НАУЧНОМ ВЕЋУ
ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Предмет: Молба за покретање поступка за избор у звање истраживач-приправник
Ђурице Катнића

Молим Научно Веће да покрене поступак за избор у истраживачко звање,
истраживач приправник, са предложеном комисијом у саставу:
1. Др Дубравка Миловановић , научни сарадник Лабораторије за физичку хемију,
Институт за нуклеарне науке „Винча“
2. Др Waissi Hadi, научни сарадник Лабораторије за физичку хемију, Институт за
нуклеарне науке „Винча“
3. Др Александар Маринковић, ванредни професор ТМФ-а, Универзитета у
Београду

У прилогу достављам:
1. Биографију,
2. Диплому и уверење о претходно завршеним студијама,
3. Уверење о упису на докторске студије,
4. Кратак опис тренутног ангажовања.

У Винчи,
15.10.2018. године

Подносилац молбе
________________________
Ђурица Катнић

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Ђурица Катнић рођен је 25.09.1992. године у Приштини, Република Србија. На
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду се уписао октобра 2011.
године (школска 2011/2012 год.), где је и дипломирао септембра 2016. године. Мастер
студије уписао је школске 2016/2017 на истом и завршио их септембра 2017. године.
Стручну праксу је радио у фирми „Књаз Милош“ јуна 2015. године, док претходно радно
искуство је имао у фирми „Космај Комерц доо“ као технолог у проиводњи где је радио
класичну аналитику (волуметрија, гравиметрија, спектрофотомерија, потенциометрија).
Докторске студије је уписао октобра 2018. на смеру Хемија под менторством ванредног
професора Александра Маринковића.

Од 8. марта 2018. године ради у Лабораторији за физичку хемију (050), Института за
нуклеарне науке ''Винча'' као стручни сарадник, где се бави развојем хроматографских и
инструменталних метода детекције за примену одређивања органских загађивача у
узорцима грађевинских материјала, ваздуха, земље, воде, минералних уља и отпада. Бави
се анализама PAH и PCB у земљишту, и минералних уља у земљишту и BTEX у отпаду,
као и анализама анјона и катјона у водама методом јонске хроматографије.

НАУЧНОМ ВЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА”
Опис рада и ангажовање Ђурице Катнић у оквиру Лабораторије за физичку хемију 050
Сектор- Заштита животне средине
Ђурица Катнић је ангажован на пословима аналитичких испитивања воде, ваздуха,
земљишта, минералних уља и грађевинских материјала, припреме и екстракције органских
загађивача и анализе методама течне и гасне хроматографије, узорковања на терену и
изради извештаја о испитивањима у Лабораторији за физичку хемију Института Винча, у
групи која се бави применом акредитованих метода, као и научно-истраживачком
проблематиком у области заштите животне средине. Испитивања и истраживања у која је
укључен Ђурица Катнић су базирана на испитивању конкретних узорака, усавршавању
постојећих и развоју нових аналитичких метода за одређивање органских полутаната из
узорака грађевинског материјала, ваздуха, отпадних вода и чврстог отпада, коришћењем
хроматографа ултра високих перформанси (UPLC-PDA), гасног хроматографа са масеним
спектрометром (GC-MS) и гасног хроматографа са пламено јонизујућим детектором (GCFID), као и на развоју математичких модела за процену утицаја одређене концентрације
загађивача на људско здравље.
На основу изразитог интересовања за рад и залагање као и чињенице да је Ђурица
Катнић докторант на Технолошко-Металуршком факултету на смеру хемија дао велики
допринос на спровођењу и побољшавању метода које се користе у
оквиру сектроа за заштиту животне средине, предлажем Научном већу Института
„Винча“ да се колега Ђурица Катнић изабере у звање истраживач приправник.

У Винчи,
15.10.2018. године
_______________________
Др Дубравка Миловановић
Научни сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“
Лабораторије за физичку хемију 050

