
 
 

 
На основу члана 1, 2, 3, 5, 17, 18,19 ,20, 21, 22, 23, и 24 Правилника о награђивању студената (Сенат Универзитета, 24.03.2011. године и 23.02.2012), предлога 
наставно-научних већа Правног факултета, Природно-математичког факултета, Учитељског факултета на мађарском наставном језику, Медицинског факултета, 
Академије уметности, Филозофског факултета, Економског факултета, Факултета техничких наука, Педагошког факултета, Грађевинског факултета, Технолошког 
факултета и Универзитетског центра за примењену статистику и Одлуке Сената Универзитета у Новом Саду о расписивању Конкурса за израду научних и стручних 
радова студената у школској 2011/2012. години (Сенат Универзитета, 23.02.2012) Сенат Универзитета у Новом Саду расписује  

 

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

у школској 2011/2012. години 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

 
Члан 1. 

 
Конкурс је отворен за студенте основних академских студија, интегрисаних основних и мастер академских студија и основних студија по ранијем систему високог 
образовања који студирају на Универзитета у Новом Саду и то на: 
 

 

- Правном факултету 
- Природно-математичком факултету 
- Учитељском факултет на мађарском наставном језику  
- Медицинском факултету 
- Академији уметности 
- Филозофском факултету 
- Економском факултету 
- Факултету техничких наука 
- Педагошком факултету 
- Грађевинском факултету 
- Технолошком факултету 
- Универзитетском центру за примењену статистику 

 
 

Члан 2. 
 
 

Конкурс је отворен за израду научних и стручних радова студената на следеће теме: 
 
 
Редни 
број НАСЛОВ ТЕМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕНТОРА 

 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Уговор о раду као акт заснивања и регулисања радног односа проф. др Предраг Јовановић 
2. Омбудсман проф. др Драган Милков 
3. Уставна жалба као инструмент непосредне уставно судске заштите људских права проф. др Маријана Пајванчић 
4. Независност судства - међународни стандарди људских права и Уста Србије  проф. др Маријана Пајванчић 
5. Хармонизација грађанског права у Европској унији проф.др Душан Николић 
6. Етажна својина проф. др Даница Попов 
7. Ништавост уговора проф. др Јожеф Салма 
8. Породичноправни аспекти сурогат материнства   проф. др Гордана Ковачек-Станић   
9. Начело ефикасности у парничном поступку   проф. др Ранко Кеча   

10. Судско поравнање   проф. др Марија Салма   
11. Масовна култура проф. др Милош Марјановић 
12. Схватање Слободана Јовановића о држави проф. др Гордана Вукадиновић 
13. Владари пред Европским судом за људска права проф. др Родољуб Етински (проф. др Сања Ђајић) 
14. Коме се обраћа и шта налаже начело правичности у погледу заштите животне средине на почетку новог миленијума проф. др Родољуб Етински 
15. Искључење члана из друштва капитала проф. др Стеван Шогоров 
16. Правни режим концесија у нашем и упоредном праву проф. др Душанка Ђурђев 
17. Деликтно право у Јустинијановим "Институцијама" проф. др Магдолна Сич 
18. Магна карта либертатум проф. др Срђан Шаркић 
19. Грађанска права и слободе у српским уставима и законима проф. др Срђан Шаркић 
20. Економика транзиције проф. др Ђорђе Попов 
21. Нова доказна средства у Законику о кривичном поступку (из 2011) проф. др Иштван Фејеш 

 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Департман за физику 

1. Квантне флуктуације у сложеним магнетним системима проф. др Милан Пантић  
2. Пасивне заштите за гама спекторметре доц. др Наташа Тодоровић 
3. Космички миони доц. др Душан Мрђа 
4. Мониторинг дебљине озонског омотача  проф. др Зоран Мијатовић 
5. Одређивање параметара инструменталног ширења дифракционих линија код гониометара за прах „Seifert MZIV“ доц. др Срђан Ракић 

Департман за математику и информатику 
1. Димензија тополошког простора др Александар Павловић 

 
 
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 
 

1. Утицај додатних активности на развој моторичког знања код ученика нижих разреда основне школе проф. др Геза Цекуш 

2. Резултати игре и игроликих активности у настави у нижим разредима основне школе (А játék és a játékos tevékenységek szerepe az 
általános iskola alsó tagozataiban) доц. др. Јосип Лепеш 

   
 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Улога исхране и стила живота у превенцији остеопорозе доц. др Љиљана Трајковић-Павловић 
2. Главобоља као симптом тромбозе венских синуса доц. др Светлана Симић 
3. ЦТ дијагностика акутног панкреатитиса асист. Дијана Нићифоровић 
4. Серолошко доказивање коксаки вирусних инфекција у деце и одраслих и њихова повезаност са клиничким манифестацијама проф. др Ивана Хрњаковић-Цвјетковић 
5. Молекуларни мониторинг BCR-ABL транскрипта и дијагностика хроничне гранулоцитне леукемије доц. др Кармен Станков 

 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  
 

1. Музика у контексту друштвених промена у 20. веку доц. др Ира Проданов Крајишник 

2. Музика и друштво др Нице Фрациле, ред. проф. или др Весна Микић, ванр. 
проф. или др Ира Проданов, ванр. проф. 

3. Српска музика у контексту европске Модерне др Тијана Поповић-Млађеновић, ванр. проф или  
др Весна Микић, ванр. проф. 



4. Народно музичко стваралаштво мултикултурне Војводине проф. др Нице Фрациле 
   
 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Биоетички аспекти почетка и краја живота доц. др Жељко Калуђеровић 

2. Европа-тамо и овде проф. др Дубравка Валић-Недељковић и доц. др Дејан 
Пралица 

   
 
EКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Савремени потрошач у глобалном окружењу проф. др Ружица Ковач Жнидершић, редовни професор 
2. Стање и правци развоја е-трговине у Републици Србији проф. др Јелена Кончар, редовни професор 
3. Ризици у банкарству проф. др Ненад Вуњак, редовни професор 
4. Асиметрија финансијско-рачуноводствених информација у функцији пословног одлучивања  проф. др Љиљана Дмитровић, редовни професор 
5. Рурална политика Србије у контексту приближавања Србије ЕУ доц. др Станислав Зекић 
6. Стање и перспективе задругарства у пољопривреди Србије проф. др Раде Поповић, ванредни професор 

   
 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 
Департман за индустријско инжењерство и менаџмент 
1. Деца и медији: како поред чувара капија? доц. др Биљана Ратковић Његован 
Департман за рачунарство и аутоматику 
1. Програмска подршка у савременим дигиталним ТВ пријемницима проф. др Никола Теслић 
Департман за опште дисциплине у техници 

1. Хилбертови простори проф. др Илија Ковачевић 
2. Теорија мере проф. др Илија Ковачевић 
3. Фуријеови редови и транформације са применама проф. др Илија Ковачевић 
4. Теорија непокретне тачке са применама проф. др Илија Ковачевић 
5. Методе решавања једначина проф. др Илија Ковачевић 

 
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Стара учила из физике - старост, порекло, употреба, историјски контекст и методичка трансформација доц. др Наташа Бранковић, Марија Бошњак, асистент 
 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Носивост центрично притиснутих спрегнутих стубова  бетон-челик проф. др Мирослав Бешевић 

2. Попречна прерасподела оптерећења код полумонтажних бетонских друмских  мостова доц. др Данијел Кукарас 

3. Утицај попречног савијања плоче на спрегнуто деловање са челичним носачем проф. др Мирослав Бешевић 
   

 
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
 

1. Кинетика реакција настајања полиуретана на основу различитих типова диизоцијаната и рицинусовог уља проф.др Јарослава Будински – Симендић и проф. др 
Иван Ристић 

2. Расположивост грађевисних материјала културне баштине за раст плесни проф.др Синиша Л. Марков 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ 
 

1. Разумевање акција и емоција у тексту: емпиријско испитивање поставки теорије отелотворене когниције проф. др Петар Милин 
2. Заступљеност званичне статистике у медијима  проф. др Мирко Савић 

 

Студенти заинтересовани за израду научних и стручних радова пријављују се ментору чије је име и презиме наведено поред наслова теме из става 1. овог 
члана. У писању једног рада може да учествује највише три студента. 
 
 

Члан 3. 
 

Оцену радова врши Сенат на предлог комисија именованих одлуком Сената и доноси одлуку о награђивању студената за израђени научни и стручни рад.  
 
 

Члан 4. 
 

За израђени научни и стручни рад Сенат студенту може доделити Изузетну награду или Награду. 
 

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА РАДОВА НА КОНКУРС 
 

Члан 5. 
 

 

Студенти су обавезни да рад заврше и предају га Универзитету до 15. новембра 2012. године. 
 
 

Члан 6. 
 

 

Рад се предаје у једном штампаном примерку и на компакт диску. У раду не сме бити наведено име и презиме студента. 
 

Уз рад се предаје затворена коверта у коју се депонују следећи подаци: име и презиме студента, назив факултета, назив студијког програма, степен, врста и 
година студија, назив рада, име и презиме ментора и контакт подаци студента (мејл, број фиксног и/или мобилног телефона). Приликом предаје рада студент 
доноси индекс на увид. Ниједан податак о студенту не сме бити наведен на коверти.  
Шифра се додељује на Универзитету у Новом Саду приликом предаје рада. Овлашћени радник Универзитета додељује шифру коју уписује на коверти и на 
предњој страни рада и компакт диска. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
 

Радове који су раније награђивани и завршни радови не могу се подносити на конкурс. 
Награђени радови чувају се на Универзитету. 
Универзитет може штампати награђене радове у целости или њихове поједине делове, уз сагласност аутора. 
Сенат Универзитета доставља Конкурс факултетима на објављивање ради информисања студената. Конкурс се објављује и на сајту Универзитета у Новом 
Саду. 
 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 
Проф. др Мирослав Весковић 

 
НАПОМЕНА: 

Радови се предају на адресу: 
Универзитет у Новом Саду – Ректорат 
Трг Доситеја Обрадовића 5, Нови Сад 

(Кула ФТН, 4. спрат - канцеларија број 401) 


