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Анализа публикација 

 

Научно-истраживачка активност кандидата Маје Кузмановић је усмерена на област науке о 

материјалима са посебним акцентом на синтезу и карактеризацију материјала који се потенцијално 

могу користити за производњу литијум јонских батерија. 

У свом досадашњем раду Маја Кузмановић се бавила испитивањем различитих начина 

синтезе литијум гвожђе фосфата који се користи као катодни материјал у литијум јонским 

батеријама. Од других материјала који се користе у овим системима, литијум гвожђе фосфат се 

издваја због велике стабилности, великог теоријског капацитета, добре цикличне стабилности и 

нешкодљивости за природну средину.  

Прахови литијум гвожђе фосфата су синтетисани комбинацијом солвотермалне и 

емулзионе методе, копреципитацијом из растопа стеаринске киселине, као и поступком 

лиофилизације. Акценат је био на морфолошким и електрохемијским карактеристикама 

синтетисаних прахова.  

Метода лиофилизације је коришћена за синтезу композитног материјала литијум гвожђе 

фосфата са угљеником, при чему су као извори угљеника коришћене различите дикарбоксилне 

киселине, као и поливинилпиролидон. Испитиван је њихов утицај на морфолошке и 



електрохемијске особине добијеног композитног материјала.FeSO4 је растворен у дестилованој 

води, а затим му је додата једна од дикарбоксилних киселина (оксална, малонска или адипинска 

киселина) или поливинилпиролидон. Ове органске компоненте осим што служе као извори 

угљеника такође спречавају оксидацију феро јона обезбеђујући киселу средину. Одвојено су 

припремљени водени раствори  LiOH и (NH4)2HPO4, који су затим додати у претходни раствор уз 

интензивно мешање. Добијена суспензија је замрзнута на -15 оС, а затим је подвргнута поступку 

лиофилизаије. Сушење суспензије је рађено на температури од -50 оС, 20 сати користећи уређај 

Christ Alpha 1-2 LDplus freeze dryer. Након сушења чврсти прекурсори су калцинисани на 

температури од 650 оС, 3 сата у благо редукционој атмосфери. Дифрактограми овако добијених 

прахова показују да су узорци искристалисали у фази оливина, без приметних нечистоћа. Најбоље 

електрохемијске особине при малим струјама показује узорак синтетисан у присуству оксалне 

киселине, са капацитетом пражњења од 152 mAhg-1, док при вишим струјама највиши капацитет 

пражњења показује узорак синтетисан са адипинском киселином који има мање честице и мању 

величину кристалита. Прах синтетисан у присуству малонске киселине показује драстично 

смањење капацитета пражњења при већим брзинама, што се може објаснити чињеницом да су 

честице овог праха агломерисане и нису обложене угљеником. 

Резултати ових истраживања су објављени у врхунском  међународном часопису  (М21), 

као и у домаћем часопису (М52). 

 

Анализа конкретних стручних/научних знања стечених у претходном периоду 

 

 У претходном периоду кандидат Маја Кузмановић је стекла стручно знање за извођење 

експеримената на уређајима за термогравиметријску/диференцијалну термијску анализу 

куплованим са масеним спектрометром, као и уређају за диференцијалу скенирајућу 

калориметрију. У претходном периоду урадила је велики број експеримената на овим уређајима, 

као и стручно тумачење добијених резултата. Неки од добијених резултата већ су објављени у 

међународним часописима, а многи тек треба да буду објављени у сарадњи са колегама из групе.  

 

Мишљење и закључак 

 

Кандидат Маја Кузмановић, у својој досадашњој активности, показала  је склоност ка 

научно-истраживачком раду, као и способност за тимски рад на пројектима. Објавњени радови и 

досадашњи резултати кандидата дају добар основ за даља истраживања у области синтезе и 

карактеризације савремених материјала за примену у литијум јонским батеријама. 
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I I I   Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 
 
1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 
картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 
 
       број         вредност    укупно 

 
М11 = 

     М12 = 
     М13 = 
     М14 = 
     М15 = 
     М16 = 
     М17 = 
     М18 = 
2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 
 
       број         вредност    укупно 
     М21 =             5                8                40 



     М22 = 
     М23 =              2               3                 6 
     М24 = 
     М25 = 
     М26 = 
     М27 = 
     М28 = 
3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 
 

број         вредност    укупно 
М31 = 

     М32 = 
     М33 =               1               1                1 
     М34 =               9               0,5             4,5 
     М35 = 
     М36 = 
4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка 
издања грађе, библиографске публикације (М40): 

 
       број         вредност    укупно 
     М41 = 
     М42 = 
     М43 = 
     М44 = 
     М45 = 
     М46 = 
     М47 = 
     М48 = 
     М49 = 
 
5.  Часописи националног значаја (М50): 

 
број         вредност    укупно 

      М51 = 
      М52 =                1              1,5             1,5 
      М53 = 
      М54 = 
      М55 = 
      М56 = 
 
 

6. Зборници скупова националног значаја (М60): 
 
број         вредност    укупно 

      М61 = 
      М62 = 
      М63 = 

     М64 =                3               0.2             0.6 
      М65 = 



      М66 = 
 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 
број         вредност    укупно 

      М71 = 
      М72 = 
 

8. Техничка и развојна решења (М80) 
број         вредност    укупно 

      М81 = 
      М82 = 
      М83 = 
      М84 = 
      М85 = 
      М86 = 
 

9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90): 
број         вредност    укупно 

      М91 = 
      М92 = 
      М93 = 
 

УКУПНО М21+М23+М33+М34+М52+М64 = 40+6 +1+4,5+1,5+0,6 = 53,6  
 
 
 
IV  Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника): 
 

1. Показатељи успеха у научном раду: 
(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних 
институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и друга 
предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и 
пројеката) 
 
2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 
научних кадрова: 

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских 
и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; педагошки рад; 
међународна сарадња; организација научних скупова) 

 
3. Организација научног рада: 
(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, 
патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и 
стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима 
Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава 
везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама) 
 
4. Квалитет научних резултата: 




