НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ
На VI седници Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у Београду
одржаној 29. марта 2017. године одређени смо за чланове Комисије за утврђивање предлога
за избор др Ненада Тадића у звање Научни сарадник. На основу материјала који је кандидат
доставио Комисији подносимо Наставно-научном већу Физичког факултета Универзитета у
Београду следећи
ИЗВЕШТАЈ

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Ненад Тадић је рођен 03.11.1987. године у Лозници. Завршио је средњу техничку
школу у Лозници 2006. године. Основне студије завршио је 2011. године на Физичком
факултету Универзитета у Београду, смер Примењена физика и информатика са просечном
оценом 9,07. На истом факултету завршио је мастер студије на смеру Примењена и
компјутерска физика 2012. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад под
називом “Фотокаталитичке особине оксидних слојева добијених на титанијуму методом
плазма електролитичке оксидације“ (ментор проф. др Стеван Стојадиновић). Докторску
дисертацију из уже научне области примења физика под називом “Структурна и оптичка
карактеризација фотокатализатора на бази TiO2 и ZnO прахова добијених плазменом
електролитичком оксидацијом“ (ментор проф. др Стеван Стојадиновић) је одбранио 2017.
године на Физичком факултету Универзитета у Београду.
Ненад Тадић је од новембра 2012. године запослен на Физичком факултету
Универзитета у Београду на пројекту “Графитне и неорганске наноструктуре ниске
димензионалности“ (ев. бр. 171035) којим руководи проф. др Милан Дамњановић. Ненад
Тадић од 2013. године учествује и у извођењу наставе студентима Физичког факултета
Универзитета у Београду на предметима Основи електронике и Физичка електроника, а од
2016. године и на предмету Метрологија и стандардизација.
2. НАУЧНА АКТИВНОСТ
Ненад Тадић је почео свој научно-истраживачки рад на Катедри за Примењену физику
и метрологију 2012. године. Бави се истраживањем процеса плазмене електролитичке
оксидације и оксидних структура које се добијају овим процесом. Посебну пажњу у својим
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истраживањима је посветио испитивању процеса за добијање оксидних структура које
садрже TiO2 и ZnO и њихову примену у фотокатализи. Ненад Тадић успешно користи
неколико експерименталних техника за праћење процеса плазмене електролитичке
оксидације

и

карактеризацију

добијених

оксидних

структура

(оптичко

емисиона

спектроскопија, микроскопија атомским силама–АFM, дифракција икс зрацима–XRD,
флуоресцентна спектроскопија икс зрацима–XRF).
Резултати научног рада кандидата су публиковани у 15 радова у међународним
научним часописима који према класификацији Министарства за образовање, науку и
технолошки развој припадају категоријама М21a, М21 и М23. Од тога је објавио 2 рада у
врхунским међународним часописима из категорије М21a, 12 радoва у врхунским
међународним часописима из категорије М21, и 1 рад у међународном часопису из
категорије М23. Такође, кандидат има 3 саопштења на међународним скуповима штампаним
у изводу категорије М34. Има и 3 саопштења на скуповима националног значаја штампаним
у целини категорије М63. Укупан импакт фактор публикованих радова је 37.513, односно
просечан импакт фактор публикованих радова је 2.5. Петнаест радова Ненада Тадића је
цитирано 26 пута (без аутоцитата и цитата других аутора). За свој рад је награђен Годишњом
наградом Физичког факултета Универзитета у Београду за научни рад младих истраживача
за 2015. годину.
Према Правилнику Министарства за образовање, науку и технолошки развој др Ненад
Тадић задовољава квантитативне услове за избор у звање Научни сарадник јер вишеструко
превазилази (више од седам пута) минимални квантитет услова за избор у ово звање, што се
види из приложене табеле.
Табела 1. Упоредни преглед потребних и остварених квантитативних резултата за звање
научни сарадник у области природно – математичких наука.
За научног сарадника

Укупно

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42 ≥ 10

M21а: 2x10 =20
M21: 12x8 = 96
M23: 1x3 = 3

M11+M12+ M21+M22+M23+M24 ≥ 5

M21а: 2x10 = 20
M21: 12x8 = 96
M23: 1x3 = 3

остало
Укупно Минимум 16

M34: 3x0.5 = 1.5
M63: 3x0.5 = 1.5

119

119

3
122
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3. ПРЕГЛЕД НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА
У раду [A1] испитан је утицај времена механичке активације и синтеровања
Кордијерита (2MgO⋅2Al2O3⋅5SiO2) на његову густину и морфологију, као и на његове
електричне особине. Показано је да диелектрична константа Кордијерита брзо расте
механичком активацијом до 20 минута. Дуже време синтеровања и механичке активације
повећава густину материјала. Порозност одређује време механичке активације, док
синтеровање нема значајног утицаја на порозност добијених узорака.
Истраживања публикована у раду [A2] испитују луминесценцију тантала у режиму
константне струје у воденим растворима фосфорне и оксалне киселине. Слаба анодна
луминесценција у току анодизације је повезана са постојањем дефеката у формираним
оксидним слојевима. Показано је да интензитет луминесценције расте са порастом дефеката
на анодизованим узорцима тантала, повећањем густине струје и температуре електролита.
Испитивање луминесцентних спектара је указало на постојање широких луминесцентних
трака у видљивој и блиској инфрацрвеној области спектра. Интензитет луминесценције
значајно расте са појавом диелектричног пробоја оксидног слоја и у овим спектрима су
детектоване линије које одговарају електронским прелазима у атомима кисеоника и
водоника.
У раду [A3] испитиван је утицај смањења величина честица и допирања неодијумом
на плазмон-фонон интеракције CeO2−y нанокристала. Смањењем величина честица до
нанометарских димензија и повећањем броја структурних дефеката присуство слободних
носилаца наелектрисања постаје значајно, што доводи до преласка из полупроводничког
стања CeO2−y у метално стање Nd-допираног CeO2−y нанокристала за веће концентрације
допанта (≥15% Nd).
У раду [A4] је методом оптичке емисионе спектроскопије испитивана катодна
плазмена електролиза волфрама. На основу релативног односа интензитета атомских линија
волфрама је процењена температура плазме од 10000 К, док је анализа комплексниjих
водоничних алфа и бета линија указала на постојање два региона унутар микропражњења.
У раду [A5] су испитивани мешовити алуминијум оксид/цинк оксид слојеви добијени
једмосмерном ПЕО алуминијума у раствору који садржи наночестице цинк оксида.
Морфолошке, структурне и хемијске особине добијених слојева су испитиване СЕМ/ЕДС
методом, рентгеноструктурном дифракцијом и Рамановом спектроскопијом. Показано је да
хемијске и фазне особине добијених слојева зависе од времена трајања процеса. Такође је
показано да пораст времена трајања процеса повољно утиче на фотокаталитичке особине
добијених слојева и на пораст интензитета фотолуминесценције.
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У раду [A6] су приказани резултати испитивања катодне ПЕО на молибдену у
мешовитом воденом раствору боракса и етилен гликола. Из Балмерове бета линије водоника
је израчуната одговарајућа електронска концентрација, а процењена температура од 15000 К
је израчуната мерењем интензитета атомских линија молибдена. Морфологија добијених
оксидних слојева, њихов хемијски и фазни састав су испитивани СЕМ/ЕДС методом и
методом рентгеноструктурне анализе. У добијеним слојевима је доказано присуство
хемијских елемената молибдена и кисеоника, док је доминантна кристална форма у
слојевима молибден триоксид.
У раду [A7] испитиване су особине оксидних филмова добијених анодизацијом
ниобијума у фосфорној киселини пре и после диелектричног пробоја. Слаба анодна
луминесценција баријерних оксидних слојева је повезана са постојањем дефеката у
формираном слоју. Показано је да се после диелектричног пробоја луминесцентни спектар
састоји од континуума и дискретних електронских прелаза у атомима кисеоника и водоника.
Оксидни слојеви добијени пре пробоја су аморфни, док су слојеви добијени после пробоја
делимично кристализовани и углавном се састоје од хексагоналне фазе ниобијумпентоксида. Пораст фотокаталитичке активности и интензитета фотолуминесценције са
временом трајања процеса анодизације је повезан са порастом броја кисеоничних вакансија у
оксидном слоју.
У раду [A8]

је испитивана ФЛ оксидних слојева на цирконијуму добијених

плазменом електролитичком оксидацијом у електролиту који садржи наночестице самаријум
оксида. Показано је да се добијени фотолуминесцентни спектри састоје из два дела. Први део
спектра је приписан ФЛ цирконијум диоксида, док су у другом делу присутна четири оштра
максимума који су повезани са електронским прелазима унутар јона самаријума. Пораст
интензитета ФЛ са временом је приписан повећању концентрације кисеоничних вакансија и
садржаја самаријума.
У раду [A9] волфрамом допирани Al2O3/ZnO слојеви су формирани ПЕО алуминијума
у носећем електролиту (0.1 М борна киселина + 0.05 М боракс + 2 g/L Zn) са додатком
различитих концентрација Na2WO4·2H2O. Морфологија, кристална структура, хемијски
састав и апсорпционе карактеристике формираних слојева су истражени. Формирани слојеви
се састоје од алфа и гама фазе Al2O3, ZnO, металног волфрама и WO3. Добијени резултати су
показали да уграђени волфрам нема утицај на апсорпционе карактеристике Al 2O3/ZnO
слојева.

Фотокаталитичка активност недопираних и волфрамом допираних Al 2O3/ZnO

слојева је процењена мерењем деградације метил оранжа под симулираним условима
сунчевог зрачења. Фотокаталитичка активност волфрамом допираних Al2O3/ZnO слојева је
већа од недопираних слојева добијених под истим условима. Најбољу фотокаталитичку
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активност показују слојеви формираним у носећем електролиту који садржи 0.3 g/L
Na2WO4·2H2O.
У раду [A10] су микро пражњења током катодне плазма електролизе рефракторских
метала (Zr, Ti, Ta) истраживана методама оптичке емисионе спектроскопије. Процедура
фитовања заснована на три међусобно померена профила спектралних линија је развијена да
би се анализирали сложени облици спектралних линија Na I на 568.64 nm и 615.86 nm.
Резултати показују да постоје три зоне микро пражњења са електронским густинама
Ne1=7×1014 cm-3, Ne2= (0.5-1)×1016 cm-3 и Ne3= (1.5-2.8)×1016 cm-3.
У раду [A11] испитиван је утицај граница зрна у танком BiFeO 3 филму, добијеном сол
гел методом, на његове електричне особине. Постоји значајна разлика у електричним
особинама на границама у односу на унутрашњост BiFeO3 зрна. Показано је да је струја
цурења изражена на границама зрна. Такође, енергијски процеп се благо мења код
различитих зрна, док се на граници зрна значајно разликује у односу на његову
унутрашњост.
У раду [A12] су Al2O3/ТiO2 и волфрамом допирани Al2O3/ТiO2 слојеви формирани
ПЕО алуминијума у носећем електролиту (Na2SiO3·5H2O) са додатком различитих
концентрација ТiO2 наночестица и Na2WO4·2H2O. Морфологија, кристална структура и
хемијски састав формираних слојева су истражени. Фотокаталитичка активност недопираних
и волфрамом допираних Al2O3/ТiO2 слојева је процењена мерењем деградације метил оранжа
под симулираним условима сунчевог зрачења. Фотокаталитичка активност добијених слојева
зависи од концентрације ТiO2 наночестица и Na2WO4·2H2O у носећем електролиту као и од
времена процеса. Најбољу фотокаталитичку активност показују слојеви формирани у
носећем електролиту који садржи 2 g/L ТiO2 + 0.1 g/L Na2WO4·2H2O.
У раду [A13] су приказани резултати истраживања ПЕО цинка на константном
потенцијалу од 480 V у растору Na2SiO3⋅5H2O и KOH. Оптичка емисиона спектроскопија је
коришћена за добијање

података о електронској густини и електронској температури.

Електронске концентрације ~ 1.6×1021 m3 и ~ 2.2×1022 m3 су добијене анализом профила
Балмерове линије H. Електронска температура плазме у опсегу (3600 ± 300) K је процењена
из односа Zn I линија на 334.50 nm и 472.2 nm. Структурне и оптичке особине филмова
добијених ПЕО су истраживане применом SEM–EDS, XRD, дифузном рефлексионом
спектроскопијом и ФЛ.
У раду [A14] су приказани резултати истраживања MgO/ZnO слојева формираних на
АZ31 легури магнезијума плазменом електролитичком оксидацијом у алкалном електролиту
у који су додаване различите концентрације ZnO честица. Садржај цинка у добијеним
слојевима повећава се са повећањем концентрације ZnO честица у електролиту. Инертна
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уградња

ZnO

честица

у

слојеве

потврђена

је

Рамановом

спектроскопијом

и

рентгеноструктурном анализом. Фотолуминесцентни емисиони спектри MgO/ ZnO слојева
имају оштру траку са максимумом на око 380 nm и широку траку са максимумом на око 535
nm, при чему је допринос фотолуминесценције која потиче од ZnO доминантан.
Фотокаталитичка активност MgO/ZnO слојева се

повећава са временом процеса и

концентрацијом ZnO честица у електролиту до 6 g/L.
У раду [A15] су TiO2/SnO2 слојеви формирани ПЕО процесом на титанијуму у
електролиту који је садржао различите концентрације SnO2 честица. Показано је да
фотокаталитичка активност TiO2/SnO2 слојева зависи од концентрације SnO2 честица
уграђених у TiO2. SnO2 честице сузбијају рекомбинацију фотостворених електрон/шупљина
парова и побољшавају фотокаталитичку активност TiO2/SnO2 слојева у односу на чисте TiO2
слојеве.
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ЗАКЉУЧАК
У свом досадашњем научно-истраживачком раду на Физичком факултету у Београду
др Ненад Тадић је показао креативност и инвентивност, самосталност у експерименталном
раду, као и смисао за педагошки рад са млађим сарадницима. Објавио је 2 рада у врхунским
међународним часописима из категорије М21a, 12 радoва у врхунским међународним
часописима из категорије М21 и 1 рад у међународном часопису из категорије М23, који су
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цитирани 26 пута и имају укупни фактор утицаја 37.513. Кандидат је остварио укупно 122
поена.
На основу изложеног, мишљења смо да је кандидат др Ненад Тадић, поред тога што
испуњава све услове предвиђене Законом о научно истраживачкој делатности и Статутом
Физичког факултета Универзитета у Београду за избор у звање НАУЧНИ САРАДИК, у
досадашњем раду показао неопходну зрелост за самостални и тимски научно – истраживачки
рад. Зато Комисија предлаже да се др Ненад Тадић изабере у звање НАУЧНИ САРАДИК за
научну дисциплину Физика, односно ужу научну област Примењена физика.
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