
 
 

              
 

На основу чланова 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Правилника о награђивању студената (број 04-388/1 од 31.10.2019. године) и 
предлога наставно-научних већа Економског факултета у Суботици, Филозофског факултета, Педагошког факултет у Сомбору, Технолошког 
факултета Нови Сад, Академије уметности Нови Сад, Медицинског факултета Нови Сад, Природно-математичког факултета, Техничког 
факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину и Факултета техничких наука, Сенат Универзитета у Новом Саду на 16. седници одржаној 26.12.2019. 
године расписује   

 
 

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗРАДУ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА 

у школској 2019/2020. години 
 
 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Конкурс је отворен за студенте основних академских студија и студија које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских 
студија и то на: 

- Економском факултету у Суботици,  
- Филозофском факултету,  
- Педагошком факултету у Сомбору, 
- Технолошком факултету Нови Сад 
- Академији уметности Нови Сад 
- Медицинском факултету Нови Сад 
- Природно-математичком факултету, 
- Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, 
- Факултету техничких наука. 

 
Члан 2 

Конкурс је отворен за израду научних и стручних радова студената на следеће теме: 
 

Р.б. НАСЛОВ ТЕМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕНТОРА 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

Департман за европску и међународну економију и бизнис 

1. Стране директне инвестиције и тржиште рада у Србији др Новица Супић 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Одсека за медијске студије 

1. Медији и јавни интерес др Дејан Пралица 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ 

1. 
Илуминација језичке културе као поетички и херменеутички аспект поезије за децу 
Љубивоја Ршумовића 

проф. др Сања Елез 

2. 
Рефлекс Бахтинове теорије дијалогичности у савременој настави српског језика и 
књижевности 

проф. др Сања Елез 

3. 
(Пост) модернистичка фантастика у савременој прози за дјецу и младе – поетска 
духовност процесуалне форме серијала романа „Хари Потер“ Џоан К. Роулинг 

проф. др Сања Елез 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

1. Безглутенски хлеб са додатком прехрамбених влакана Драгана Шороња Симовић 

2. Безглутенски хлеб са додатком сојиног брашна Драгана Шороња Сиовић 

3. Антимикробни потенцијал рогач брашна Драгана Шороња Симовић 

4. Реолошке особине теста и квалитет хлеба са рогачем Драгана Шороња Симовић 

5. Примена Pseudomonas stutzeri у биоремедијационим поступцима Ана томић 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД 

1. Настава музике у Дјевојачком институту на Цетињу проф. др Маријана Кокановић Марковић 

2. 
Experimentum Mundi Ђорђо Батистелија: од ритмичке идеје до експерименталне 
опере 

доц. др Наташа Црњански 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

1. 
Компаративна студија постоперативног опоравка пацијената у односу на тип 

анестезије у ортопедској хирургији применом QoR 40 скора 
Асистент Милена Микић 

2. 

Teрмoдинaмичкa стaбилизaциja мoнoкoмпoнeнтнe и бинaрнe смeшe сурфaктaнaтa 

(тримeтилoктaдeцилaмoниjум брoмидa и нaтриjум-н- хeксaдeцил сулфaтa) у 

вoдeнoм рaствoру пoлимeрa Пoли(eтилeнгликoл)-блoк-пoли(прoпилeнгликoл)-блoк-

пoли(eтилeнгликoл) при критичним aгрeгaциoним (мицeлaрним) кoнцeнтрaциjaмa 

проф. др Ана Пилиповић 

3. 
Утицај заслађеног кола напитка и минералне газиране воде на pH вредност           

пљувачке 
проф. др Љиљана Андријевић                

4. 
Бoл нa мeсту узимaњa кaлeмa пoслe рeкoнструкциje прeдњeг укрштeнoг лигaмeнтa 

кoлeнa 
проф. др Мирослав Миланков 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 
Пoврeдe инфрaпaтeрaлнe грaнe нeрвус сaфeнусa приликoм рeкoнструкциje 
прeдњeг укрштeнoг лигaмeнтa кoлeнa 

проф. др Мирослав Миланков 

6. Maгнeтнa рeзoнaнцa у диjaгнoстици пoврeдe прeдњeг укрштeнoг лигaмeнтa кoлeнa  проф. др Мирослав Миланков 

7. Кoмпликaциje хируршкoг лeчeњa прeлoмa прoксимaлнoг хумeрусa проф. др Срђан Нинковић 

8. Рeзултaти хируршкoг лeчeњa руптурe дистaлнe тeтивe двoглaвoг мишићa нaдлaктa проф. др Срђан Нинковић 

9. 

Слoбoднa eнтaлпиja  фoрмирaњa мoнoкoмпoнeнтних и бинaрних мицeлa 
сурфaктaнaтa ((1-тeтрaдeцил)тримeтилaмoниjум брoмидa и нaтриjум 1-тeтрaдeцил 
сулфaтa)) у вoдeнoм рaствoру блoк пoлимeрa (Пoли(eтилeн гликoл)-блoк-
пoли(прoпилeн гликoл)-блoк-пoли(eтилeн гликoл)) кoнстaнтнe кoлицинe 

проф. др Mихaљ Пoшa 

10. Диjaгнoстикa кaрцинoмa дojкe кoд мушкaрaцa прoф. др Виктoриja Вучaj-Ћирилoвић 

11. 
Кoмпaрaциja нaлaзa 2Д и 2Д+3Д mamoгрaфиje кoд пaтoхистoлoшки вeрификoвaних 
лoбулaрних кaрцинoмa 

дoц. др Нaтaшa Првулoвић Бунoвић 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Департман за математику и информатику 

1. Анализа софтверског кода писаног у више програмских језика доц. др Гордана Ракић 

2. Примена техника анализе мрежа у евалуацији психолошких мерних инструмената др Милош Савић 

Департман за физику 

3. 
Ефекат величине отиска: последица геометрије утискивача или утицај структуре 
материјала 

др Мирјана Шиљевић 

4. 
Примена изоконверзионих и изокинетичких метода поступку кинетичке анализе 
пороцеса кристализације 

доц. др Мирјана Шиљеговић 

5. 
Карактеристике НТЦР термисторске нано керамике за сензорску примену у ЛТЦЦ 
технологији 

др Тамара Иветић 

6. Алфа, бета, гама спектрометрија Ментор: др Наташа Тодоровић 

7. Испитивање космичког зрачења др Душан Мрђа 

8. Раманска спектрометрија др Жељка Цвејић 

9. Дифракција X зрака на поликристалним и монокристалним узорцима др Срђан Ракић 

10. Настава физике у основним школама др Маја Стојановић, редовни професор 

11. Настава физике у средњим школама др Ивана Богдановић 

12. Основи ray-tracking технике Доц. др Лазар Гавански 

13. „Splicing“ емисиониг спектара снимљеним ICCD камером Доц. др Лазар Гавански 

14. Да ли су релативистичке ефекте заиста потребне велике брзине др Слободан Радошевић 

15. Фракциона Бургесова таласна једначина на коначном домену др Душан Зорица 

Департман за биологију и екологију 

16. 
Ефекат спермидина на експресију одабраних антиоксидативних гена код 
медоносне пчеле 

др Јелена Пураћ 

17. 
Стрес ремети транскрипциони-профил маркера митохондијалне динамике 
хипоталамуса пуберталних мужјака пацова 

др Силвана Андрић 

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине 

18. Волтаметријска карактеризација нових једињења са фероценом др Љиљана Јовановић 

19. Синтеза 17β-hidroksi-10-metoksiestra-1,4-dien-3-ona др Марија Сакач 

20. 
Синтеза и спектрална карактеризација коњугата одабраних андростана са 
фероценом 

др Марија Сакач 

21. Рендгенска структура анализа одабраних једињења Доц. др Марко Родић 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ 

1. Геолошко складиштење CO2 као решење проблема климатских промена Снежана Коматина 

2. Хидрогеотермални потенцијал Србије Снежана Коматина 

3. Несеизмичке методе истраживања угљоводоника Снежана Коматина 

4. Противпожарна заштита у нафтној и гасној индустрији Снежана Коматина 

5. 
Сателитска осматрања Земље – примена у истраживањима и експлоатацији нафте 
и гаса 

Снежана Коматина 

6. Примена геофизичких метода у истраживањима и експлоатацији нафте и гаса Снежана Коматина 

7. Отпадне воде у нафтној индустрији Снежана Коматина 

8. Сеизмичке методе и њихова примена у истраживањима угљоводоника Снежана Коматина 

9. 
Комплексна примена геофизичко-микробиолошких метода у истраживањима нафте 
и гаса 

Снежана Коматина 

10. Механичке методе експлоатације нафте и гаса (гас лифт) Снежана Коматина 

11. Анализа аспеката конкурентности предузећа у Србији проф. др Драган Ћоћкало 

12. Анализа аспеката примене стандардизованих менаџмент система у Србији проф. др Драган Ћоћкало 

13. 
Анализа односа младих према предузетништву и самозапошљавању регионални, 
национални и голабални аспекти 

проф. др Драган Ћоћкало 

14. Могућност примене фотонапонске енергије у руралним подручјима доц. др Јасмина Пекез 

15. Предности производње и примене енергије биогаса – пример добре праксе доц. др Јасмина Пекез 

16. 
Унапређење превентивног одржавања техничких система применом метода без 
разарања 

проф. др Љиљана Радовановић 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

1. Изофоте ротационог конуса за централни извор осветљења др Димитрије Николић 



 
Члан 3 

Студенти заинтересовани за учешће на конкурсу, по објављивању конкурса дужни су да се пријаве ментору именованом за израду научног и 
стручног рада одређеног наслова. У писању једног рада могу да учествују највише три студента. 
 
Рад који се подноси на конкурс треба да буде припремљен у складу са техничким упутством које је саставни део Правилника о награђивању 
студената (број 04-388/1 од 31.10.2019. године), који је доступан на веб сајту Универзитета у Новом Саду 
(https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici/126-pravilnik-o-nagradivanju-studenata-2).    
 

Члан 4 
 
На основу предлога комисија именованих одлуком Сената, Сенат доноси одлуку о награђивању студената за стручни и научни рад, односно 
одлуку о изузимању из разматрања.  
 
Комисија у извештају може да предложи следећу оцену рада: а) да се аутору или ауторима додели Награда за научни и стручни рад; б) да 
се Награда за научни и стручни рад не додели; или в) да се рад не узме у разматрање из разлога поступања супротно одредбама 
Правилника о награђивању студената. 
 
У случају учешћа на конкурсу супротно одредбама Правилника о награђивању студената пријављени рад неће бити узет у разматрање, о 
чему предлог одлуке доноси комисија, а коначну одлуку Сенат. 
 
 

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА РАДОВА НА КОНКУРС 
 

Члан 5 
Студент је обавезан да рад заврши и заједно са обавезном документацијом преда га надлежној служби Универзитета до 1. марта текуће 
школске године у којој се расписује конкурс. 
 

Члан 6 
Рад и обавезна документација се предају у штампаној и електронској форми, на следеће адресе: 

- у штампаној форми на адресу:  
Централна зграда Универзитета у Новом Саду (Ректорат) 
Др Зорана Ђинђића 1, 21102 Нови Сад  
(I спрат, канцеларија 17А – архива Универзитета) 

- у електронској форми на адресу: temati@uns.ac.rs.    
 
Уз рад се прилаже следећа обавезна документација: попуњена пријава на конкурс која се подноси на Обрасцу 4 који је саставни део 
Правилника о награђивању студената (број 04-388/1 од 31.10.2019. године), који је доступан на веб сајту Универзитета у Новом Саду 
(https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici/126-pravilnik-o-nagradivanju-studenata-2), фотокопија прве странице 
индекса и странице индекса која садржи податак о последњем овереном семестру на факултету. 
 
Пријава на конкурс садржи следеће податке о студенту: име и презиме студента, контакт податке студента (адреса електронске поште, број 
фиксног и мобилног телефона), назив факултета, назив студијског програма, врста, степен и година студија, наслов рада и име и презиме 
ментора.  
 
Приликом подношења рада у електронској форми, рад треба да је припремљен помоћу текст процесора WORD и подноси се у .doc 
формату. Уз рад у електронској форми такође се доставља скенирана обавезна документација (у формату .jpg, .png или .pdf) утврђена 
претходним ставовима овог члана.  
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7 
Претходно објављени радови, радови који су раније награђивани и завршни радови не могу се подносити на конкурс. 
  
Награђени радови чувају се на Универзитету. 
 
Универзитет може штампати, односно објављивати награђене радове у целости или њихове поједине делове, уз сагласност аутора. 
 
Конкурс се објављује на интернет страници Универзитета и доставља се факултетима ради информисања студената. 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 
Проф. др Дејан Јакшић 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
 

 
НАПОМЕНА: 

Радови и обавезна документација се предају у штампаној форми на адресу: 
Централна зграда Универзитета у Новом Саду (Ректорат) 

Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (I спрат, канцеларија 17А – архива Универзитета) 

Радови и обавезна документација се предају у електронској форми на адресу: temati@uns.ac.rs  

https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici/126-pravilnik-o-nagradivanju-studenata-2
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