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Образложење

Др Жељко Чупић је рођен 13. августа 1963. године у
Београду, где је на Факултету за физичку хемију
дипломирао 1989. године са радом под насловом
“Нумеричка анализа осцилаторних процеса на Gray-евој
варијанти аутокаталатора”, магистрирао 1993. године
одбранивши тезу под насловом “Утицај полимерног
катализатора на осцилаторни ток реакције Bray-
Liebhafsky”, а докторирао 1998. године одбранивши
докторску тезу под насловом “Моделирање механизма

осцилаторних каталитичких процеса са применом на реакцију разлагања
водоникпероксида”.

Од 1990. године непрекидно ради у Институту за хемију, технологију и
металургију (ИХТМ) - Центру за катализу и хемијско инжењерство и тo: у
звању истраживач приправник од 1990 дo 1994. године, у звању истраживач
сарадник од 1994 дo 1999. године, у звању научни сарадник од 1999 дo 2001.
године, у звању виши научни сарадник од 2001 дo 2007. године, а од 2007 у
звању научни саветник. Од 2010. године обавља функцију Председника
Научног одбора ИХТМ.

Бави се истраживањима у области Нелинеарних наука и Катализе, а
посебно моделирањем сложених процеса. Ближе, његова истраживања
доминантно обухватају феноменологију и теорију самоорганизационих система
и њихове динамике: хомогених осцилатора (Bray-Liebhafsky и Белоусов-
Жаботински) и биолошких осцилатора (Хипоталамо-хипофизно-адренални
систем). У области катализе, осим осцилаторних реакција, посебно истражује
катализаторе за парцијалне оксидације и хидрогенацију јестивих уља.

Објавио је низ радова, од тога 4 поглавља у међународним и 3 у домаћим
монографијама, 13 радова у врхунским међународним часописима, 24 рада у
међународним часописима, 8 радова у домаћим часописима, преко 50
саопштења на међународним и преко 30 на националним научним скуповима.
Био је предавач по позиву на више научних скупова, као и предавач у низу
средњих школа и гимназија Србије и Истраживачке станице Петница у оквиру
популаризације физичке хемије у организацији Друштва физикохемичара
Србије и Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду.
У периоду 2004-2005. године  др Чупић је руководио националним Пројектом
1807 (Синтеза, карактеризација, тестирање и моделовање хетерогених
катализатора за парцијалне и потпуне оксидације органских једињења), а у
периоду 2006-2010. године и Пројектом 142019 (Синтеза, карактеризација и
тестирање каталитичких својстава специјално дизајнираних материјала).
Учествовао је у раду на већем броју и других пројеката финансираних од стране
Министарства за науку Србије, као и на билатералним пројектима
међуакадемске сарадње са Бугарском (почев од 1999), Русијом (2000-2010) и
Румунијом (2006). Такође је учествовао у раду TEMPUS PROJECT no 1234-92/2
(Nonlynear Dynamics in Chemistry and Biosciences, 1992-93). Као један од два



представника Србије ангажован је на COST пројекту CM0701 “Cascade
Chemoenzymatic Processes – New Synergies Between Chemistry and Biochemistry”.

Др Жељко Чупић је члан Председништва Друштва физикохемичара
Србије (од 2003) и у истом Друштву оснивач и Председник Секције за катализу
(од 2002). На међународним конференцијама Друштва физикохемичара Србије
из фундаменталне и примењене физичке хамије Physical Chemistry био је члан
Извршног комитета (2002, 2004 и 2006) и Подпредседник (2008) и Председник
(2010 и 2012) Научног одбора и једan од едитора Proceedings Physical Chemistry
2010, а на међународној конференцији Selforganization in nonequilibrium systems
(2004) био је Председник извршног одбора и један од едитора Proceedings под
истим називом као и Конференција, као и књиге радова са научног скупа IWON
2005. године у организацији ИХТМ. 1995. године био је члан Организационог
одбора националне конференције Друштва физикохемичара Србије
Самоорганизација неравнотежних процеса. 2011. године био је представник
Друштва физикохемичара Србије у Европској федерацији за катализу –
EFCATS. Др Жељко Чупић  је члан Српског хемијског друштва. Члан је
Међуакадемског одбора за катализу Српске академије наука и уметности.

У научном часопису Хемијска Индустрија Савеза хемијских инжењера
Србије, др Ж. Чупић је члан Уредништва (од 2008). Био је рецензент за низ
међународних часописа (Applied Catalysis A: General, Catalysis Communications,
Mathematical Biosciences, Computers & Chemical Engineering, Annals of
Occupational Hygiene, Environmental Indicators, African Journal of Pure and
Applied Chemistry), а у више наврата и часописа домаћих издавача:
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, Journal of Serbian
Chemical Societу, Acta periodica technologica, Chemical industry & chemical
engineering quarterly, Nauka, tehnika, bezbednost и Хемијска индустрија. По
позиву Министарства за науку Србије рецензисао је више пројектних предлога
из природних наука на националном нивоу.

Др Ж. Чупић је ангажован на Факултету за физичку хемију Универзитета
у Београду као предавач на докторским студијама и као ментор докторских и
магистарских теза, дипломских и мастер радова, као и семинарских радова.
Коаутор је универзитетског уджбеника: Љ. Колар-Анић, Ж. Чупић, В.
Вукојевић, С. Анић, Динамика нелинеарних процеса, Факултет за физичку
хемију, Универзитет у Београду, 2011 (400 стр.)
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