
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

Изборно веће Филозофског факултета у Новом Саду; е-седница одржана 26–29. 4. 

2022. године 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

 

Лист Послови, број 986, од 11. 5. 2022. 

                       (објављује Национална служба за запошљавање)  

 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области 

 

Један асистент са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

 

Проф. др Миливој Алановић, редовни професор за ужу научну област Српски језик 

и лингвистика (15. 11. 2020), Филозофски факултет у Новом Саду; 

Проф. др Гордана Штасни, редовни професор за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика (29. 3. 2018), Филозофски факултет у Новом Саду; 

Проф. др Гордана Штрбац, редовни професор за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика (25. 3. 2021), Филозофски факултет у Новом Саду; 

 

5. Пријављени кандидати: 

Др Мила Драгић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Мила, Раде, Драгић 

 

2. Звање: Доктор наука – филолошке науке 

 

3. Датум и место рођења: 30. 6. 1989. 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

 

Aсистент за ужу научну област Српски језик и лингвистика на Филозофском 

факултету у Новом Саду, Одсек за српски језик и лингвистику. 
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5. Година уписа и завршетка основних студија: 

 

2008–2012.  

 

6. Студијска група, факултет и универзитет:  

 

Српска филологија: српски језик и књижевност, Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 

 

9,84 (девет и 84/100) – основне академске студије 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 Морфологија: оцена 10 (десет)  

 Синтакса и семантика падежа: оцена 10 (десет) 

 Синтакса и семантика глаголских облика: оцена 10 (десет) 

 Синтакса и семантика просте реченице: оцена 10 (десет) 

 Синтакса и семантика сложене реченице: оцена 9 (девет) 

 Лексикологија 1: Организација лексичког система: оцена 10 (десет) 

 Лексикологија 2: Структура лексикона: оцена 10 (десет) 

 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија:  

 

2012–2013. 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

 

 Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

 Просечна оцена: 10,00 (десет и 00/100) 

 

 

 

 

 

 Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

 

Мастерски рад Концептуализација емоција у српској фразеологији (на примеру 

страха, изненађења, чуђења и збуњености) 
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 Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за 

кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

 Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током 

студија и назив докторских студија: 

 

Година уписа: 2013; 

Година завршетка: 2022; 

Просечна оцена: 10,00 (десет и 00/100); 

Докторске академске студије на студијском програму Језик и књижевност, 

модул Језик; 

Тема докторске дисертације: Предикатски израз са глаголом у функцији 

интензификатора; 

М. Драгић (2022). Предикатски израз са глаголом у функцији 

интензификатора. Докторска дисертација [УДК 811.163.41'367.625; 

811.163.41'367] 

 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

13. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

 

 Енглески: одлично чита, пише и говори 

 Италијански: добро чита, пише и говори 

 Руски: задовољавајуће чита, пише и говори 

 Немачки: задовољавајуће чита, пише и говори 

 

14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

 

Филолошке науке, Српски језик и лингвистика, Лексикологија са фразеологијом, 

Морфосинтакса, Синтакса и семантика глагола,  Когнитивна лингвистика 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2016−2019. и 2019–, асистент 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

   Кандидаткиња је члан сарадник Матице српске од 27. јуна 2020. 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

 Припремна настава за пријемни испит из српског језика на Одсеку за српски 

језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду у јуну 2014. 

године; 

 Ангажовање у настави на Филозофском факултету у Новом Саду 2014–2016. 
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2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 Лексикологија 1: Организација лексичког система, на студијској групи 

Српска филологија: српски језик и књижевност (3. година, под менторством 

проф. др Љиљане Недељков) – зимски семестар 2014/2015, Филозофски 

факултет, Универзитет у Новом Саду (одлуком са седнице Наставно-научног 

већа одржане 15. 7. 2014. године); 

 Матерњи језик 3 – Лексикологија и фразеологија, на студијским групама 

Немачки језик и књижевност (изборни курс, 3. година), Руски језик и 

књижевност (4. година), Русински језик и књижевност (3. година), Румунски 

језик и књижевност (3. и 4. година) под менторством проф. др Гордане 

Штрбац – зимски семестар 2014/2015. и зимски семестар 2015/2016, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (одлуком са седнице 

Наставно-научног већа одржане 11. 9. 2015. године); 

 Матерњи језик 3 – Лексикологија и фразеологија, на студијској групи 

Медијске студије (изборни курс, 2. година) под менторством проф. др 

Гордане Штрбац – зимски семестар 2015/2016, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду (одлуком са седнице Наставно-научног већа 

одржане 11. 9. 2015. године); 

 Основе синтаксе, на студијској групи Немачки језик и књижевност (2. 

година) под менторством проф. др Миливоја Алановића – летњи семестар 

2014/2015. и летњи семестар 2015/2016,  Филозофски факултет, Универзитет 

у Новом Саду (одлуком са седнице Наставно-научног већа одржане 20. 2. 

2015. године и одлуком са седнице Наставно-научног већа одржане 18. 3. 

2016. године); 

 Дериватологија, на студијским групама Српска филологија и Српска 

филологија у контакту (2. година) под менторством доц. др Милана 

Ајџановића – летњи семестар 2014/2015. и летњи семестар 2015/2016,  

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (одлуком са седнице 

Наставно-научног већа одржане 20. 2. 2015. године и одлуком са седнице 

Наставно-научног већа одржане 18. 3. 2016. године). 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

2014/2015: 

 Зимски семестар: 4 часа недељно (Лексикологија 1: Организација лексичког 

система – 2 часа недељно; Матерњи језик 3 – Лексикологија и фразеологија 

– 2 часа недељно); 

 Летњи семестар: 4 часа недељно (Основе синтаксе – 2 часа недељно; 

Дериватологија – 2 часа недељно). 

 

            2015/2016: 

 Зимски семестар: 6 часова недељно (Матерњи језик 3 – Лексикологија и 

фразеологија, на студијским групама Немачки језик и књижевност, Руски 

језик и књижевност, Русински језик и књижевност, Румунски језик и 

књижевност – 2 часа недељно; Матерњи језик 3 – Лексикологија и 

фразеологија, на студијској групи Медијске студије – 4 часа недељно); 

 Летњи семестар: 4 часа недељно (Основе синтаксе – 2 часа недељно; 

Дериватологија – 2 часа недељно). 
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б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

2019–2022, 1  

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 2016−2017: 

Зимски семестар 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, Журналистика (ОАС, 2. година), 

2x2 часа вежби. 

Стандардни српски језик − лексикологија и фразеологија, Руски језик и 

књижевност (ОАС, 4. година), Русински језик и књижевност (ОАС, 1. година), 

Румунски језик и књижевност (ОАС, 3. година), Немачки језик и књижевност 

(ОАС, 3. година), 2 часа вежби.  

Стандардни српски језик: морфосинтакса, Француски језик и књижевност (ОАС, 2. 

година), Словачки језик и књижевност (ОАС, 3. година), 2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, Руски језик и књижевност (ОАС, 2. 

година), зимски семестар, 2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, Немачки језик и књижевност 

(ОАС, 2. година), 2 часа вежби. 

 

Летњи семестар 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, Немачки језик и књижевност (ОАС, 1. 

година), 2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице / Основи синтаксе, 

Француски језик и књижевност (ОАС, 2. година), Словачки језик и књижевност 

(ОАС, 3. година), 2 часа вежби. 

Српски језик 2: Морфосинтакса, Журналистика (ОАС, 1. година), 2 часа вежби. 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, Немачки језик и књижевност 

(ОАС, 2. година), 2 часа вежби. 

 

 2017−2018; 2018−2019; 2019–2020; 2020–2021; 2021–2022. 

Зимски семестар 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, Руски језик и књижевност (ОАС, 2. 

година), 2 часа вежби. 

Матерњи језик 3: Лексикологија и фразеологија / Лексикологија са фразеологијом, 

Журналистика / Комуникологија (ОАС, 2. година), 2x2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, Енглески језик и књижевност (ОАС, 3. 

година), Француски језик и књижевност (са другим романским језиком и културом) 

(ОАС, 2. година), 2x2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, Немачки језик и књижевност 

(ОАС, 2. година), 2 часа вежби. 

Стандардни српски језик − лексикологија и фразеологија / Лексикологија са 

фразеологијом српског језика, Руски језик и књижевност (ОАС, 4. година), 

Русински језик и књижевност (ОАС, 1. година), 2 часа вежби. 

 

Летњи семестар 

Српски језик 2: Морфосинтакса, Журналистика / Комуникологија (ОАС, 1. година), 

2 часа вежби. 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, Немачки језик и књижевност 
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(ОАС, 2. година), 2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, Немачки језик и књижевност (ОАС, 1. 

година), 2 часа вежби. 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, Енглески језик и 

књижевност (ОАС, 3. година), Француски језик и књижевност (са другим 

романским језиком и културом) (ОАС, 2. година), 2x2 часа вежби. 

 

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

 Награде за постигнут успех у току студирања коју додељује Универзитет у Новом 

Саду (за остварену просечну оцену изнад 9,50) за школску 2008/2009, 2009/2010. и 

2010/2011. годину;  

 

 Награда за завршене студије коју додељује Универзитет у Новом Саду (за 

остварену укупну просечну оцену на завршеним студијама изнад 9,50) школске 

2011/2012. године. 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

     д)  Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

 

Резултати студентске евалуације (приказане су оцене из рубрике Општа оцена 

асистента, а комплетне анкете налазе се у прилогу):  

 

2019/2020. 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15ЗУЗУ08: 4.85 (40 листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15ФЈФЈ019: 4,38 (21 листић) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15ЕЈЕЈ31: 4,55 (51 листић) 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, 15НЈНЈ015: 4.68 (25 

листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15РЈРЈ021: 4.94 (17 листића) 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15РЈРЈ071: 5.00 (2 листића) 

 

2020/2021. 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15ЗУЗУ08: 4.89 (44 листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15ФЈФЈ019: 4.93 (14 листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15ЕЈЕЈ31: 4.51 (49 листића) 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, 15НЈНЈ015: 4.88 (33 

листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15РЈРЈ021: 5.00 (9 листића) 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15РЈРЈ071: 5.00 (11 листића) 

 

 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15НЈНЈ9: 4.92 (26 листића) 
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Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, 15ФЈФЈ029: 4.75 (12 

листића) 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, 15ЕЈЕЈ44: 3,92 (49 листића)  

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15НЈНЈ028: 4,97 (33 листића) 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, 15ЕФ30: 5.00 (3 листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 20КОЈ014: 4.70 (30 листића) 

 

2021/2022. 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15ЗУЗУ08: 4.74 (19 листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15ФЈФЈ019: 4.29 (17 листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15ЕЈЕЈ31: 4.40 (48 листића) 

Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице, 15НЈНЈ015: 4.95 (20 

листића) 

Стандардни српски језик: морфосинтакса, 15РЈРЈ021: 4.80 (15 листића) 

Лексикологија са фразеологијом српског језика, 15РЈРЈ071: 5.00 (4 листића) 

 

 

ђ) Остало 

o Студентска стипендија коју додељује Министарство просвете за школску 

2009/2010. и 2010/2011. годину; 

o Стипендија Фонда за младе таленте Доситеја, коју додељује Министарство 

омладине и спорта, за школску  2011/2012. и 2012/2013. годину; 

o Стипендија за студенте докторских академских студија коју додељује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, од 2014. До 2016. 

године. Ова стипендија подразумева ангажовање стипендисте на неком од 

пројеката које финансира Министарство (пројекат Стандардни српски језик: 

синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања; евиденциони број 

пројекта: ОИ 178004); 

o Учешће на Фестивалу науке и образовања: 8. маја 2016. године, на 

радионици Како да распознајеш акценте – само гледај, а можеш и да 

слушаш; 13−14. маја 2017. године, на радионици Авантура – српска језичка 

култура; 12. и 13. маја 2018. године, на радионици Језичке мозгонетке; 18– 

19. маја 2019. године, на радионици Језикоумице. 

o Школске 2013/2014. кандидаткиња је била прворангирани кандидат на 

конкурсу за упис на докторске студије Језик и књижевност на Филозофском 

факултету у Новом Саду. 

o Кандидаткиња је као асистент-волонтер присуствовала конференцији Језици 

и културе у времену и простору, одржаној 19. новембра 2017. године на 

Филозофском факултету у Новом Саду. 

o Kaндидаткиња је била полазник Међународне пролећне школе 

психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике, одржане на 

Филозофском факултету у Новом Саду од 15. до 19. маја 2019. (International 

spring school in psycholinguistics, neurolinguistics and clinical linguistics). 

 

o Кандидаткиња је један од координатора Лингвистичког клуба, који је почео 

са радом у зимском семестру 2021/2022. и који окупља студенте Српског 

језика и књижевности, те организује активности и радионице са темама из 

различитих области лингвистике. 

o Кандидаткиња је секретар Центра за српски језик и културу (на 

Филозофском факултету у Новом Саду), основаног 2022. године.  

o Кандидаткиња је била члан комисије за одбрану и оцену већег броја 
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мастерских радова (подаци доступни на http://remaster.ff.uns.ac.rs/?arhivа ) : 

 

2021.  

Богосављев Јелена – Структурна и значењска обележја перифрастичног 

предикатског израза у е-издању магазина Глориа 

Матковић Сара – Фразеологизми с називима небеских тела у српском и 

италијанском језику 

Радмиловић Јелена - Дискурсне одлике читуља 

Павловић Биљана – Називи за предмете с функцијом еталона у 

фразеологији српског језика 

2020.  

Миладиновић Јелена – Фразеологизми у драмама Александра Поповића 

Савић Тамара – Временске реченице у приповеткама Лазе К. Лазаревића 

2019. 

Миловановић Тамара – Облици логичког субјекта у роману ''Беснило'' 

Борислава Пекића 

Спасојевић Бранка – Глаголи говорења у Проклетој авлији И. Андрића – 

лингвокултуролошки приступ 

 Ракић Ивана – Музички термини у Речнику српскога језика 

Маринковић Милица – Турцизми у делима Боре Станковића – Нечиста крв 

и Коштана 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

 Драгић, М. (2017).  Aндрићеви знакови. Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику, LX/1: 255−261. (приказ) [ISSN-0352-5724; COBISS.SR-ID 9630978; 

UDK 80/81(082)  /  UDC 821.163.41.09 Andrić I. (082)]; 

 

 Драгић, М. (2018). Virna Karlić. (Ne)određenost: Sredstva i načini izražavanja u 

hrvatskom i srpskom književnom jeziku. Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику LXI/2: 215−220. (приказ) [ISSN 0352-5724; COBISS.SR-ID 9630978; 

UDK 80/81(082) / UDC 811.163.41’36(049.32); UDC 811.163.42’36(049.32)]; 

 

 Драгић, М. (2022). Borko Kovačević. Pogled u reč. Osnovi morfologije. Зборник 

Матице српске за филологију и лингвистику LXV/1. (приказ) 

(Приказ је прихваћен за објаву, потврда се налази у прилогу) 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

http://remaster.ff.uns.ac.rs/?arhivа
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 Драгић, М. (2019). Глаголи промене положаја у простору као интензификатори. 

Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, година X, бр. 20: 157–175. 

[УДК 811.163.41'367.625 / ISSN 1986-5864;  COBISS.RS-ID 8596760] 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 Драгић, М. (2014). Концепт страха у српској фразеологији. Прилози 

проучавању језика, бр. 45: 73–95. [ISSN 2334-7457 (онлајн издање); ISSN 

0555-1137 (штампано издање); COBISS.SR-ID 42732295 / УДК 

811.163.41’373.7];   

 

 Dragić, M. (2015). Frazeologizmi sa leksemom jezik i ciljnim domenom jezičke 

radnje u srpskom i u engleskom jeziku. Zbornik za jezike i književnosti 

Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. 5, br. 5: 9–20.  

(elektronska publikacija:  http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik).  [ISSN: 2217-8546 

(онлајн); COBISS.SR-ID: 191558412;  DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2015.5 /  

UDC 81’373.7:811.163.41;  81’373.7:811.111];  

 

 Драгић, М. (2016). Развој теоријско-методолошких концепата рекције и 

валентности у српској лингвистици. Прилози проучавању језика, бр. 47: 

99−121.    [ISSN 2334-7457 (онлајн издање); ISSN 0555-1137 (штампано 

издање); COBISS.SR-ID 42732295 / УДК 811.163.41’367“19/20“]; 

 Драгић, М. (2017). Морфосинтаксичка обележја фразеологизама у српском 

језику. Прилози проучавању језика, бр. 48: 93−107. [ISSN 2334-7457 (онлајн 

издање); ISSN 0555-1137 (штампано издање); COBISS.SR-ID 42732295 / 

УДК 811.163.41’373.7].     

 Драгић, М. (2020). Морфосинтаксичке особине фразеологизама религијског 

порекла у савременом српском језику. Прилози проучавању језика, бр. 51, 

стр. 115-131. [ISSN 2334-7457 (онлајн издање); ISSN 0555-1137 (штампано 

издање); COBISS.SR-ID 42732295]. 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 Учешће на регионалној студентској лингвистичкој конференцији 

СТУЛИКОН, одржаној на Филозофском факултету у Загребу,  од 3. до 5. маја 

2013. године (излагање под насловом Концепт страха у српској 

фразеологији); 

 

 Dragić, Mila i Šafer, Marina (2013). Analiza dijalekta u pripovetkama iz 

Antologije savremene bunjevačke književnoti „Lipota naši riči”. Međunarodna 

studentska konferencija „Jučer, danas, sutra – slavistikaˮ. Zbornik sažetaka. 

Sveučilište u Zagrebu: Filozofski fakultet. 23–24.  ISBN 9789535602637; ID 

000856259]; 

 Dragić, M. i Šafer, M. (2013). Analiza dijalekta u pripovetkama iz Antologije 

savremene bunjevačke književnoti „Lipota naši riči”. Međunarodna studentska 

konferencija „Jučer, danas, sutra – slavistika”. Zbornik radova. 73–84. [ISBN 

978-953-56026-6-8, CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice pod brojem 8681115]; 

 Dragić, M. (2015). Verbs with Meaning related to the Domain of Heat/Cold as 

http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=CLNG&lani=sr&command=DISPLAY&base=COBIB&RID=191558412
http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2015.5%20/


 10 

Intensifiers. Programme and book of abstracts/Third International 

Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and 

Humanities Contexts, Novi Sad, 1st December 2015. - Novi Sad : Faculty of 

Philosophy, 2015 (Novi Sad : Sajnos), page 41.  ISBN 978-86-6065-339-2; 

COBISS.SR-ID 301189383]; 

 Драгић, М. (2017). Глаголи из домена топлоте/хладноће као 

интензификатори. Зборник радова са Трећег међународног 

интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких 

наука Контексти, одржаног 1. децембра 2015. године на Филозофском 

факултету у Новом Саду. Бр. 3: 55−78. [ISBN: 978-86-6065-409-2; 

COBISS.SR-ID: 313129479 / УДК: 811.163.41.‘367.625]; 

 Dragić, M. (2017). Verbs that Mark a Change of Position in Space as Intensifiers. 

Programme and book of abstracts/Fourth International Interdisciplinary 

Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities Contexts, Novi 

Sad, 1st December 2017. - Novi Sad : Faculty of Philosophy, 2017 (Novi Sad : 

Sajnos), page 17.  ISBN 978-86-6065-427-6; COBISS.SR-ID 318902023]; 

 Dragić, M. (2019). Predikatski izraz sa glagolom u funkciji i intenzifikatora. 

Programme, Timetable and Book of Abstracts/Fifth International Interdisciplinary 

Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities Contexts, Novi 

Sad, 20th December 2019. Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2019 (Novi Sad: 

Sajnos), page 30. [ISBN 978-86-6065-565-5; COBISS.SR-ID 332245511]. 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 Драгић, М. (2015). Емоционални концепти изненађења, чуђења и збуњености 

у српској фразеологији. Савремена проучавања језика и књижевности. 

Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, год.VI, књ. 1: 

103–113. [ISBN 978-86-85991-74-5; COBISS.SR-ID 214038284 / 

811.163.41’373.72; 81:159.9]; 

 Учешће на VIII научном скупу младих филолога Србије, одржан на 

Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, 2. априла 

2016. године (излагање под насловом Глаголи као средства 

интензификације); 

 Учешће на IX научном скупу младих филолога Србије, одржаном на 

Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, 8. априла 

2017. године (излагање под насловом Moрфосинтаксичка обележја 

фразеологизама са религијском компонентом у српском језику). 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 16 

 

9. Индекс компетентности: 3хМ26 + 2хМ33 + 4хМ34 + 1хМ51 + 5хМ52 + 1хМ63 + 

1xM70 = 3+2+2+3+7,5+1+6= 24,5 

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=313129479
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

 Кандидаткиња је до 2019. године била ангажована као истраживач на пројекту 

Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања; 

евиденциони број пројекта: 178004. Руководилац Пројекта је до 2018. била проф. др 

Владислава Ружић а потом проф. др Миливој Алановић. Пројекат је финансирало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

На конкурс за једног асистента с докторатом за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика пријављен је један кадидат – др Мила Драгић. 

Др Мила Драгић је на Филозофском факултету у Новом Саду завршила основне и мастер 

студије на студијском програму Српска филологија: Српски језик и лингвистика. Основне 

студије (2008–2012) завршила је с просечном оценом 9,84, а мастер студије (2012–2013) с 

оценом 10,00, након одбране мастер рада на тему Концептуализација емоција у српској 

фразеологији (на примеру страха, изненађења, чуђења и збуњености). Докторске студије 

на истом факултету, на програму Језик и књижевност, модул Језик, уписала је 2013, а 

завршила 2022. године, одбраном докторске дисертације под насловом Предикатски израз 

с глаголом у функцији интензификатора. 

Кандидаткиња др Мила Драгић запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду у 

звању асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика, у које је први пут 

бирана за изборни период 2016–2019, а други пут за период 2019–2022. На Филозофском 

факултету је ангажована на извођењу наставе из предмета у области савременог српског 

језика, као што су Лексикологија са фразеологијом српског језика (ОАС Журналистика), 

Стандардни српски језик: морфосинтакса (ОАС Немачки језик и књижевност, 

Француски језик и књижевност, Енглески језик и књижевност), Стандардни српски језик: 

синтакса сложене реченице (ОАС Немачки језик и књижевност, Француски језик и 

књижевност, Енглески језик и књижевност) и др. У којој мери је њен наставни и 

педагошки рад успешан показују и студентске евалуације, на којима је добила оцене у 

распону од 3,92 до 5,00. У склопу свога наставног рада, др Мила Драгић је била члан 7 

комисија за одбрану мастерских радова. 

Др Мила Драгић је до сада остварила и пажње вредне научне резултате, објавивши, 

између осталога, 1 рад у категорији М51, 5 радова у категорији М52, два рада у категорији 

М33, један рад у категорији М63 и три приказа у категорији М26, чиме је остварила 

укупан индекс компетенције 24,5. Такође, била је као истраживач ангажована на пројекту 

Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања, који 

је закључно са 2019. годином финансирало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. Учествовала је на десет научних скупова, међународних и 

домаћих. 

Током основних студија је за постигнут успех у неколико наврата добила награде 

Универзитета у Новом Саду, а такође је била стипендиста Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије те Фонда за младе таленте Доситеј. 

Осим наставног рада, кандидаткиња је један од координатора Лингвистичког клуба, који 

делује при Одсеку за српски језик и лингвистику, те секретар новооснованог Центра за 

српски језик и културу Факултета. 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 
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На конкурс за једног асистента с докторатом за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика пријављен је један кандидат, и то др Мила Драгић. 

Др Мила Драгић поднела је потпуну конкурсну документацију, из које се види да 

испуњава све Законом о високом образовању и Статутом Факултета предвиђене услове за 

избор у звање асистента с докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика. 

Наиме, др Мила Драгић стекла је научни назив доктора наука – филолошке науке из уже 

научне области Српски језик и лингвистика одбранивши докторску тезу под називом 

Предикатски израз с глаголом у функцији интензификатора (в. Уверење бр. 03-18/4, од 

31. 3. 2022). Осим тога, на основу позитивних студентских евалуација Комисија закључује 

да кандидаткиња Мила Драгић има смисао за наставни рад, док њени досад објављени 

радови показују да је овладала свим техникама научног рада.  

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу анализе рада јединог пријављеног кандидата на расписани конкурс те увида у 

приложену документацију Комисија закључује да др Мила Драгић испуњава све Законом 

о високом образовању и Статутом Факултета предвиђене услове за избор у звање 

асистента с докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика.  

Стога Комисија предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом Саду да 

се др Мила Драгић изабере у звање асистента с докторатом за ужу научну област 

Српски језик и лингвистика те да се с њом заснује радни однос. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Нови Сад, 6. 6. 2022. 

 

Проф. др Миливој Алановић, председник 

___________________________________ 

Проф. др Гордана Штасни, члан 

__________________________________ 

Проф. др Гордана Штрбац, члан 

__________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 


