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На седници Наставно-стручног већа Академије струковних студија Јужна Србија 

одржане 02.7.2020. године, и решењем ВД Председника Академије број    

230/2020-8, одређени смо за чланове Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање предавач за 

ужу област Хемијска текстилна технологија са пуним радним временом. 

 

На објављеном конкурсу у листу Службени гласник Републике Србије брoj 87 од 

19. јуна 2020. године, пријавио се један кандидат, спец. Иванка Ристић, предавач 

на Одсеку за технолошко уметничке студије Академије Јужна Србија. На основу 

приложене и прикупљене документације подносимо следећи  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

I  Биографски подаци 

 

Кандидат специјалиста Иванка Ристић рођена је 21.8.1966. године у Лесковцу, где 

је одличним успехом завршила основну и средњу школу. Још у току основног 

школовања показивала је интересовање за природно-математичке науке 

учествовањем на општинским такмичењима из математике и хемије и завршетком 

средње школе - смер техничар за биохемију и молекуларну биологију. Школовање 

је наставила на Технолошком факултету у Лесковцу уписивањем хемијско-

текстилног смера 1985. године. У току студирања остварила је просечну оцену 

7,52, а дипломски рад на тему  Антистатичка дорада текстилних материјала 

брани 18.5.1993. годинеса оценом 10, чиме стиче стручни назив о стеченом 

високом образовању дипломирани инжењер текстилне технологије. После 

завршених студија запошљава се 15.9.1995. године у предузећу за производњу 

трикотаже Србијaнка – Лесковац, прво као технолог приправник, а затим на 

радном месту шефа фарбаре. На том радном месту радила је до 18.5.2000. 

године. Од 16.4.2002. године спец. Иванка Ристић запослена је у Високој 

струковној школи за текстил у Лесковцу (сада Одсеку за технолошко уметничке 

студије у Лесковцу, Академије струковних студија Јужна Србија), најпре као 

стручни сарадник за области оплемењивање и испитивање текстила, а од 2009. 

године као предавач. Паралелно са радом у настави наставила је стручно 

усавршавање у области текстилног инжењерства уписом академских 

специјалистичких студија на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у 

Београду 2005. године. На истом факултету 16.5.2008. године одбранила је 

специјалистички рад под називом Хемисорпциона влакна на бази 

конвенционалних хемијских влакана, предходно положивши предвиђене испите 



просечном оценом 10, и стекла стручни назив специјалиста. Служи се енглеским 

језиком (средњи ниво). 

 

II  Подаци о досадашњем образовању 
 

1. Дипломски рад 

 Иванка Ристић, Антистатичка дорада текстилних материјала, 

Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу, 1993. 
 

2. Специјалистички рад 

                Иванка Ристић, Хемисорпциона влакна на бази конвенционалних 

хемијских влакана, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 

2008. 

 

III Разултати педагошког рада 
 

Од 16.4.2002. године спец. Иванка Ристић запослена је у Високој струковној школи 

за текстил у Лесковцу (сада Одсеку за технолошко уметничке студије у Лесковцу, 

Академија струковних студија Јужна Србија), најпре као стручни сарадник за 

области оплемењивање и испитивање текстила. Као стручни сарадник изводила је 

вежбе из више предмета: Технологија бојења и штампања, Технологија дораде, 

Испитивање текстила и Текстилна влакна. У школској 2007/2008. години поверено 

јој је извођење наставе и вежби из предмета Текстилна технологија под 

менторством професора мр Радомира Соколовића.  У звање предавача први пут 

је изабрана 09.1.2009. године за ужу област механичка, конфекцијска и хемијска 

технологија и хемијско инжењерство, а 01.10.2010. године је изабрана за 

предавача за ужу област Хемијска текстилна технологија. Поново је изабрана у 

звање предавача 01.10.2015. за ужу област Хемијска текстилна технологија. У 

протеклом периоду спец. Иванка Ристић је ангажована у реализацији наставе из 

више предмета: Испитивање текстила, Нега текстила и одеће, Текстилним 

материјали и Штампање текстила и одеће.  

Под менторством спец. Иванке Ристић до сада је дипломирало укупно 30 

студената, од последњег избора 19 студената. У периоду 2015.-2020. године била 

је у комисији за одбрану 5 завршних радова и 2 специјалистичка рада. Практични 

радови из предмета Текстилни материјали и Штампање текстила и одеће на 

студијском програму Модни дизајн су приказани на изложбама радова студената и 

модним ревијама које се одржавају сваке године у мају месецу. 

Приликом анкетирања студената о педагошким квалитетима наставника и 

сарадника од 2015. године (извештај одбора за квалитет и самовредновање од 

24.6.2020.) спец. Иванку Ристић студенти су оценили следећим просечним 

оценама (на скали 1-5): 



 

1. Предмет Испитивање текстила, оцена 5 

2. Предмет Нега текстила и одеће, оцена 4,8 

3. Предмет Текстилни материјали, оцена 4,5 

4. Предмет Штампање текстила и одеће, оцена 4,7 

 

 

IV Резултати научног и истраживачког рада 
 

Област научног и стручног истраживања кандидата спец. Иванке Ристић је 

испитивање текстила, бојење, штампање, дорада и нега текстила. Спец. Иванка 

Ристић је објавила 22 рада у међународним и домаћим часописима (9 од 

последнњег избора) и учествовала је на већем броју скупова – 19 саопштења (6 

од последњег избора). У часописима са SCI листе објавила је 5 радова (1 од 

последњег избора), који су цитирани више пута. У досадашњем раду спец. Иванка 

Ристић је коаутор два уџбеника и аутор је једног практикума. 

 
а) Рад на стицању стручних и научних квалификација 

 

1. Хемисорпциона влакна на бази конвенционалних хемијских влакана, 

Специјалистички рад, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 16.5.2008. 

 
б) Рад у врхунском међународном часопису - М21 

 

1.N. Ristić,I. Ristić, Cationic modification of cotton fabrics and reactive dyeing 

characteristics, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, vol. 7, br. 4, 2012, 113–121. 

 
в) Рад у истакнутом међународном часопису - М22 

 

1. A. M. Grancarić, N. Ristić, A. Tarbuk, I. Ristić, Electrokinetic phenomena of 

cationised cotton and its dyeability with reactive dyes, Fibres and Textiles in Eastern 

Europe, 2013; 21, 6 (102); 106–110. 

2. N. Ristić, A. Tarbuk, A. M. Grancarić, I. Ristić, M. Šmelcerović, Interface phenomena 

and dyeability with reactive dyes of cationized cotton, Industria textila,  vol. 65,  nr. 4, 

2014, 220-227. 
 

г) Рад у међународном часопису - М23 
 

1. N. Ristić, P. Jovančić, I. Ristić, D. Jocić, One-bath dyeing of polyester/cotton blend 

with reactive dye after alkali and chitosan treatment, Industria textila, vol. 63, nr. 4, 

2012, 190-197. 

 



д) Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком –
М24 

 

1. N. Ristić, M. Šmelcerović, I. Ristić, Utjecaj obrade nejonskim tenzidom na 

bojadisanje pamučnih tkanina, Tekstil, 1-2, (62), 2013, 1-7. 
 

.ђ) Саопштење са међународног скупа штампано у целини - М33 
 

1. N. Ristić, G. Ilić, N. Mladenović &  I. Ristić, Influence of anti-wrinkle finish on colour 

of viscose fabrics, 37 th International Symposium on Novelties Textiles, Ljubljana, 

Slovenia, 15–17 June 2006. Knjiga izvoda radova, str. 85, i CD ROM  str. 1-5. 

2. D. Đorđević, N. Ristić, M. Smelcerović, I. Ristić, Adsorption isotherm models for 

metal-complex dye removal by bottom waste ashes, 5th International scientific-

professional symposium textile science and economy, 26. januar 2012, Zagreb, 

Hrvatska, Zbornik radova, str. 123-126. 

3. N. Ristić, D. Đorđević, I. Ristić, S. Đorđević, One-bath dyeing of PET/Cotton blend 

with reactive dye after alkali and chitosan treatment, 5th International scientific-

professional symposium textile science and economy, 26. januar 2012, Zagreb, 

Hrvatska, Zbornik radova, str. 149-152. 

 
е) Рад у часопису националног значаја - М52 

 

1. N. Ristić, D. Ilić, I. Ristić, Proučavanje uticaja teksturiranja na bojivost filamentne 

poliamidne pređe, Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske, 45, 2003, 85-91. 

2. N. Ristić, S. Stojković, I. Ristić, , Uticaj teksturiranja na obojenost poliamidne pređe 

disperznim bojama, Tekstilna industrija, 51 (8-10), 2003, 22-27  

3. N.Ristić, D. Ilić, I. Ristić, Uticaj teksturiranja na interakciju poliamidna filamentna 

pređa - kisela boja, Tekstil i praksa, 42 (1-2), 2003, 71-74  

4. N. Ristić,I. Ristić, Teorija termomigracije boja i antimigraciona sredstva, Tekstil i 

praksa,43 (1), 2004, 23-27  

5. N. Ristić, M. Đorđević, I. Ristić, Efekti uree na obojenost pamučnih tkanina 

reaktivnim bojama, Tekstil i praksa, 45 (1-2), 2006, 15-21 

6. N. Ristić,G. Ilić, I. Ristić, N. Mladenović, Uticaj dorade protiv gužvanja na   promenu 

boje viskoznih tkanina, Tekstil i praksa, 45, (3-4), 2006, 27-33 

 
ж) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини - М63 

 

1. N. Ristić Lj. Milenković, I. Ristić Dyeing kinetics of polyamide-acid dye system in the 

presence of surfactans, 16th congress of chemists and technologists of Macedonia, 

Skopje, 28-30 Oktober, 1999, Zornik radova, 543-546  

2. N. Ristić,G. Ilić, I. Ristić, Uticaj dorade protiv gužvanja na obojenje viskoznih tkanina, 

VI simpozijum ''Savremene tehnologije i privredni razvoj'', TF-Leskovac, 21 i  22 oktobar 

2005, CD-ROM, 355-364 



3. I. Ristić, M. Kostić, P. Škundrić, N. Ristić, Hemisorpciona i antimikrobna svojstva 

hidrolizovanog poliestra, VIII simpozijum ''Savremene tehnologije i privredni razvoj'', TF-

Leskovac, 23 i 24 oktobar 2009, Zbornik izvoda radova str. 206 i CD ROM UDK 

677.494:541.183  str. 210-217 
 

з) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу - М64 
 

1. N. Ristić, I. Ristić, Bojenje katjonizovanih pamučnih tkanina reaktivnim bojama i 

elektrokinetičke karakteristike, VIII simpozijum ''Savremene tehnologije i privredni 

razvoj'', TF-Leskovac, 21 i 22 oktobar 2011, Zbornik izvoda radova str. 204 (TT-8) 

2.  I. Ristić, V. Radivojević, N. Ristić, Štampanje pamučnih tkanina batik postupkom, IX 

simpozijum ''Savremene tehnologije i privredni razvoj'', TF-Leskovac, 21 i 22 oktobar 

2011, Zbornik izvoda radova str. 221(TT-25) 

3. M. Smelcerovic, I. Ristic, S. Stojmenovic, D. Đorđevic, Thermodinamics of reactive 

dye adsorption from aqueous on the waste ashes, XXII Congress of Chemists and 

Technologists of Macedonia, Book of abstracts, EN-9, str. 178, 05-09 September 2012, 

Ohrid, Republic of Macedonia. 

4. M. Smelcerovic, I. Ristic, S. Stojmenovic, D. Đorđevic, Kinetics of reactive dyes 

adsorption on the waste ashes, XXII Congress of Chemists and Technologists of 

Macedonia, Book of abstracts, EN-9/1, str. 179, 05-09 September 2012, Ohrid, Republic 

of Macedonia. 

5. I. Ristić, S. Đorđević, D. Đerđević, N. Ristić, Površinske karakteristike i svojstva 

bojenja pamučne tkanine obrađene nejonegenim tenzidom, IX simpozijum ''Savremene 

tehnologije i privredni razvoj'', TF-Leskovac, 22 i 23 oktobar 2013, Zbornik izvoda 

radova str. 206 (TT-20) 

6. S. Đorđević,  N. Ristić, I. Ristić, D. Đorđević,  Neki aspekti optimizacije procesa 

izrade frotir tkanine, IX simpozijum ''Savremene tehnologije i privredni razvoj'', TF-

Leskovac, 22 i 23 oktobar 2013, Zbornik izvoda radova str. 206(TT-20) 

6. R. Ničić, I. Ristić, M. Šmelcerović, D. Đorđević, Activated carbon production from 

cotton waste fibres, Fifteenth annual conference, YUCOMAT, Herceg Novi, September 

2-6, 2013, The book of abstracts, str. 79, (P.S.A22.) 

7. D. Djordjevic, M. Šmelcerović, I. Ristić, J. Mitić, R. Ničić, Bioscouring of desized 

cotton fabric, XXIII Congress of Chemist and Technologysts of Macedonia, Ohrid, 8-11 

October, 2014. Kniga izvoda str. 272 (TXE001) 
 

 
 

(и) Лексикографска јединица у научној публикацији водећег националног 
значаја – М46 

 

1. N. Georgijev, T. Nikolić, D. Radivojević, I. Ristić, Tekstilna vlakna, Visoka  strukovna 

škola za tekstil, Leskovac, 2007. ISBN ISBN 978-86-81087-28-2 

 



 
Преглед коефицијената компетентности (пре последњег избора) 

 

Врста индикатора Ознака Коефицијент Број радова 
Збирни 

коефицијент 

Рад у врхунском 
међународном часопису 

М21 8 1 8 

Рад у истакнутом 
међународном часопису 

М22 5 2 10 

Рад у међународном 
часопису 

М23 3 1 3 

Рад у часопису међународног 
значаја верификован 
посебном одлуком 

М24 1 3 3 

Саопштење са међународног 
скупа штампано у целини 

М33 1 3 3 

Рад у часопису националног 
значаја 

М52 1,5 6 9 

Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у целини 

М63 0,5 3 1,5 

Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у изводу 

М64 0,2 7 1,4 

Одбрањен специјалистички 
рад 

М72 3 1 3 

Лексикографска јединица у 
научној публикацији водећег 
националног значаја 

М46 1 1 1 

Укупно 42,9 

 Укупно у радовима са SCI листе 21 

 
 

IV.1. Радови у току последњег изборног периода 
 

а) Рад у међународном часопису - М23 
 

1. N.Ristić, I. Dodić, I. Ristić, The influence of surfactant structure on the dyeing of 

polyamide knitting with acid dyes, Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 24 (2), 2018, 117-125. 
 

б) Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком –
М24 

 

1. A. Mičić, O. Stanković, I. Ristić, D. Đorđević, The removal of disperse dye from water 

by adsorption on a new adsorbent, Advanced Technologies, 8 (1), 2019, 41-46. 
 
 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155637805_Aleksandra_Micic?_sg%5B0%5D=_OTH4-x8Ke3S1NxLafys1e9LT1fS1ozGd4dZQFz9_qQXszqQbhThSNgRlumbH8frP0YBbk0.uaXzv-wBvT6y66Q7hKYu1yATQR6MwGPHpYFCH4nvf4nuR6H1_8_siMPOry1vQGxTL2vP-9X3YJJxIhkJbBBDag&_sg%5B1%5D=vruynkYRAwM0cFkzUJCbQwXgv06EyjrBWMC6qketz5MzXTvT9jyRZzx2HwpqNLJ8fH7yCc0cj1d8fKis.Y4BwH1kHOnsM_sqtP8_but2ZVyp9Qd2P65roA53gPusdgNifL70TVDDfU67OLQFzkyPbwJHnxNdjwZdLJkPYog
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2152685562_Olivera_Stankovic?_sg%5B0%5D=_OTH4-x8Ke3S1NxLafys1e9LT1fS1ozGd4dZQFz9_qQXszqQbhThSNgRlumbH8frP0YBbk0.uaXzv-wBvT6y66Q7hKYu1yATQR6MwGPHpYFCH4nvf4nuR6H1_8_siMPOry1vQGxTL2vP-9X3YJJxIhkJbBBDag&_sg%5B1%5D=vruynkYRAwM0cFkzUJCbQwXgv06EyjrBWMC6qketz5MzXTvT9jyRZzx2HwpqNLJ8fH7yCc0cj1d8fKis.Y4BwH1kHOnsM_sqtP8_but2ZVyp9Qd2P65roA53gPusdgNifL70TVDDfU67OLQFzkyPbwJHnxNdjwZdLJkPYog
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2083029536_Ivanka_Ristic?_sg%5B0%5D=_OTH4-x8Ke3S1NxLafys1e9LT1fS1ozGd4dZQFz9_qQXszqQbhThSNgRlumbH8frP0YBbk0.uaXzv-wBvT6y66Q7hKYu1yATQR6MwGPHpYFCH4nvf4nuR6H1_8_siMPOry1vQGxTL2vP-9X3YJJxIhkJbBBDag&_sg%5B1%5D=vruynkYRAwM0cFkzUJCbQwXgv06EyjrBWMC6qketz5MzXTvT9jyRZzx2HwpqNLJ8fH7yCc0cj1d8fKis.Y4BwH1kHOnsM_sqtP8_but2ZVyp9Qd2P65roA53gPusdgNifL70TVDDfU67OLQFzkyPbwJHnxNdjwZdLJkPYog
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2159682623_Dragan_Dordevic?_sg%5B0%5D=_OTH4-x8Ke3S1NxLafys1e9LT1fS1ozGd4dZQFz9_qQXszqQbhThSNgRlumbH8frP0YBbk0.uaXzv-wBvT6y66Q7hKYu1yATQR6MwGPHpYFCH4nvf4nuR6H1_8_siMPOry1vQGxTL2vP-9X3YJJxIhkJbBBDag&_sg%5B1%5D=vruynkYRAwM0cFkzUJCbQwXgv06EyjrBWMC6qketz5MzXTvT9jyRZzx2HwpqNLJ8fH7yCc0cj1d8fKis.Y4BwH1kHOnsM_sqtP8_but2ZVyp9Qd2P65roA53gPusdgNifL70TVDDfU67OLQFzkyPbwJHnxNdjwZdLJkPYog


в) Саопштење са међународног скупа штампано у целини - М33 
 

1. N. Ristić, I. Ristić, A. Zdravković, A. Mičić, Dorada pamučnih tkanina kombinacijom 

reaktivne smole i hitozana, Union of engineers and trextile technicians of Serbia, 

Naučna konferencija Savremeni trendovi i inovacije u tekstilnoj industriji,  Beograd, 18. 

maj 2018, Zbornik radova, str.385-392. 

2. N. Ristić, I. Ristić, D. M. Nikolić, A. Mičić, Bojenje katjonizovanog pamuka kiselim 

bojama, VI naučni skup sa međunarodnim učešćem, Tendencija razvoja u tekstilnoj 

industriji, Dizajn, Tehnologija, Menadžment-2018.  Visoka tekstilna strukovna škola za 

dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, 27 jun 2018, Zbornik radova, str. 144-148. 

 

г) Рад у врхунском часопису националног значаја - М51 
 

1. l. Ristić, A. Zdravković, A. Mičić,D. Marković Nikolić, N. Ristić, Ecological alternatives 

to conventional dyeing of cotton with reactive dyes, "Zaštita materijala". 1, 2020, 60-68. 

 
д) Рад у часопису националног значаја - М52 

 

1. I. Ristić, M. Ranđelović, N. Ristić, Multifunkcionalna dorada pamučnih tkanina 

kombinacijom sredstva protiv gužvanja i fluorkarbonskog polimera, Tekstilna industrija, 

3, 2016, 20-26. 

2. N. Ristić, D. Jocić, I. Ristić, Primena biopolimera hitozana u oplemenjivanju tekstilnih 

materijala, Tekstil i praksa, 1-2, 2016, 14-22. 

3. N. Ristić, D. Jocić, I. Ristić, Ekološko modifikovanje površinskih svojstava poliestra 

upotrebom plazme, Tekstilna industrija, 1, 2017, 20-28.  

4. N. Ristić, I. Ristić, D. Marković Nikolić, A. Mičić, Supstantivnost hidrolizovanih 

reaktivnih boja,  Tekstilna industrija, 1, 2018, 35-41. 

5. N. Ristić, I. Ristić, D. Marković Nikolić, A. Mičić A. Zdravković, Uklanjanje 

hidrolizovane reaktivne boje sa pamučne tkanine nakon bojenja,Tekstilna industrija, 1, 

2019, 25-32. 

6. N. Ristić, D. Jocić, I. Ristić, Modifikovanje poliestarske tkanine obradom u alkalnom 

rastvoru, Tekstilna industrija, 3, 2019, 50-59.  

 

ђ) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу - М64 
 

1. N. Ristić, V. Blagojević, I. Ristić, Removal of hydrolyzed bifunkcional reactive dyes 

from cotton fabric after dyeing, Faculty of Technology, Leskovac, 12th Symposium 

Novel Technologies and Economic Development, Oktober, 20-21, 2017, Book of 

abstracts, p. 157 (TT – 5)  

2. I. Ristić, B. Aranđelović,  N. Ristić, Finishing of cotton Fabric by a combination of 

precondensate and bioplymers, Faculty of Technology, Leskovac, 12th Symposium 

Novel Technologies and Economic Development, Oktober, 20-21, 2017, Book of 

abstracts, p. 158 (TT – 6) 



3. I. Ristić, N. Ristić, The effect of commercial softeners on hydrfophilic characteristics 

of cotton fabrics, Faculty of Technology, Leskovac, 13th Symposium Novel 

Technologies and Economic Development, Oktober, 18-19, 2019, Book of abstracts, p. 

174 (TE – 2)  

4.  I. Ristić, N. Ristić, A. Mičić, The application of citric acid in textile finishing against 

creasing and the effect on coloration of dyed cotton fabric, Faculty of Technology, 

Leskovac, 13th Symposium Novel Technologies and Economic Development, 

Oktober, 18-19, 2019, Book of abstracts, p. 175 (TE – 3)  

 
e) Лексикографска јединица у научној публикацији водећегнационалног 

значаја – М46 
 

1. Nebojša Ristić, Ivanka Ristić, Nega tekstila i odeće, Visoka strukovna škola za 

tekstil, Leskovac, 2015, ISBN 978-86-81087-30-5 
 

2. Ivanka Ristić, Ispitivanje tekstila - Praktikum, Leskovac 2019, VTUSŠ, ISBN 978-86-

81087-38-1 
 

 

Преглед коефицијената компетентности у току последњег избора 
 
 

Врста индикатора Ознака Коефицијент Број радова 
Збирни 

коефицијент 

Рад у међународном 
часопису 

М23 3 1 3 

Рад у часопису међународног 
значаја верификован 
посебном одлуком 

М24 3 1 3 

Саопштење са међународног 
скупа штампано у целини 

М33 1 2 2 

Рад у врхунском часопису 
националног значаја 

М51 2 1 2 

Рад у часопису националног 
значаја 

М52 1,5 6 9 

Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у изводу 

М64 0,2 4 0,8 

Лексикографска јединица у 
научној публикацији водећег 
националног значаја 

М46 1 2 2 

Укупно 21,8 

 Укупно у радовима са SCI листе 3 

 
 
УКУПНО: 42,9 + 21,8 = 64,7  SCI листа 24 

 



IV.1.1.  Анализа објављених радовау току последњег изборног 

периода 
 

Објавњени радови и саопштења са међународних или скупова националног 

значаја баве се различитим темама из области хемијске текстилне технологије, са 

освртом на еколошке аспекте оплемењивања текстила и примену биополимера у 

оплемењивању. 

У научном раду а1 проучаван је утицај тензида на кинетику бојења ПА6 плетенине 

киселим бојама. Нејоногени тензиди имају супстантивност према бојама и 

формирањем полидисперзних асоцијата успоравају адсорпцију боја и повећавају 

равномерност обојења. Анјонски тензид има супстантивност према материјалу и 

понаша се као безбојна боја која привременом блокадом функционалних група 

успорава адсорпцију боја. Учинак анјонског тензида значајан је већ при ниским 

концентрацијама. 

Научни рад б1 истражује могућност примене новог адсорбента на бази отпадног 

памучног материјала у уклањању дисперзне боје из отпадне воде бојачнице. 

Принос адсорбента од отпадног памучног материјала био је 45%. Количина 

адсорбоване дисперзне боје повећава се са дужином трајања процеса адсорпције 

а брзина адсорпције је највећа на почетку процеса.   

У научном раду г1 испитана је могућност смањења концентрације соли и алкалија 

у купатилу за бојење памука реактивним бојама, методом исцрпљења, ради 

смањења загађења воде након бојења и сапунске обраде. Алтернативне 

рецептуре су еколошки повољније јер је загађеност значајно смањена, што је 

утврђено смањеним вредностима хемијске потрошње кисеоника.   

У научном раду д1 употребљена су еколошка средства за дораду против гужвања 

у комбинацији са флуоркарбонским једињењима која се користе за постизање 

водоодбојног и уљеодбојног ефекта на памучним тканинама. Уочена је веза 

између формулације раствора за дораду и температуре кондензације на склоност 

ка гужвању и упијању воде и уља услед различитог степена умрежавања са 

функционалним групама целулозе памука и оријентације флуоркарбонског ланца 

на површини тканине. 

У прегледном раду д2 описане су структура и својства биополимера хитозана и 

његова примена у оплемењивању памучних, вунених и полиестарских материјала. 

У оплемењивању памука хитозан се користи за побољшање способности бојења, 

као средство за антимикробну дораду и дораду против гужвања. У оплемењивању 

вуне хитозан је проучаван као средство за дораду против скупљања и филцања и 

побољшање квашења и бојења. Код оплемењивања полиестарског материјала 

учињен је покушај антимикробне дораде, која се темељи на бактерицидном 

дејству хитозана према различитим сојевима бактерија и чињеници да је 

полиестар важан биомедицински материјал. 



Научни рад д3 бави се површинском модификацијом полиестарских материјала 

плазмом као физичким агенсом. Интеракција енергетских честица плазме са 

површином полиестра резултира појавом микрохрапавости и повећањем активне 

површине уз минимални губитак масе. Поред физичког одвија се и хемијско 

модификовање – уградња различитих функционалних група, што зависи од врсте 

гаса, снаге и дужине обраде.     

Научни рад д4 анализира супстантивност хидролизованог облика 

монофункционалне и бифункционалне реактивне боје при различитим 

технолошким параметрима бојења. На основу резултата бојења памучне тканине 

хидролизованим реактивним бојама установљено је да са повећањем 

концентрације натријум хлорида у купатилу за бојење прогресивно се повећава 

супстантивност, а са повећањем температуре смањује се супстантивност 

хидролизованих реактивних боја.  

У научном раду д5 проучаван је учинак средстава за прање на бази тензида 

различитог јоногенитета као и чисте воде на уклањање хидролизованих 

реактивних боја различитих функционалних група. На основу добијених резултата 

констатовано је да чиста вода при већем односу купатила и времену прања 30 

минута може бити ефикасно средство за уклањање хидролизоване монореактивне 

боје. За уклањање хидролизоване бифункционалне боје поред односа купатила и 

времена прања и концентрација тензида има значајан утицај на учинак процеса. 

У научном раду д6 проучавано је деловање раствора натријум хидроксида на 

хемијске и морфолошке промене полиестарске тканине и њихов утицај на нека 

својства комфора, као што су транспорт влаге и пропустљивост ваздуха. Утврђен  

је линеаран губитак масе тканине са временом услед њеног површинског 

растварања. Модификовани узорци тканина имају мекши опип и већу порозност, 

тако да више пропуштају ваздух и боље транспортују влагу. Из модификованих 

тканина могу се добити производи побољшаних естетских и хигијенских својстава. 

 
 

V РЕЗУТАТИ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

Специјалиста Иванка Ристић је као стручни сарадник и предавач Високе 

технолошко уметничке струковне школе (данас Одсек за технолошко уметничке 

студије у Лесковцу, Академија струковних студија Јужна Србија) дала допринос у 

развоју наставе и друге делатности на следећи начин: 

- ангажовањем на извођењу наставе из следећих предмета: Испитивање текстила, 

Нега текстила и одеће, Текстилним материјали, Штампање текстила и одеће и 

Високовредно оплемењивање, 



- објављивањем научних радова у часописима међународног и националног 

значаја, 

- учешћем на скуповима националног и међународног значаја, 

- учешћем у раду одбора за квалитет и самовредновање од 2011.- 2014. године 

(одлука Наставног већа бр. 961/3 од 10.6.2011) и од 2017. године (одлука 

Наставног већа бр. 678/3 од 01.9.2017), 

- учешћем у раду Савета Школе од 2011.-2014. године (одлука 04 број:941/2, од 

07.6.2011) и од 2014.-2017. (одлука 04 број:452/2, од 13.5.2014. године),  

- учешћем у Комисији за припрему документације за акредитацију студијског 

програма Текстилно инжењерство за основне и специјалистичке струковне студије 

(решење Директора школе 01 број: 417, од 11.4.2016. године), 

- учешћем у раду Надзорног одбора за кречење фасаде 2016. године (решење 

Директора школе 01 број:686 од 23.6.2016. године) и 

- учешћем у Комисијама за полагање класификационих испита за упис у Школу 

(Одсек) и то: Хемије 2012. године (одлука Наставног већа број 560/4 од 06.6.2012. 

године); Текстилне технологије 2013. године (одлука Наставног већа бр. 510/2, од 

07.6.2013. године); Текстилне технологије 2014. године (одлука Наставног већа бр. 

365/4, од 16.4.2014. године); Текстилне технологије 2016. године (одлука 

Наставног већа бр. 596/3, од 03.6.2016. године); Текстилне технологије 2018. 

године (одлука Наставног већа бр. 417/3, од 23.5.2018. године), Текстилне 

технологије 2019. године (одлука Наставног већа бр. 512/2, од 06.6.2019. године)и 

Текстилне технологије 2020. године (Одлука Наставно стручног већа Одсека 04 

број: 402/1, од 18.6.2020). 

 
 

VI ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу предходно изнетих чињеница Комисија констатује да спец. Иванка 

Ристић испуњава све услове за избор у звање и на радно место предавач за 

ужу област Хемијска текстилна технологија, према Закону о високом 

образовању (чланови 74 и 75), према Статуту Академије струковних студија Јужна 

Србија (члан 164) и Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и 

стицању звања наставника и сарадника Акдемије струковних студија Јужна 

Србија. 

Кандидат спец. Иванка Ристић је до сада објавила 22 рада у међународним и 

домаћим часописима и има 19 сопштења на скуповима националног значаја и 

мађународним скуповима. У часописима са SCI листе објавила је 5 радова, 

коаутор је 2 уџбеника и аутор једног практикума за високо образовање из области 

за коју се бира. У периоду од последњег избора остварила је коефицијент 

компетентности 21,8. Укупни збирни коефицијент компетентности спец. Иванке 

Ристић је 64,7, од тога учасописима са SCI листе 24.  



 
 

 

 

 


