemical Engineering, 1 

хетерпцитат:  



1 цитат у шасппису М22 Membranes, IF 2019: 3.094; 

 рад М23 бр. 9, пбјављен у шасппису Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 1 

хетерпцитат: 

1 цитат у шасппису М23 Periodica Polytechnica Chemical Engineering, IF 2019: 1.257. 

Mechanics 

 рад М23 бр. 9, пбјављен у шасппису Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 1 

хетерпцитат: 

1 цитат у шасппису М23 Mechanika, IF 2019: 0.485. 

Ефективни брпј радпва и брпј радпва нпрмиран на пснпву брпја кпаутпра 

Из дпсадащоег наушнп - истраживашкпг рада кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић 

прпистеклп је 23 наушних публикација, у склппу исппд наведених категприја, уз два 

технишка рещеоа (М80) и пдбраоену дпктпрску дисертацију (М71): 

 2 категприје М10 (2 ппглавља М14),  

 8 радпва категприје М20 (1 рад М21а, 3 рада М21, 1 рад М22, 2 рада М23, 1 рад 

М24),  

 9 категприје М30 (3 саппщтеоа М33, 6 саппщтеоа М34),  

 1 категприје М40 (ппглавље М45) 

 3 категприје М50 (2 рада М51, 1 рад М52).  

Пбјављени пригинални наушни радпви кандидаткиое припадају групи 

експерименталних радпва у пбласти биптехнишких наука.  

Кпригпваое брпја бпдпва на пснпву брпја аутпра за пбјављене наушне радпве 

спрпведенп је кпд рада М21 бр. 4, рада М23 бр. 8, рада М24 бр. 10, саппщтеоа М34 бр. 

16, радпва М51 бр. 21 и 22, рада М52 бр. 23 и рада М84 бр. 26 будући да је на 

наведеним радпвима брпј аутпра већи пд 7. Пптребна кпрекција брпја бпдпва 

спрпведена је према важећем критеријуму Правилника п ппступку, нашину вреднпваоа 

и квантитативнпм исказиваоу наушнп - истраживашких резултата истраживаша 

К/(1+0,2(н-7)), где је К вреднпст резултата, а н брпј аутпра. Укупан индекс 

кпмпетентнпсти кандидаткиое уз уважаваое спрпведене кпрекције брпја бпдпва је 

78,61.  

Степен сампсталнпсти и степен учешћа у реализацији радпва у научним центрима у 

земљи и инпстранству 

Пд укупнпг брпја пбјављених пригиналних наушних радпва (23), кандидаткиоа др 

Миљана Ђпрђевић је први аутпр у 2 мпнпграфска ппглавља (М14 бр. 1 и 2), 2 

пригинална наушна рада (рад категприје М21 бр. 4 и рад категприје М23 бр. 8), 2 



саппщтеоа са скупа щтампана у целини (М33 бр. 11 и 13) и 2 саппщтеоа са скупа 

щтампана у извпду (М34 бр. 14 и 16). Кандидаткиоа је кап аутпр пдгпвпран за преписку 

рукпвпдила при пбјављиваоу 4 пригинална наушна рада у међунарпдним шаспписима 

(2 рада М21 бр. 4 и 6, и 2 рада М23 бр. 8 и 9). 

Пбјављени наушни радпви кандидаткиое резулатат су рада на наципналнпм прпјекту 

финансиранпм пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја 

Републике Србије на кпме је била ангажпвана, кап и рада на прпјектима финансираним 

пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку 

делатнпст Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и билатералнпм прпјекту.  

Дппринпс кандидата реализацији кпаутпрских радпва 

Кап кпаутпр, др Миљана Ђпрђевић активнп је ушествпвала у експерименталнпм раду, 

статистишкпј пбради експерименталних резултата, писаоу пригиналних наушних 

радпва, кап и рукпвпђеоу тпкпм прпцеса оихпвпг пбјављиваоа. На тај нашин, 

кандидаткиоа је дала свпј наушни дппринпс крпз израду и пбјављиваое пригиналних 

виспкп рангираних и квалитетних кпаутпрских радпва.   

Значај радпва 

Знашај наушнп - истраживашкпг рада кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић усмеренпг ка 

развпју нпвих ппступака прешищћаваоа и ппбпљщаоу квалитета међупрпизвпда и 

финалнпг прпизвпда индустрије щећера применпм прирпдних и пп пкплину 

нещкпдљивих адспрбената пгледа се у пптпунпм искприщћеоу сирпвине и 

валпризацији сппредних прпизвпда индустрије щећера крпз издвајаое вредних 

кпмппнената (бетаина, запстале сахарпзе). Стпга, прпистекли пригинални наушни 

радпви знашајан су дппринпс дпсадащоим наушним истраживаоима у пбласти 

технплпгије щећера у ппгледу смаоеоа садржаја несахарпзних једиоеоа, 

упптпуоавају пскудну наушну литературу пп питаоу испитиване прпблематике дпк 

такпђе представљају и пптенцијал ка испуоеоу дугпгпдищое тенденције за 

ппвећаоем принпса сахарпзе пд стране саме индустрије. 

 

  



VI  КВАНТИТАТИВНА ПЦЕНА НАУЧНПГ АНГАЖПВАОА И ДППРИНПСА 

КАНДИДАТА 

Индекс кпмпетентнпсти 

Врста резултата 
Вреднпст 

резултата 

Брпј 

резултата 

Укупан 

брпј 

бпдпва 

Кпригпван 

брпј бпдпва* 

М14 Мпнпграфска студија/ппглавље у коизи 

М12 или рад у тематскпм збпрнику 

међунарпднпг знашаја 

4 2 8 8 

М21а Рад у међунарпднпм шасппису 

изузетних вреднпсти  
10 1 10 10 

М21 Рад у врхунскпм међунарпднпм шасппису 8 3 24 22,66 

М22 Рад у истакнутпм међунарпднпм 

шасппису 
5 1 5 5 

М23 Рaд у мeђунaрoднoм шaсoпису 3 2 6 5,14 

М24 Рaд у наципналнпм шасппису 

међунарпднпг знашаја 
3 1 3 2,14 

М33 Сaoпщтeоe сa мeђунaрoднoг скупa 

щтaмпaнo у цeлини 
1 3 3 3 

M34 Сaoпщтeоe сa мeђунaрoднoг скупa 

щтaмпaнo у извпду 
0,5 6 3 2,92 

М45 Ппглавље у коизи М42 или рад у 

тематскпм збпрнику наципналнпг знашаја 
1,5 1 1,5 1,5 

М51 Рад у врхунскпм шасппису наципналнпг 

знашаја 
2 2 4 2,86 

М52 Рад у истакнутпм наципналнпм шасппису 1,5 1 1,5 1,25 

М71 Пдбраоена дпктпрска дисертација 6 1 6 6 

М82 Нпвп технишкп рещеое примеоенп на 

наципналнпм нивпу 
6 1 6 6 

М84 Битнп ппбпљщанп технишкп рещеое на 

наципналнпм нивпу 
3 1 3 2,14 

УКУПНП 78,61 

*Кпрекција брпја бпдпва за радпве на кпјима је брпј аутпра већи пд 7, изведена је на пснпву 

критеријума К/(1+0,2(н-7)), где је К вреднпст резултата, а н брпј аутпра. 

У пднпсу на критеријуме за избпр наушнпг сарадника за технишкп-

технплпщке и биптехнишке науке 
Пптребнп Реализпванп 

Укупнп 16 78,61 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51+M80+M90+M100 9 66,94 

М21+М22+М23 5 42,8 

 



 

VII  АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Миљана Ђпрђевић рпђена 05.09.1990. у Пирпту, Србији је смер Прехрамбени технишар 

- пглед, Млекарске щкпле са дпмпм ушеника „Др Пбрен Пејић“ у Пирпту заврщила 

2009. гпдине кап нпсилац Вукпве диплпме. Жеља за усаврщаваоем у пбласти 

прехрамбенпг инжеоерства дпвпди је на Технплпщки факултет Универзитета у Нпвпм 

Саду где успещнп заврщава пснпвне (2013) и мастер академске студије (2014) на 

студијскпм ппдрушју Инжеоерствп угљенпхидратне хране са прпсешним пценама 9,31 и 

10,00, респективнп. Пдбрану заврщнпг и мастер рада спрпвпди на тематици у пквиру 

предмета Технплпгија щећера са следећим наслпвима „Прпизвпдоа прехрамбених 

влакана“ и „Физишкп - хемијске и микрпбиплпщке карактеристике влакана щећерне 

репе“ уз ппстигнуте максималне пцене. Тпкпм студираоа награђивана је пд стране 

факултета за ппстигнут успех на пснпвним и мастер студијама.  

2014. гпдине уписује дпктпрске академске студије на Технплпщкпм факултету 

Универзитета у Нпвпм Саду на студијскпм прпграму Прехрамбенп инжеоерствп у 

жељи за бављеоем наушнп - истраживашким радпм и даљим усаврщаваоем у пвпј 

наушнпј пбласти. Пд априла 2015. гпдине ангажпвана је кап Стипендиста - дпктпранд 

Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја на прпјекту „Развпј нпвих 

функципналних кпндитпрских прпизвпда на бази уљарица” (евиденципни брпј ТР 

31014) (прилпг 4).  

Пд маја 2018 гпдине заснива радни пднпс у пквиру ппзива Министарства прпсвете, 

науке и технплпщкпг развпја „1000 младих истраживаша“ на Технплпщкпм факултету у 

Нпвпм Саду кап истраживаш - приправник при Катедри за инжеоерствп 

угљенпхидратне хране. 

У пквиру струшнпг усаврщаваоа, др Миљана Ђпрђевић тпкпм 2019.-те гпдине бправи 

на Сент Ищтван Универзитету у Будимпещти, Мађарска на департману за Прехрамбенп 

инжеоерствп ппд пкриљем CEEPUS мреже CIII-HR-0360-11-1819 „For Safe and Healthy 

Food in Middle-Europe“. Исте гпдине ушествује на радипници EIT Food RIS Venturing 

school на Универзитету Warmia and Mazury Плщтин, Ппљска намеоенпј ппбпљщаоу 

предузетнишких и меначерских вещтина младих истраживаша (прилпг 1). Кандидаткиоа 

је такпђе ушествпвала у вище радипница фпкусираних на метпдплпгију наушнп - 

истраживашкпг рада укљушујући претраживаое литературе, писаое и рецензираое 

наушних публикација, кап и радипницама намеоеним пппуларизацији науке у земљи 

(прилпг 1).  

Кандидаткиоа др Миљана Ђпрђевић успещна је у наушнп - истраживашкпм раду у 

пбласти прешищћаваоа међупрпизвпда, сппредних прпизвпда и финалнпг прпизвпда 

индустрије щећера и ппбпљщаоу оихпвпг квалитета. Ппсебан наушни дппринпс дала је 



крпз пипнирска истраживаоа у пбласти прешищћаваоа меласе применпм прирпдних и 

дпступних адспрбената непрганскпг и прганскпг ппрекла где се убрајају и неки пд 

сппредних прпизвпда саме индустрије щећера. Кап резултат студипзнпг и преданпг 

рада у наведенпј пбласти, прпистекла је и дпктпрска дисертација ппд називпм: 

„Редукпваое садржаја несахарпзних једиоеоа у меласи щећерне репе применпм 

мпдификпваних минералних и целулпзних адспрбената” пдбраоена у септембру 2020. 

гпдине. 

Крпз дпсадащои наушнп - истраживашки рад пбјављиваоем 23 наушне публикације, пд 

кпјих 7 са укупним брпјем цитата 30 (23 хетерпцитата, 3 кпцитата и 4 сампцитата) уз 

Хирщпв индекс 3 (h-index 3) (прилпг 2), кандидаткиоа је пстварила индекс 

кпмпетентнпсти 78,61. Уз наведене квантитативне резултате, кап млади експерт у свпјпј 

пбласти преппзната је и пд стране наушне заједнице шему сведпше рецензирани радпви 

у међунарпдним шаспписима (прилпг 3). 

Изражена пригиналнпст, сампсталнпст, ппузданпст и несебишнп залагаое у 

дпсадащоем раду кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић указују на изузетан афинитет 

ка наушнп - истраживашкпм раду и уз претхпднп наведене квантитативне резултате 

квалификују је за даљи развпј у кпмплетнпг наушнпг радника. 

 

VIII  МИШЉЕОЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ 

На пснпву разматраоа пријаве кандидата, анализе наушнпг рада и дппринпса, кап и на 

пснпву лишнпг ппзнаваоа кандидата, Кпмисија пцеоује да је др Миљана Ђпрђевић 

вредан и креативан наушни радник, кпји испуоава прпписане услпве да буде изабран у 

зваое научнпг сарадника за наушну пбласт Биптехнишке науке, грану науке 

Прехрамбенп инжеоерствп, наушну дисциплину Технплпгија биљних прпизвпда, ужу 

наушну пбласт Квалитет и безбеднпст хране биљнпг ппрекла. 

Кандидаткиоа др Миљана Ђпрђевић: 

1. ппседује пдгпварајући наушни степен дпктпра наука-технплпщкп инжеоерствп,  

2. ппседује неппхпдан брпј пбјављених радпва у међунарпдним и наципналним 

шаспписима, 

3. у дпсадащоем наушнп-истраживашкпм раду пстварила је укупан индекс 

кпмпетентнпсти пд 78,61 (пптребнп 16) уз вреднпст индекса кпмпетентнпсти из 

групе М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51+М80+М90+М100=66,94 

(пптребнп 9), и вреднпст индекса кпмпетентнпсти из групе М21+М22+М23=42,8 

(пптребнп 5), 

4. ппседује изражену сппспбнпст за наушни рад. 

  



 

ХI  ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ЗВАОЕ 

На пснпву излпженпг Кпмисија једнпгласнп кпнстатује да др Миљана Ђпрђевић 

испуоава све услпве прпписане Закпнпм п науци и истраживаоима и Правилникпм п 

ппступку, нашину вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу наушнп - истраживашких 

резултата истраживаша, те предлаже Наставнп - наушнпм већу Технплпщкпг факултета 

Нпви Сад да извещтај прихвати и упути предлпг Матишнпм пдбпру за Биптехнплпгију и 

агрпиндустрију Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије 

за избпр кандидата  

 

др Миљане Ђпрђевић 

 

у зваое научни сарадник за наушну пбласт Биптехнишке науке, наушну грану 

Прехрамбенп инжеоерствп, наушну дисциплину Технплпгија биљних прпизвпда, ужу 

наушну пбласт Квалитет и безбеднпст хране биљнпг ппрекла. 

 

ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 

__________________________________________ 

др Зита Шерещ, редпвни прпфеспр, 

Технплпщки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду, председник 

 

__________________________________________ 

др Драгана Шпрпоа-Симпвић, ванредни прпфеспр, 

Технплпщки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Сад, шлан 

 

__________________________________________ 

др Бпјана Филипшев, наушни саветник, 

Наушни институт за прехрамбене технплпгије у 

Нпвпм Саду, Универзитет у Нпвпм Саду, шлан  



 
 

Прилпг 5. Правилника п ппступку, начину вреднпваоа и квантитативнпм 
исказиваоу научнпистраживачких резултата истраживача 

 
 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА П КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАОЕ НАУЧНПГ ЗВАОА 
 
I Ппшти ппдаци п кандидату 

Име и презиме: Миљана Ђпрђевић 
Гпдина рпђеоа: 1990. 
ЈМБГ: 0509990737525 
Назив институције у кпјпј је кандидат сталнп заппслен: пп угпвпру на 
пдређенп, Технплпшки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду 
 
Диплпмирап-ла:   гпдина: 2013.               факултет:  Технплпшки факултет 
Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду 
Мастер рад:           гпдина: 2014.               факултет:  Технплпшки факултет 
Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду 
Дпктприрап-ла:    гпдина: 2020.                факултет: Технплпшки факултет 
Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм Саду 
Ппстпјеће научнп зваое: - 
Научнп зваое кпје се тражи: Научни сарадник 
Пбласт науке у кпјпј се тражи зваое: Биптехничке науке 
Грана науке у кпјпј се тражи зваое: Прехрамбенп инжеоерствп 
Научна дисциплина у кпјпј се тражи зваое: Технплпгија биљних 
прпизвпда 
Ужа научна дисциплина: Квалитет и безбеднпст хране биљнпг ппрекла 
Назив научнпг матичнпг пдбпра кпјем се захтев упућује: Матични научни 
пдбпр за биптехнплпгију и агрпиндустрију  
 

II Датум избпра-реизбпра у научнп зваое: 

 Научни сарадник: - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III Научнп-истраживачки резултати (прилпг 1 и 2 Правилника): 

1. Мпнпграфије, мпнпграфске студије, тематски збпрници, лексикпграфске и 
картпграфске публикације међунарпднпг значаја (уз дпнпшеое на увид) 
(М10): 
 
 брпј вреднпст укупнп 
М11=    
М12=    
М13=    
М14= 2 4 8 
М15=    
М16=    
М17=    
М18=    

 
2. Радпви пбјављени у научним часпписима међунарпднпг значаја (М20): 
 
 брпј вреднпст укупнп 
М21a= 1 10 10 
М21= 3 8 22,66 
М22= 1 5 5 
М23= 2 3 5,14 
М24= 1 3 2,14 
М25=    
М26=    
М27=    

 
3. Збпрници са међунарпдних научних скуппва (М30): 
 
 брпј вреднпст укупнп 
М31=    
М32=    
М33= 3 1 3 
М34= 6 0,5 2,92 
М35=    
М36=    

 
4. Наципналне мпнпграфије, тематски збпрници, лексикпграфске и 

картпграфске публикације наципналнпг значаја; научни превпди и 
критичка издаоа грађе, библипграфске публикације (М40): 

 
 брпј вреднпст укупнп 
М41=    
М42=    
М43=    
М44=    
М45= 1 1,5 1,5 
М46=    



 

М47=    
М48=    
M49=    

 
5.  Часпписи наципналнпг значаја (М50): 

 
 брпј вреднпст укупнп 
М51= 2 2 2,86 
М52= 1 1,5 1,25 
М53=    
М54=    
М55=    
М56=    

 
6. Збпрници скуппва наципналнпг значаја (М60): 

 
 брпј вреднпст укупнп 
М61=    
М62=    
М63=    
М64=    
М65=    
М66=    

  
7. Магистарске и дпктпрске тезе (М70): 

 
 брпј вреднпст укупнп 
М71= 1 6 6 
М72=    

 
8. Техничка и развпјна решеоа (М80) 

 
 брпј вреднпст укупнп 
М81=    
М82= 1 6 6 
М83=    
М84= 1 3 2,14 
М85=    
М86=    

 
9. Патенти, аутпрске излпжбе, тестпви (М90): 

 
 брпј вреднпст укупнп 
М91=    
М92=    
M93=    

 
 
 
 



 

 
IV Квалитативна пцена научнпг дппринпса (прилпг 1 Правилника): 
 
1. Ппказатељи успеха у научнпм раду: 
(Награде и признаоа за научни рад дпдељене пд стране релевантних научних 
институција и друштава; увпдна предаваоа на научним кпнференцијама и друга 
предаваоа пп ппзиву; чланства у пдбприма међунарпдних научних кпнференција; 
чланства у пдбприма научних друштава; чланства у уређивачким пдбприма часпписа, 
уређиваое мпнпграфија, рецензије научних радпва и прпјеката) 

 
Кандидаткиоа је била Стипендиста - дпктпранд Министарства прпсвете, 
науке и технплпшкпг развпја Републике Србије у перипду пд 2015. дп 2018. 
гпдине. 
 
Кандидаткиоа је учествпвала у уређивачкпм пдбпру међунарпднпг научнпг 
часпписа категприје М22 кап уредник за пбласт а такпђе је рецензирала 
четири рада за међунарпдне научне часпписе из категприја M21, M22 и М23 
(прилпг 3). 

 
2. Ангажпванпст у развпју услпва за научни рад, пбразпваоу и фпрмираоу 

научних кадрпва: 
(Дппринпс развпју науке у земљи; ментпрствп при изради мастер, магистарских и 
дпктпрских радпва, рукпвпђеое специјалистичким радпвима; педагпшки рад; 
међунарпдна сарадоа; прганизација научних скуппва) 

 
Пппуларизацији науке у земљи, кандидаткиоа др Миљана Ђпрђевић 
дппринела је учешћем на Међунарпднпм Фестивалу науке и пбразпваоа 
Универзитета у Нпвпм Саду 2016., 2017., и 2019. гпдине, кап члан радипница 
Катедре за инжеоерствп угљенпхидратне хране. 
Ангажман кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић у педагпшкпм раду на 
студијскпм прпграму Инжеоерствп угљенпхидратне хране, Технплпшкпг 
факултета Нпви Сад, Универзитета у Нпвпм Саду пбухватап је: 
 

 извпђеое рачунских вежби на предмету „Заштита пкплине у 
прехрамбенпј индустрији“, шкплска 2015/2016. гпдина 

 припрема и реализација експеримената уз пбраду резултата мастер 
рада, реализпванпг на предмету „Технплпгија шећера“, шкплска 
2015/2016. гпдина 

 извпђеое ппказних лабпратпријских вежби на предмету „Заштита 
пкплине у прехрамбенпј индустрији“, шкплска 2019/2020 гпдина 

 
3. Организација научнпг рада: 
(Рукпвпђеое прпјектима, пптпрпјектима и задацима; технплпшки прпјекти, патенти, 
инпвације и резултати примеоени у пракси; рукпвпђеое научним и стручним 
друштвима; значајне активнпсти у кпмисијама и телима Министарства за науку и 
технплпшки развпј и телима других министарстава везаних за научну делатнпст; 
рукпвпђеое научним институцијама) 

 



 

Учешће кандидаткиое кап истраживача на наципналним прпјектима (прилпг 4): 

 2020- Прпграм Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 
Републике Србије 451-03-68/2020-14/200134 

 2015-2019 Наципнални прпјекат “Развпј нпвих функципналних 
кпндитпрских прпизвпда на бази уљарица” (ТР 31014), финансиран пд 
стране Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја Републике 
Србије, рукпвпдилац прпјекта прпф. др Биљана Пајин. 

 
4. Квалитет научних резултата: 
(Утицајнпст; параметри квалитета часпписа и ппзитивна цитиранпст кандидатпвих 
радпва; ефективни брпј радпва и брпј радпва нпрмиран на пснпву брпја кпаутпра; степен 
сампсталнпсти и степен учешћа у реализацији радпва у научним центрима у земљи и 
инпстранству; дппринпс кандидата реализацији кпаутпрских радпва; значај радпва) 

 
Из дпсадашоег научнп - истраживачкпг рада кандидаткиое др Миљане 
Ђпрђевић прпистеклп је 23 научних публикација (2 ппглавља у коизи М12 (М14), 
1 рад у међунарпднпм часппису изузетних вреднпсти (М21а), 3 рада у врхунским 
међунарпдним часпписима (М21), 1 рад у истакнутпм међунарпднпм часппису 
(М22), 2 рада у међунарпдним часпписима (М23), 1 рад у часппису међунарпднпг 
значаја верификпванпг ппсебнпм пдлукпм (М24), 3 саппштеоа са међунарпдних 
скуппва штампана у целини (М33), 6 саппштеоа са међунарпдних скуппва 
штампана у извпду (М34), 1 ппглавље у коизи М42 (М45)), уз 2 техничка решеоа 
(М82, М84) и пдбраоену дпктпрску дисертацију (М71).  
Цитиранпст научних радпва кандидаткиое др Миљане Ђпрђевић према 
библипграфији цитираних радпва Матице српске и индексне и цитатне базе 
SCOPUS за перипд пд 2015. дп 2020. гпдине за 7 индексираних публикација, где је 

кандидаткиоа први аутпр или кпаутпр, је 30 пд чега 23 хетерпцитата, 3 кпцитата и 
4 сампцитата уз Хиршпв индекс 3 (h-index 3) (прилпг 2).  
Укупан индекс кпмпетентнпсти кандидаткиое уз уважаваое спрпведене 
кпрекције брпја бпдпва према важећем Правилнику п ппступку, начину 
вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу научнпистраживачких резултата 
истраживача је 78,61.  
Кандидаткиоа др Миљана Ђпрђевић је први аутпр у 2 мпнпграфска ппглавља 
(М14 бр. 1 и 2), 2 пригинална научна рада (рад категприје М21 бр. 4 и рад 
категприје М23 бр. 8), 2 саппштеоа са скупа штампана у целини (М33 бр. 11 и 13) 
и 2 саппштеоа са скупа штампана у извпду (М34 бр. 14 и 16). Кап аутпр пдгпвпран 
за преписку, кандидаткиоа је рукпвпдила при пбјављиваоу 4 пригинална научна 
рада у међунарпдним часпписима (2 рада М21 бр. 4 и 6, и 2 рада М23 бр. 8 и 9) у 
свпјству првпг аутпра и кпаутпра. 
Свпјим дпсадашоим научнп - истраживачким радпм и пригиналним научним 
радпвима пружила је значајан дппринпс истраживаоима у пбласти Технплпгије 
шећера у ппгледу смаоеоа садржаја несахарпзних једиоеоа првенственп у 
меласи и тиме упптпунила пскудну научну литературу пп питаоу наведене 
прпблематике кпја има велики пптенцијал примене у индустрији. 



 

 
Репрезентативни радпви кап ппказатељи научне кпмпетентнпсти 

кандидата  

Мпнпграфска студија/ппглавље у коизи М12 или рад у тематскпм збпрнику 

међунарпднпг значаја, M14 (4 бпда) 

1. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Nikola Maravid, Marijana Djordjevid. Molasses: 

Desugarization processes and purification treatments. In K. Maddison and R. Fuller (Eds.), 

Molasses: Forms, production and uses, (2019), (pp. 97−123). New York: Nova Science 

Publishers Inc. ISSN: 978-1-53614-702-5 (eBook). 

https://novapublishers.com/shop/molasses-forms-production-and-uses/  

Брпј хетерпцитата: 0 

2. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Nikola Maravid, Aleksandar Jokid, Marijana Djordjevid, 

Dragana Šoronja-Simovid. Turbulence promoters application towards cross-flow 

microfiltration process enhancement. In Y. El Rayess (Ed.), Microfiltration: Principles, 

process and applications, (2019), (pp. 159−184). New York: Nova Science Publishers Inc. 

ISSN: 978-1-53616-347-6 (ebook). https://novapublishers.com/shop/microfiltration-

principles-process-and-applications/  

Брпј хетерпцитата: 0 

Рад у међунарпднпм часппису изузетних вреднпсти, M21a (10 бпдпва) 

3. Marijana Djordjevid, Dragana Šoronja-Simovid, Ivana Nikolid, Miljana Djordjević, Zita Šereš, 

Marija Milašinovid-Šeremešid. Sugar beet and apple fibres coupled with 

hydroxypropylmethylcellulose as functional ingredients in gluten-free formulations: 

Rheological, technological and sensory aspects. Food Chemistry, 295 (2019), 189−197, ISSN: 

0308-8146, Food Science & Technology 7/139, IF 2019: 6.306. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.066  

Брпј хетерпцитата: 2 

Рад у врхунскпм међунарпднпм часппису, M21 (8 бпдпва) 

4. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Tatjana Došenovid, Dragana Šoronja-Simovid, Nikola Maravid, 

Dragana Kukid, Ivana Nikolid, Marijana Djordjevid. Sugar beet molasses purification by 

bentonite addition: Analysis of quality enhancement and treatment conditions. LWT-Food 

Science and Technology, 93 (2018), 142–149, ISSN: 0023-6438, Food Science & Technology 

23/135, IF 2018: 4.000. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.030  

Брпј хетерпцитата: 4 

5. Zita Šereš, Nikola Maravid, Dušan Rakid, Ljubica Dokid, Ivana Nikolid, Dragana Šoronja-

Simovid, Miljana Ðorđević. Application of biocides in the process of sucrose extraction from 

sugar beet: Effect on sucrose content, number of Leuconostoc colonies and wet pulp 

characteristics. LWT-Food Science and Technology, 75 (2017) 17-24, ISSN: 0023-6438, Food 

Science & Technology 27/133, IF 2017: 3.455. http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.08.038 

Брпј хетерпцитата: 2 

https://novapublishers.com/shop/molasses-forms-production-and-uses/
https://novapublishers.com/shop/microfiltration-principles-process-and-applications/
https://novapublishers.com/shop/microfiltration-principles-process-and-applications/
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.066
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.030
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.08.038


 

6. Dragana Šoronja-Simovid, Zita Šereš, Nikola Maravid, Marijana Djordjevid, Miljana 

Djordjević, Jadranka Lukovid, Aleksandra Tepid. Enhancement of physicochemical 

properties of sugar beet fibres affected by chemical modification and vacuum drying. Food 

and Bioproducts Processing, 100 (2016), 432−439, ISSN: 0960-3085, Food Science & 

Technology 25/130, IF 2016: 2.966. http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2016.09.003 

Брпј хетерпцитата: 5 

Рад у истакнутпм међунарпднпм часппису, M22 (5 бпдпва) 

7. Marijana Djordjevid, Dragana Šoronja-Simovid, Ivana Nikolid, Ljubica Dokid, Miljana 

Djordjević, Zita Šereš, Žana Šaranovid. Rheology and bread-making performance of gluten-

free formulations affected by different levels of sugar beet fibre, 

hydroxypropylmethylcellulose and water. International Journal of Food Science and 

Technology, 53(8) (2018), 1832−1837, Online ISSN: 1365-2621, Food Science & Technology 

55/135, IF 2018: 2.201. https://doi.org/10.1111/ijfs.13797  

Брпј хетерпцитата: 7 

Рад у међунарпднпм часппису, M23 (3 бпда) 

8. Miljana Djordjević, Zita Šereš, Tatjana Došenovid, Dragana Šoronja-Simovid, Nikola Maravid, 

Žana Šaranovid, Laslo Šereš, Marina Šdiban, Marijana Djordjevid. Modelling of cross-flow 

microfiltration coupled with bentonite treatment in sugar beet molasses purification. 

Canadian Journal of Chemical Engineering, 97 (2019), 947−954, ISSN: 0008-4034, 

Engineering, Chemical 85/143, IF 2019: 1.687. https://doi.org/10.1002/cjce.23289 

Брпј хетерпцитата: 1 

9. Laslo Šereš, Ljubica Dokid, Bojana Ikonid, Dragana Šoronja-Simovid, Miljana Djordjević, Žana 

Šaranovid, Nikola Maravid. Data-driven modelling of microfiltration process with embedded 

static mixer for steepwater from corn starch industry. Periodica Polytechnica Chemical 

Engineering, 62(1) (2019), 114-122, Online ISSN: 1587-3765, Print ISSN: 0324-5853, 

Engineering, Chemical 93/143, IF 2019: 1.257. https://doi.org/10.3311/PPch.10400  

Брпј хетерпцитата: 2 

Рад у наципналнпм часппису међунарпднпг значаја, М24 (3 бпда) 

10. Zita Šereš, Ferenc Kiš, Dragana Šoronja Simovid, Peter Raspor, Marijana Djordjevid, 

Miljana Djordjević, Sonja Smole Možina, Nikola Maravid, Jana Zahorec. Estimation of 

dietary habits and physical activity among young population in Vojvodina: BMI-for-age 

approach. Food and Feed Research, 45(2) (2018), 159−168, ISSN: 2217-5660, 

Биптехнплпгија и агрпиндустрија. http://dx.doi.org/10.5937/FFR1802159S   

Брпј хетерпцитата: 0 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2016.09.003
https://doi.org/10.1111/ijfs.13797
https://doi.org/10.1002/cjce.23289
https://doi.org/10.3311/PPch.10400
http://dx.doi.org/10.5937/FFR1802159S


 

 
V    Пцена кпмисије п научнпм дппринпсу кандидата са пбразлпжеоем: 
  
Кандидат др Миљана Ђпрђевић: 

 ппседује пдгпварајући научни степен дпктпра наука-технплпшкп 
инжеоерствп,  

 ппседује неппхпдан брпј пбјављених радпва у међунарпдним и 
наципналним часпписима, 

 у дпсадашоем научнп-истраживачким радпм пстварила је укупан индекс 
кпмпетентнпсти пд 78,61 (пптребнп 16) уз вреднпст индекса 
кпмпетентнпсти из групе 
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51+М80+М90+М100=66,94 
(пптребнп 9), и вреднпст индекса кпмпетентнпсти из групе 
М21+М22+М23=42,8 (пптребнп 5), 

 ппседује изражену сппспбнпст за научни рад. 
 
На пснпву излпженпг Кпмисија једнпгласнп кпнстатује да др Миљана Ђпрђевић 
испуоава све услпве прпписане Закпнпм п науци и истраживаоима и 
Правилникпм п ппступку, начину вреднпваоа и квантитативнпм исказиваоу 
научнпистраживачких резултата истраживача, за избпр у зваое научни сарадник 
за научну пбласт Биптехничке науке. Стпга, кпмисија пцеоује да је др Миљана 
Ђпрђевић вредан и креативан научни радник и са задпвпљствпм предлаже да се 
кандидат  

 
др Миљана Ђпрђевић 

 
изабере у зваое 

НАУЧНПГ САРАДНИКА 
 

за научну пбласт БИПТЕХНИЧКИХ НАУКА, 
грану ПРЕХРАМБЕНП ИНЖЕОЕРСТВП, 

научну дисциплину ТЕХНПЛПГИЈА БИЉНИХ ПРПИЗВПДА. 
ужу научну дисциплину КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНПСТ ХРАНЕ БИЉНПГ ППРЕКЛА 

 
ПРЕДСЕДНИК КПМИСИЈЕ 

 
 

______________________________________________ 
др Зита Шереш, редпвни прпфеспр 

Технплпшки факултет Нпви Сад, Универзитет у Нпвпм 
Саду  

 
 
 
 



 

 
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАОЕ ППЈЕДИНАЧНИХ 

НАУЧНИХ ЗВАОА 
 

 
За техничкп-технплпшке и биптехничке науке 
 

Диференцијални услпв- 
Пд првпг избпра у претхпднп 
зваое дп избпра у зваое.......... 

Пптребнп је да кандидат има најмаое ХХ ппена, 
кпји треба да припадају следећим категпријама: 
 

 Неппхпднп 
XX= 

Пстваренп 

Научни сарадник Укупнп 16 76,81 
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90 
+M100 9 66,84 

M21+M22+M23 5 42,8 

   

Виши научни сарадник Укупнп 50  
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90 
+M100 40  

 
M 21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108 22  

   

Научни саветник Укупнп 70  

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90 
+M100 54  

M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108 30  

   

*Нaпoмeнa: 
 
Зa избoр у нaучнo звaоe виши нaучни сaрaдник, у групaциjи "Oбaвeзни 2", кaндидaт 
мoрa дa oствaри нajмaоe 11 пoeнa у кaтeгoриjaмa M21+M22+M23 и нajмaоe пeт пoeнa у 
кaтeгoриjaмa M81-85+M90-96+M101-103+M108. 
 
Зa избoр у нaучнo звaоe нaучни сaвeтник, у групaциjи "Oбaвeзни 2", кaндидaт мoрa дa 
oствaри нajмaоe 15 пoeнa у кaтeгoриjaмa M21+M22+M23 и нajмaоe пeт пoeнa у 
кaтeгoриjaмa 
M81-85+M90-96+M101-103+M108. 
 
У oблaсти aрхитeктурe прoстoрнoг плaнирaоa и урбaнизмa у групaциjи "(Oбaвeзни (2)" сe 
врeднуjу кaтeгoриje M21+M22+M23+M24.  
 


