
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

20.6.2022. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ЛЕКТОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ 

РУСИСТИКА 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

Конкурс за избор у звање једног вишег лектора за ужу научну област Русистика расписан је 

одлуком Изборног већа Филозофског факултета у Новом Саду од 29. априла 2022. године. 

2. Датум и место објављивања конкурса 

11. мај 2022. године – Огласни лист Послови 

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

области  

1 (један) виши лектор за ужу научну област Русистика 

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: 

Др Маја Крстић, доцент за ужу научну област Русистика, изабрана у звање 11. јула 2019. године, 
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, председник комисије;  

Др Марија Стефановић, ванредни професор за ужу научну област Русистика, изабрана у звање 
16. новембра 2017. године, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан комисије;  

Др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, изабрана у звање 8. марта 2018. 

године, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан комисије. 

5. Пријављени кандидати: 

1) Дарја Војводић 

2) Драгана Савин 

3) мср Драгана Радојчић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. кандидаткиња 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Дарја (Дојчил) Војводић 

2. Звање: 

Виши лектор за ужу научну област Русистика 

3. Датум и место рођења: 

7. март 1986, Задар 

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

Виши лектор за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет у Новом Саду 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

2004/2005 – 2009/2010. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Руски језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

7. Успех на студијама: 

Просечна оцена 9,56 (девет и 56/100) 
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8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 
Руски језик 1 (Фонетика руског језика) – 10  

Руски језик 2 (Морфологија руског језика са творбом речи 1) – 10  

Руски језик 3 (Морфологија руског језика са творбом речи 2) – 10  

Руски језик 4 (Синтакса руског језика) – 10  

Историјска граматика руског језика – 10  

Историја руског књижевног језика – 10  

Методика наставе (теоријски и практични део) – 10  

Стилистика руског језика (део дипломског испита из језика) – 10  

Функционална граматика (део дипломског испита из језика) – 10  

Руска књижевност (дипломски испит) – 10  

Укупна просечна оцена из предмета релевантних за избор: 10,00  

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

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

Стилистика руског језика (део дипломског испита из језика) – 10 

Функционална граматика (део дипломског испита из језика) – 10 

Руска књижевност (дипломски испит) – 10 

Просечна оцена из дипломског испита на основним студијама: 10,00 

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

студија:  

 

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

мастер или на магистарским студијама: 
 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или магистарске 

тезе:  

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и 

назив докторских студија: 

Шк. 2010/2011. године уписана на ДАС Језик, књижевност, култура (модул: Језик) на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду. Положени сви испити предвиђени 

наставним планом студија; просечна оцена: 9,38. 

Пријављена тема докторске дисертације: „Представе о коњу у српским и руским народним 

приповеткама“ 2022. године. 

 

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

Једномесечно усавршавање у Пољској на Универзитету „Марија Кири-Склодовска“ у 

Лублину 2005. год. 

 

16. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 
руски језик – чита, пише, говори одлично (билингвални говорник);  

енглески језик – чита, пише, говори добро;  

пољски језик – чита, пише, говори добро. 

 

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

Русистика – лингвистичка русистика 
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III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 

1) Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 2010. до 2013. – лектор за ужу 

научну област Русистика; 

2) Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 2013. до 2016. – лектор за ужу 

научну област Русистика. 

3) Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 2016. до 2019. – виши лектор за ужу 

научну област Русистика. 

4) Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 2019. и даље – виши лектор за ужу 

научну област Русистика. 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 
 

V. НАСТАВНИ РАД: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање вишег лектора): 

1. Педагошко искуство пре избора у звање вишег лектора: 

Лектор (од 2010. до 2016) и виши лектор (од 2016. и даље) за ужу научну област Русистика 

(предмет: Руски језик) на Одсеку за славистику (Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду). 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду: 

1) Лексичке вежбе са анализом текста 1 [Практична граматика руског језика са лексичком 

анализом текста 1] (1. год., I сем.; група: А / Б); 

2) Лексичке вежбе са анализом текста 2 [Практична граматика руског језика са лексичком 

анализом текста 2] (1. год., II сем.; група: А / Б); 

3) Синтакса руског језика 1 (3. год., V сем.); 

4) Синтакса руског језика 2 (3. год., VI сем.); 

5) Комуникативна синтакса руског језика – изб. пр. (3. год., VI сем.); 

6) Теоријска граматика 1 (4. год., VII сем.); 

7) Теоријска граматика 2 (4. год., VIII сем.); 

8) Историја руског језика 1 (Фонетски систем) (4. год., VII сем.); 

9) Историја руског језика 2 (Морфологија) (4. год., VIII сем.). 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

1) Лексичке вежбе са анализом текста 1 [Практична граматика руског језика са лексичком 

анализом текста 1] (1. год., I сем.; група: А/Б) – 4 часа; 

2) Лексичке вежбе са анализом текста 2 [Практична граматика руског језика са лексичком 

анализом текста 2] (1. год., II сем.; група: А/Б) – 4 часа; 

3) Синтакса руског језика 1 (3. год., V сем.) – 2 часа; 

4) Синтакса руског језика 2 (3. год., VI сем.) – 1 час; 

5) Комуникативна синтакса руског језика – изб. пр. (3. год., VI сем.) – 1 час; 

6) Теоријска граматика 1 (4. год., VII сем.) – 2 часа; 

7) Теоријска граматика 2 (4. год., VIII сем.) – 2 часа; 

8) Историја руског језика 1 (Фонетски систем) (4. год., VII сем.) – 2 часа; 

9) Историја руског језика 2 (Морфологија) (4. год., VIII сем.) – 2 часа. 

Укупно: 20 (10 + 10) часова на годишњем нивоу. 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање вишег лектора): 

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

1) Лектор за ужу научну област Русистика (предмет: Руски језик) – избор од 15.10.2010. до 

4.10.2013. г. и од 4.10. 2013. до 4.10.2016; 

2) Виши лектор за ужу научну област Русистика (предмет: Руски језик) од 4.10.2016. до 

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

наставе на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

(Реизбор од 4.10.2016. до данас – шк. 2016/17, 2017/18., 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22): 

1) Практична граматика руског језика са лексичком анализом текста 1 (1. год., I сем.; група: 

А/Б) – 4 часа; 

2) Практична граматика руског језика са лексичком анализом текста 2 (1. год., II сем.; група: 

А/Б) – 4 часа; 

3) Синтакса руског језика 1 (3. год., V сем.) – 2 часа; 

4) Синтакса руског језика 2 (3. год., VI сем.) – 1 час; 

5) Комуникативна синтакса руског језика – изб. пр. (3. год., VI сем.) – 1 час; 

6) Теоријска граматика 1 (4. год., VII сем.) – 2 часа; 

7) Теоријска граматика 2 (4. год., VIII сем.) – 2 часа; 

8) Историја руског језика 1 (Фонетски систем) (4. год., VII сем.) – 2 часа; 

9) Историја руског језика 2 (Морфологија) (4. год., VIII сем.) – 2 часа. 

Укупно: 20 (10 + 10) часова на годишњем нивоу. 

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: 

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 

 

    АНКЕТЕ: 

(1) Шк.  2019/20. год.: 

Наставни предмет Шк.год. Оцена 

студената 

Број 

студената 

1. Практична граматика руског језика са 

лексичком анализом 1 (I г.) 

2019/20. 4,96 28 

2. Синтакса руског језика 1 (III г.) 2019/20. 4,77 14 

3. Историја руског језика 1 (IV г.) 2019/20. 4,98 7 

4.Теоријска граматика 1 (IV г.) 2019/20. 5,00 6 

Прос. оцена за анкетиране предм. 2019/20. 4,93 55 

 

(2) Шк. 2020/21. год.: 

Наставни предмет Шк.год. Оцеа 

студената 

Број 

студената 

1.Практична граматика руског језика са 

лексичком анализом 1 (I г.) 

2020/21. 5,00 25 

2. Синтакса руског језика 1 (III г.) 2020/21. 4,97 17 

3. Историја руског језика 1 (IV г.) 2020/21. 4,95 14 

4. Теоријска граматика 1 (IV г.) 2020/21. 5,00 6 

5. Практична граматика руског језика са 

лексичком анализом 2 (I г.) 

2020/21. 4,99 23 

6. Синтакса руског језика 2 (III г.) 2020/21. 5,00 16 

7. Комуникативна синтакса руског језика (III г.) 2020/21. 5,00 7 

8. Историја руског језика 2 (IV г.) 2020/21. 4,96 13 

9. Теоријска граматика 1 (IV г.) 2020/21. 5,00 8 

Прос. оцена за анкетиране предм. 2020/21. 4,99 129 
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(3) Шк. 2021/22. год.: 

Наставни предмет Шк.год. Оцена 

студената 

Број 

студената 

1. Практична граматика руског језика са 

лексичком анализом 1 (I г.) 

2021/22. 5,00 12 

2. Синтакса руског језика 1 (III г.) 2021/22. 4,99 14 

3. Историја руског језика 1 (IV г.) 2021/22. 4,99 17 

4. Теоријска граматика 1 (IV г.) 2021/22. 5,00 9 

Прос. оцена за анкетиране предм. 2021/22. 5,00 52 

Просечна оцена за све три школске године: 4,97  

НАПОМЕНА: Анкете нису биле доступне за све предмете на којима је кандидаткиња била 

ангажована у шк. 2019/20.   

ђ) Остало 

1) Предавач на неколико Методичких семинара за наставнике руског језика и књижевности; 

2) Учешће у изради информативних публикација о Одсеку за славистику.  

 

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

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

издавач): 

М13 (7): 

1) Войводич, Дарья Д. (2007). Русская и сербская языковые картины мира через призму 

количественных отношений в паремиях. In: Ludmila Szypielewicz – Iosif Sternin (red. nauk.) 

(2007). Коммуникативное поведение, вып 28: Коммуникативное поведение славянских 

народов (русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы). Warszawa: Instytut Rusycystyki 

Uniwersytetu Warszawskiego. 167–184. [ISBN 978-83-921254-8-8] 
 

М14 (5): 

1) Войводич, Дарья Д. (2010). К вопросу о метафорическом использовании фразеологизмов с 

глаголами движения в русском и сербском языках (Предварительный анализ). В: Р. Русев 

(отг. ред.) (2010). Арнаудов сборник, том 6 / Сборник осъществен по научен проект 

„Изследоване на личността, творчеството и идеите на Михаил Арнаудов“. Русе [България]: 

Лени-Ан. 470–478. [ISBN 978-954-8190-76-3]  

2) Войводич, Д. Д. (2014). Отражение славянской оппозиции *krivъ –*pravъ в русском и 

сербском языках. В: А. Ю. Маслова (отв. ред.) (2014). Славянские диалоги: международный 

сборник научных статей молодых ученых. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та. 11–23. [ISBN 978-

5-7103-3039-5]  

3) Войводич, Дарья Д. (2015). Русская и сербская языковые картины мира через призму 

количественных отношений в паремиях. В: Предраг Пипер, Ксения Кончаревич (сост.) (2015). 

Русский язык в исследованиях сербских славистов. Белград: Филологический факультет 

Белградского университета (Серия: Труды о языке и литературе, кн. 1). 137–162. [ISBN 978-

86-6153-333-4] 
[Напомена: Пошто рад представља претходно већ објављену публикацију (у датом случају прилагођену – са 

одређеним допунама и мањим модификацијама – посебном тематском зборнику), која је бодована као М13, он 

не подлеже новој квантификацији.] 

4) Войводич, Д. Д. (2019). Конь/лошадь во фразеологических оборотах русского и сербского 

языков. В: Е. Я. Титаренко (отв. ред.) (2019). Русский язык в поликультурном мире / Сборник 

научных статей III Международного симпозиума (Ялта, 8–12 июня 2019 г.) – В 2-х тт.; том 1. 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ». 115–120. Доступно и на URL:  

http://ruslan2016.cfuv.ru/pdf/tom119.pdf 

[ISBN 978-5-907162-62-4 ; ISBN 978-5-907162-63-1 (т. 1)]  
[Напомена: Овај серијски међународни (рецензирани) тематски зборник индексиран је у релевантној 

међународној библиометријској цитатној бази података (усклађеној са „Листом часописа...“ у оквиру 
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Правилника о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду): 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41349000), као и у приоритетној цитатној бази (листи часописа и серијских 

зборника) РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), за коју је надлежна искључиво ВАК (Висока 

атестациона комисија) при Министарству науке и високог образовања Руске Федерације, а која је системски 

(путем посебног програмског интерфејса) повезана са базама Web of Science и SCOPUS.] 

5) Војводић, Дарја (2022). Боје фантастичних коња у српским народним приповеткама: на 

страни „добра“ и/или „зла“. В: М. Душкова, Е. Недкова и др. (отг. ред.) (2022). Арнаудов 

сборник, том 12 / Сборник осъществен по научен проект „Изследоване на личността, 

творчеството и идеите на Михаил Арнаудов“. Русе [България]: Лени-Ан. (Научен център по 

фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“; Русенски университет 

„Ангел Кънчев“), (in print; с потврдом уредника). 
 

М44 (3):  

1) Војводић, Дарја, Војводић, Дојчил (2010). „Боље да пропадне село него у селу обичај“ 

(нека запажања о етнокултурном и духовном насљеђу потомака „Пилипенде“ и „Кљаке“). 

Српска теологија данас, књ. 1 [Зборник радова првог годишњег симпосиона (Београд, 

Православни богословски факултет, 29–30. маја 2009) / ур. Богољуб Шијаковић. Београд: 

Институт за теолошка истраживања ПБФ], 474–492. Доступно и на URL: 

https://bfspc.bg.ac.rs/wp-content/uploads/pdf/std/2009/std-2009-45.pdf [ISSN 2217–2491]  

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

М23 (4): 

1) Voyvodich, Darya (2018). Лик Славуја Разбојника у руским биљинама. Zeszyty Cyrylo-

Мetodiańskie / Cyrillo-Methodian Scrolls, vol. 7, 101–124. – DOI: 

http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.101-124 . – [Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej]. [ISSN: 2449-8297]. – Доступно и на URL: 

https://journals.umcs.pl/zcm/article/view/8383 
[Напомена: Часопис je индексиран у међународним библиометријским цитатним базама података: ICI World of 

Journals (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=6258), ERIH PLUS ( 

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=490538) и др.]  
2) Voyvodich, Darya (2020). О обичном коњу у српским народним приповеткама. Zeszyty 

Cyrylo-Metodiańskie / Cyrillo-Methodian Scrolls, vol. 9, 97–121. – DOI: 

http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.97-121 . – [Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej]. [ISSN: 2449-8297]. – Доступно и на URL: 

https://journals.umcs.pl/zcm/article/view/11326/8226 
 

М26 (1): 

1) Војводић, Дарја (2019). Jубиларни зборник посвећен доајену бугаристике Русенског 

университета (Е. Д. Недкова, Я. И. Пометкова (ред. и съст.). Българският език и ние / 

Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе: Университетско 

издателство „Ангел Кънчев“, 2016, 541 с.). Зборник Матице српске за славистику, књ. 96 (in 

print; с потврдом уредника). [Приказ] [ISSN 0352-5007] 
 

М27 (1): 

1) Војводић, Дарја (2012). Ж. С. Головко. Современное языковое строительство в Восточной 

Славии (вторая половина XX – начало XXI веков). Харьков: Факт, 2010, 176 с. 

Јужнословенски филолог, књ. LXVIII, 221–227. [Приказ] [ISSN 0350–185х] 

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

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 

билатералном нивоу): 

https://bfspc.bg.ac.rs/wp-content/uploads/pdf/std/2009/std-2009-45.pdf
http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.97-121
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5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

М52 (1,5): 

1) Војводић, Дарја (2012). Женски митолошки противници митском јунаку у српским и 

руским народним епским песмама. Славистика, књ. XVI, 283–292. [ISSN 1450–5061] 

2) Војводић, Дарја (2013). Императив у српским и руским фразеологизмима. Славистика, књ. 

XVII, 74–82. [ISSN 1450–5061] 

3) Војводић, Дарја (2015). Опозиције прав – крив и десно – лево као корелати просторно-

непросторних односа у светлу словенске народне културе. Славистика, књ. XIX, 18–25. 

[ISSN 1450–5061] 

М56 (0,5) 

1) Савина, Лариса М., Войводич, Дарья Д. (2013). Международный юбилейный сборник 

научных трудов Волгоградского государственного университета (Славянские языки: 

единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. тр. / Отв. ред. и авт. предисл. Н. А. 

Тупикова. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – 534 с.). Зборник Матице српске за славистику, 

књ. 84, 242–247. [Приказ]. [ISSN 0352-5007] 

2) Војводић, Дарја (2019). Видска префиксација у светлу теорије граматикализације (R. 

Benacchio, A. Muro, S. Slavkova (eds.). The role of prefixes in the formation of aspectuality: issues 

of grammaticalization. Firenze: Firenze University Press (Biblioteca di Studi Slavistici; 39), 2017, 

XII+258 pp.). Славистика, књ. XXIII/1, 338-340 [Приказ]. [ISSN 1450–5061] 

М57 (0,3) 

1) Войводич, Дарья Д. (2011). Межкафедральная конференция „Достижения и перспективы 

развития славистики“, посвященная 50-летию кафедры русского языка и литературы 

философского факультета в Нови-Саде, Нови-Сад, 17 сентября 2011 г. Русский язык как 

инославянский, вып. III: Современное изучение русского языка и русской культуры в 

инославянском окружении. [Белград: Славистическое общество Сербии], 299–301. [Хроника] 

[ISSN 1821–3146] 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

М33 (1) 

1) Войводич, Д. П., Радованович [Крстич], M. Р. & Войводич, Д. Д. (2005). Об инфинитивных 

конструкциях с неполнозначными глаголами и их аналогами в русском и других славянских 

языках. В: О. В. Иншаков (ред.) [и др.] (2005). Русская словесность в контексте современных 

интеграционных процессов: (Материалы Международной научной конференции, Волгоград, 

24-27 апреля 2005 г.). Волгоград: Изд-во ВолГУ. 133–138. [ISBN 5-9669-0022-1] 

2) Войводич, Д. Д. (2007). О количественных отношениях в русских и сербских пословицах в 

сопоставительном аспекте. В: О. В. Иншаков (ред.) [и др.] (2007). Русская словесность в 

контексте современных интеграционных процессов: (Материалы Второй Международной 

научной конференции, Волгоград, ВолГУ, 24–26 апреля 2007 г.): в 2 тт., т.1. Волгоград: Изд-

во ВолГУ. 186–191. [ISBN 978-5-9669-0306-0] 

М34 (0,5) 

1) Войводич, Д. Д., Войводич, Д. П. (2004). О восстановлении лингвокультурной 

идентификации в русском языке. В: Л. Н. Михеева (отв. ред.) (2004). Актуальные проблемы 

русского языка и культуры речи: (Тезисы докладов и сообщений) / III Всероссийская школа-

семинар (Иваново, 20–21 октября 2004 г.). Иваново: Ивановский государственный химико-

технологический университет. 38–41. [ISBN 5-9616-0046-7] 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

М64 (0,5) 

1) Војводић, Дарја (2011). Mитолошки противници митском јунаку у српским и руским 

епским народним песмама (контрастивни лингвокултуролошки приступ). У: Душанка Мирић 

(ур.) (2011). Домети и перспективе развоја славистике / Зборник теза (Интеркатедарска 
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конференција посвећена 50-годишњици Катедре за руски језик и књижевност, Нови Сад, 17. 

септембaр 2011). Нови Сад: Филозофски факултет. 20–21. [ISBN 978–86–6065–078–0] 

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

1) Войводич, Д. Д., Войводич, Д. П. (2004). О восстановлении лингвокультурной 

идентификации в русском языке. В: Л. Н. Михеева (отв. ред.) (2004). Актуальные проблемы 

русского языка и культуры речи : (Тезисы докладов и сообщений) / III Всероссийская школа-

семинар (Иваново, 20–21 октября 2004 г.). Иваново: Ивановский государственный химико-

технологический университет. 38–41. 

2) Войводич, Д. Д. (2007). О количественных отношениях в русских и сербских пословицах в 

сопоставительном аспекте. В: О. В. Иншаков (ред.) [и др.] (2007). Русская словесность в 

контексте современных интеграционных процессов: (Материалы Второй Международной 

научной конференции, Волгоград, ВолГУ, 24–26 апреля 2007 г.): в 2 тт. Т.1. Волгоград: Изд-

во ВолГУ. 186–191. 

3) Войводич, Дарья Д. (2007). Русская и сербская языковые картины мира через призму 

количественных отношений в паремиях. In: L. Szypielewicz-I. Sternin (red. nauk.) (2007). 

Коммуникативное поведение, вып 28: Коммуникативное поведение славянских народов 

(русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы). Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. 167–184. 

4) Војводић, Дарја, Војводић, Дојчил (2010). „Боље да пропадне село него у селу обичај“ 

(нека запажања о етнокултурном и духовном насљеђу потомака „Пилипенде“ и „Кљаке“). 

Српска теологија данас, књ. 1 [Зборник радова првог годишњег симпосиона (Београд, 

Православни богословски факултет, 29–30. маја 2009) / ур. Богољуб Шијаковић. Београд: 

Институт за теолошка истраживања ПБФ], 474–492. 

5) Войводич, Дарья Д. (2010). К вопросу о метафорическом использовании фразеологизмов с 

глаголами движения в русском и сербском языках (Предварительный анализ). В: Р. Русев 

(отг. ред.) (2010). Арнаудов сборник, том 6 / Сборник осъществен по научен проект 

„Изследоване на личността, творчеството и идеите на Михаил Арнаудов“. Русе [България]: 

Лени-Ан. 470–478.  

6) Војводић, Дарја (2011). Mитолошки противници митском јунаку у српским и руским 

епским народним песмама (контрастивни лингвокултуролошки приступ). У: Душанка Мирић 

(ур.) (2011). Домети и перспективе развоја славистике / Зборник теза (Интеркатедарска 

конференција посвећена 50-годишњици Катедре за руски језик и књижевност, Нови Сад, 17. 

септембaр 2011). Нови Сад: Филозофски факултет. 20–21.  

7) Войводич, Дарья Д. (2011). Межкафедральная конференция „Достижения и перспективы 

развития славистики“, посвященная 50-летию кафедры русского языка и литературы 

философского факультета в Нови-Саде, Нови-Сад, 17 сентября 2011 г. Русский язык как 

инославянский, вып. III: Современное изучение русского языка и русской культуры в 

инославянском окружении. [Белград: Славистическое общество Сербии], 299–301. [Хроника] 

8) Војводић, Дарја (2012). Женски митолошки противници митском јунаку у српским и 

руским народним епским песмама. Славистика, књ. XVI, 283–292. 

9) Војводић, Дарја (2012). Ж. С. Головко. Современное языковое строительство в Восточной 

Славии (вторая половиха ХХ – начало ХХ веков). Харьков: Факт, 2010, 176 с. 

Јужнословенски филолог, књ. LXVIII, 221–227. [Приказ]. 

10) Војводић, Дарја (2013). Императив у српским и руским фразеологизмима. Славистика, 

књ. XVII, 74–82. 

11) Войводич, Д. Д. (2014). Отражение славянской оппозиции *krivъ –*pravъ в русском и 

сербском языках. В: А. Ю. Маслова (отв. ред.) (2014). Славянские диалоги: международный 

сборник научных статей молодых ученых. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та. 11–23. 
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12)  Войводич, Дарья Д. (2015). Русская и сербская языковые картины мира через призму 

количественных отношений в паремиях. В: Предраг Пипер, Ксения Кончаревич (сост.) (2015). 

Русский язык в исследованиях сербских славистов. Белград: Филологический факультет 

Белградского университета (Серия: Труды о языке и литературе, кн. 1). 137–162.  

13) Војводић, Дарја (2015). Опозиције прав – крив и десно – лево као корелати просторно-

непросторних односа у светлу словенске народне културе. Славистика, књ. XIX, 18–25. 

14) Voyvodich, Darya (2018). Лик Славуја Разбојника у руским биљинама. Zeszyty Cyrylo-

Metodiańskie / Cyrillo-Methodian Scrolls, vol. 7, 101–124. 

15) Войводич, Д. Д. (2019). Конь/лошадь во фразеологических оборотах русского и сербского 

языков. В: Е. Я. Титаренко (отв. ред.) (2019). Русский язык в поликультурном мире / Сборник 

научных статей III Международного симпозиума (Ялта, 8–12 июня 2019 г.). – В 2-х тт.; том 1. 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ». 115–120. 

16) Војводић, Дарја (2019). Видска префиксација у светлу теорије граматикализације (R. 

Benacchio, A. Muro, S. Slavkova (eds.). The role of prefixes in the formation of aspectuality: issues 

of grammaticalization. Firenze: Firenze University Press (Biblioteca di Studi Slavistici; 39), 2017, 

XII+258 pp.). Славистика, књ. XXIII/1, 338–340 [Приказ] 

17) Војводић, Дарја (2019). Jубиларни зборник посвећен доајену бугаристике Русенског 

университета (Е. Д. Недкова-Я. И. Пометкова (ред. и съст.). Българският език и ние / Сборник 

статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе: Университетско издателство 

„Ангел Кънчев“, 2016, 541 с.). Зборник Матице српске за славистику, књ. 96 (in print; с 

потврдом уредника). [Приказ] 

18) Voyvodich, Darya (2020). О обичном коњу у српским народним приповеткама. Zeszyty 

Cyrylo-Metodiańskie / Cyrillo-Methodian Scrolls, vol. 9, 97–121. 

19) Војводић, Дарја (2022). Боје фантастичних коња у српским народним приповеткама: на 

страни „добра“ и/или „зла“. В: М. Душкова, Е. Недкова и др. (отг. ред.) (2022). Арнаудов 

сборник, том 12 / Сборник осъществен по научен проект „Изследоване на личността, 

творчеството и идеите на Михаил Арнаудов“. Русе [България]: Лени-Ан. (Научен център по 

фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“; Русенски университет 

„Ангел Кънчев“), (in print; с потврдом уредника). 

9. Индекс компетентности:  

Индекс компетенције у претходним изборним периодима: 

категорија М13 М14 М2 М26 М27 М33 М34 М44 М52 М56 М57 М64 

бр. публ. 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 

бр. бодова 7 15 4 1 1 2 0,5 3 4,5 1 0,3 0,5 

Укупно: 39,8 

 

Индекс компетенције у последњем изборном периоду: 

категорија М14 М23 

бр. публ. 1 1 

бр. бодова  5 4 

Укупно: 9 
 

Укупан индекс компетенције: 48,80 

НАПОМЕНА уз квантификацију радова, проведену према новом Правилнику о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016, 

21/2017 и 38/2017), који је донео Национални савет за научни и технолошки развој при Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја (МПНТР): Од 23 референце које се налазе у приложеној библиографији Дарје 

Војводић квантификацијом је обухваћено 20 радова. Наиме, један рад (Русская и сербская языковые картины 

мира через призму количественных отношений в паремиях. В: Предраг Пипер, Ксения Кончаревич (сост.) 

(2015). Русский язык в исследованиях сербских славистов. Белград: Филологический факультет Белградского 
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университета (Серия: Труды о языке и литературе, кн. 1). 137–162. ISBN 978-86-6153-333-4), као што је већ 

речено у одговарајућој горенаведеној напомени, представља претходно објављену публикацију (која је већ 

бодована као М13), због чега не подлеже новој квантификацији. Исто тако, још две референце (2 превода; в. 

рубрику VI) нису обухваћене квантификацијом јер Правилником за дату врсту резултата (продукције) није 

предвиђено квантитативно исказивање и вредновање.     

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

            текстови и др.). 

Преводи (са руског језика на српски): 

1) Војводић, Дарја (2004). Вјачеслав Михајлович Кликов. [Превод с руског] Наше слово: 

српскоцрногорско-руски магазин (русско-сербскочерногорский журнал) за друштвена, 

културна и привредна питања, № 6–7 (авг.–септ. 2004) [Нови Сад – Москва], 28–29. 

[ISSN 1451–9003] 

2) Војводић, Дарја (2010). Григориј Туљчински. Самозванство и масовна култура: личност 

као пројект и као бренд. [Превод с руског] Поља, год. 55, бр. 466 (нов.–дец. 2010), 98–105. 

[ISSN 0032–3578] 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД: 

 

VIII. ОСТАЛО 

Поред редовних студија на докторским академским студијама кандидаткиња Дарја Војводић 

је похађала и курсеве за усавршавање наставе из руског језика и била члан комисије за 

међународна школска такмичења из руског језика, историје и културе која организују 

научно-образовне институције Руске Федерације: 

Варна (Бугарска) – II Международная научно-практическая сессия «Русский язык в 

глобальном образовательном пространстве» (13–15 ноября 2015); током тродневног 

семинара похађала је више предавања и курсева из области методике наставе руског језика 

укључујући и комплекс културних и других едукативних активности (Копија сертификата 

дата је у прилогу). 

Москва (Русија) – IV Международный конкурс проектных-исследовательских работ 

обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений «Призма» (26 

марта 2016); ангажовање кандидаткиње у међународном школском такмичењу из руског 

језика, историје и културе састојало се у провери и оцењивању писмених радова приспелих 

на дато такмичење (Копија сертификата дата је у прилогу). 

 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА: 

Дарја Војводић, виши лектор за ужу научну област Русистика, на Одсеку за славистику 

ради од 2010. године, најпре као лектор, а од 2016. као виши лектор за ужу научну област 

Русистика. Кандидаткиња Д. Војводић је током претходног изборног периода показала 

запажене резултате у научном и педагошком раду: на Филолошком факултету у Београду 

положила је све испите на ДАС (укупно 8 испита са просечном оценом 9,38) и одбранила све 

студијске истраживачке радове предвиђене студијским програмом. Тренутно ради на изради 

докторске дисертације Представе о коњу у српским и руским народним приповеткама. 

У последњем изборном периоду кандидаткиња је објавила два значајна истраживачка 

рада која представљају сегменте докторске дисертације на којој активно ради: О обичном 

коњу у српским народним приповеткама, Боје фантастичних коња у српским народним 

приповеткама: на страни „добра“ и/или „зла“. Они су објављени у угледним међународним 

публикацијама у Бугарској и Пољској. Радови у овом периоду су из области које чине 

посебан предмет интересовања кандидаткиње: руску и словенску културу (в. радове 

објављене у претходним изборним периодима), али и граматичку и семантичку структуру 
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руског језика. У претходним изборним периодима Д. Војводић бавила се највише 

семантичким и лингвокултуролошким проучавањима, често на материјалу фразеологизама и 

пословица руског и српског народа (на пример, квантификацијом у пословицама, глаголима 

кретања и просторно-непросторним односима у фразеологизмима у светлу словенске народне 

културе), а у једном раду анализира инфинитивне конструкције и глаголе са непотпуним 

значењем у руском, српском и пољском језику. Сви приложени радови засновани су на 

релевантном и адекватно обрађеном корпусу, што упућује на то да је кандидаткиња већ 

формиран истраживач и да се у њеном будућем раду могу очекивати значајни доприноси 

лингвистичкој русистици и српско-руској компаратистици. 

Поред тога, Дарја Војводић је активна и у праћењу нових радова из области русистике, 

које у облику приказа објављује у српској научној периодици, али и у вођењу хронике 

дешавања у српској русистици. 

Похађала је и курсеве за усавршавање наставе из руског језика (Варна, Бугарска) и била 

члан комисије за међународна школска такмичења из руског језика, историје и културе 

(Москва), које организују научно-образовне институције Руске Федерације. 

Од почетка рада на Одсеку за славистику Д. Војводић ангажована је на извођењу вежби 

на матичној групи из више премета: Лексичке вежбе са анализом текста 1 и 2 (1. год.), 

Синтакса руског језика 1 и 2 (3. год.), Комуникативна синтакса руског језика (3. год.), 

Теоријска граматика 1 и 2 (4. год.), Историја руског језика 1 и 2 (4. год.).  

О квалитету рада кандидаткиње говоре и изузетно високе просечне оцене које је добила 

од студената у процесу евалуације рада наставника и сарадника – за три школске године 

просек је 4,97, а остварила је и веома добре професионалне односе са наставницима – 

носиоцима предмета и другим колегама на Одсеку за славистику.  

Поред редовних обавеза, Дарја Војводић учествује и у свим другим активностима које 

спроводи Одсек, укључујући организовање представљања Одсека у оквиру различитих 

манифестација на Универзитету и Филозофском факултету, у неколико наврата била је 

предавач на Методичком семинару за наставнике руског језика и књижевности, учествује у 

изради информативних публикација о Одсеку за славистику. 

Дарја Војводић билингвални је говорник српског и руског језика и током претходног 

периода бавила се и консекутивним превођењем са руског језика. Објавила је укупно 23 

научна и стручна рада (укључујући и 2 превода) и њен укупан индекс компетентности износи 

48,80 (од чега 9,00 у последњем изборном периоду). 

 

 

2. кандидаткиња 

II.   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Драгана (Драгомир) Савин 

2. Звање: 

Професор руског језика и књижевности 

3. Датум и место рођења: 

1. октобар 1976, Нови Сад 

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

Институт за ратартсво и повртарство, Нови Сад 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

1995‒2000. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Руски језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

7. Успех на студијама: 

Просечна оцена 9,08 (девет и 8/100) 
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8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Руски језик 1 – Фонетика: 8, 

Руски језик 2 – Морфологија 1: 8, 

Руски језик 3 – Морфологија 2: 10, 

Руски језик 3 – Синтакса: 10, 

Руски језик 4 – Стилистика – дипломски 1: 7, 

Руски језик 4 – Функционална граматика – дипломски 2: 9, 

Методика са основама дидактике – теорија: 10, 

Методика наставе са основама дидактике – пракса: 10 

Укупна просечна оцена из наставних предмета релевантних за избор: 9,00 

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:  

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

мастер или на магистарским студијама: 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или магистарске 

тезе:  

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и 

назив докторских студија: 

2016. године уписана на ДАС Језик, књижевност, култура  (модул: Језик) на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду. Положени сви испити предвиђени наставним планом 

студија; просечна оцена: 9,75 [наставни предмети релевантни за избор: Лингвистичка 

славистика 1 (10), Лингвистичка славистика 2 (10),Теолингвистичка истраживања словенских 

језика (10)]. 

Одобрена (2020. године) тема докторске дисертације под насловом: „Славистичко дело 

Димитрија Ђуровића“  

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

Државни институт за руски језик „А. С. Пушкин“, Москва, Русија, 1998, месец дана – 

усавршавање језика. 

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

добро, задовољавајуће 

Руски језик – чита, пише, говори одлично.  

Енглески језик − положен међународни сертификат, чита, пише, говори врло добро.  

Русински језик − чита и пише добро, говори задовољавајуће. 

17. Професионална оријентација, област, ужа област и уска оријентација): 

Лингвокултурологија, историја славистике, лексикографија 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва):  

1. Секретар Катедре за руски језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета 

у Новом Саду (уговори о раду у школској 2002/03). 

2. 2003−2007 − професор руског језика и књижевности у ОШ „Душан Радовић“. 

3. Од 2007. надаље – Институт за ратарство и поврарство, Нови Сад, сарадник за опште 

послове. 
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IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Славистичко друштво Србије 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање вишег лектора): 

1. Педагошко искуство пре избора у звање вишег лектора: 
а) Професор руског језика и књижевности у ОШ „Душан Радовић“, ученици V−VIII разреда, 

20 часова недељно. 

б) У својству професора руског језика као спољни сарадник Катедре за славистику за предмет 

Методика наставе руског језика − практичан део − консултације са студенатима за држање 

часова из Методике наставе – практичан део, као и консултације са професорима руског 

језика који су полагали државни испит, 2003−2007. Број часова консултација у зависности од 

броја кандидата који су полагали испит. 

в) Рад у приватним школама страних језика: 1) 2005−2007. курс за одрасле (почетни и 

специјализовани за пољопривредну струку) – 2 часа недељно; 2) 2010. једна школска година, 

узраст основношколски, 2 часа недељно. 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Школске 2002/03. –  као стручни секретар Катедре за славистику била је ангажована у 

одржавању вежби из предмета Руски језик по избору, почетни курс руског језика за све 

студијске групе (осим матичне групе) на Одсеку за славистику Филозофског факултета у 

Новом Саду, 4 часа вежби недељно (под менторством Катје Јуршић-Хузјан). 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

Школска 2002/03: 4 часа вежби недељно (под менторством Катје Јуршић-Хузјан). 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање вишег лектора): 

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

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

основним и дипломским академским-мастер студијама: 

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: 

Награда Матице српске за најбољег студента завршне године студија славистике  – 1999. 

Награда Славистичког друштва Србије за допринос у настави руског језика – 2006. 

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  

ђ) Остало 
У периоду 2003−2007. спољни сарадник Катедре за славистику у извођењу практичне наставе 

из предмета Методика наставе руског језика. 

 

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

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

издавач): 
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3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

M23 (4) 

1) Велькович,  Жарко Б., Савин, Драгана (2018). Возможный фракийский гидроним – 

Бусур на территории племени трибаллов в Восточной Сербии. Linguistique Balkanique,  

[София], vol. LVII, 235−238.  [ISSN 0324-1653] 
[Часопис је индексиран у међународним библиометријским цитатним базама података: SCOPUS, ERIH 

PLUS, EBSCO Host, BRILL Linguistic Bibliography, NACID  и др.] 

2) Савин, Драгана (2021). Говори општесловенског језика Димитрија Ђуровића”, 

Славистика, [Београд], књ. XXV/2, 239–257. [ISSN 1450–5061] 
[Напомена: У складу с Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Службени гласник 

РС, број 159 од 30. децембра 2020), часопис Славистика спада у категорију сa индексом М23 пошто се од 

11.01.2019. год. налази у међународној библиометријској цитатној бази (листи) података ERIH PLUS]  

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски 

наступи на билатералном нивоу): 

М51 (3) 

1)  Савин, Драгана Д. (2021). Живот и дело др Димитрија Ђуровића из Петровог Копита 

(1882–1945). Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – 

Друштва чланова у Црној Гори,[Подгорица],  књ. XI/2, 141–166.  [ISSN 1800-9107] 

2)  Савин, Драгана Д. (2021). Раслојавање језика као предмет истраживања у Облицима 

Радована Кошутића. Српска баштина, [Никшић: Институт за српску културу], књ. VI/2, 

75–88. [ISSN 2337-0939] 

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

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

М27 (1) 

1) Савин, Драгана Д. (2001). З. К. Тарланов. Становление типологии русского 

предложения в ее отношении к этнофилософии. Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику, [Нови Сад], књ. 44/1‒2, 310‒314 [Приказ књиге]. [ISSN 0352-5724] 
 

М52 (1,5) 

1) Савин, Драгана Д. (2014). Пољопривредна терминологија на руском језику на примеру 

Института за ратарство и повртарство Нови Сад. Селекција и семенарство, [Земун], књ. 

XX/2, 33−36. [ISSN 0354-5881] 

2) Савин, Драгана Д. (2015). Пољопривредна лексика из области оплемењивања 

сунцокрета – еквиваленти на српском, руском и енглеском језику. Селекција и 

семенарство, [Земун], књ. XX/1, 57−64. [ISSN 0354-5881] 
 

М53 (1) 

1) Савин, Драгана (2017). Русини у Војводини – установе културе. MELISSA – Museums, 

Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, knj. 16/2, 113−136. [ISSN 2560-

3418] [У: Александра  Вранеш, Љиљана  Марковић (ур.). (2017). Транскултуралност и 

библиотеке, књ. 2 / 16. Међународна научна конференција MELISSA (Београд, 29. 

септембар – 1. октобар 2017). Београд: Филолошки факултет (ISBN 978-86-6153-561-1)]. – 

DOI: https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.2.ch8 

2) Савин, Драгана (2017). Хришћанска назаренска заједница у Србији. MELISSA – 

Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, knj. 16/2, 201−216. [ISSN 

2560-3418] [У: Александра  Вранеш, Љиљана  Марковић (ур.). (2017). Транскултуралност 

и библиотеке, књ. 2 / 16. Међународна научна конференција MELISSA (Београд, 29. 

септембар – 1. октобар 2017). Београд: Филолошки факултет (ISBN 978-86-6153-561-1)]. – 

DOI: https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.2.ch12 

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.2.ch8
https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.2.ch12
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3) Савин, Драгана Д. (2018). Пољопривредна струка и најчешће грешке у писању. Језик 

данас, нова серија, [Нови Сад], књ. XIV/11, 22−24. [ISSN 0354-9720] 

4) Савин, Драгана Д. (2019). Кориснички књижни фонд на русинском језику у Градској 

библиотеци у Новом Саду. Библиотекар, [Београд], књ. 2, 121‒130. [ISSN 0006-1816] 

5) Савин, Драгана Д. (2021). Новинско-издавачка установа Руске слово − библиографија 

књига 2007−2012. Interkulturalnost, [Нови Сад], knj. 22, 109−116. [ISSN 2217-4893] 
 

М56 (0,5) 

1) Велькович,  Жарко Б., Савин, Драгана (2019). Светлана Вјалова и Плач блажене Дјеве 

Марије. Српска баштина, [Никшић: Институт за српску културу], књ. V/2, 2019, 148−160. 

[Научна критика]. [ISSN 2337-0939] 
 

М57 (0,3) 

1) Савин, Драгана (2017). Ксенија Кончаревић, Слободанка Перкучин, Марија Марковић, 

Митра Рељић. Историја руског књижевног језика (црквено-руска преплитања). Београд: 

Јасен, 2016. Славистика, [Београд], књ. XXI, 2017, 463−467. [Приказ]. [ISSN 1450–5061] 

2) Савин, Драгана Д. (2017). Коучинг, тренинг или нешто треће? Прилози настави српског 

језика и књижевности, [Бања Лука], књ. IX, 2020, 93−106. [Научна критика] [ISSN 2303-

4793] 

3) Савин, Драгана (2018). Ксенија Кончаревић, Језик и религија: појмовник 

теолингвистике. Славистика, [Београд], књ. XXII, 260−262. [Приказ]. [ISSN 1450–5061] 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

М34 (0,5) 

1) Савин, Драгана, Мирич, Душанка (2002). Социолингвистический аспект 

сопоставительного метода в ʼГрамматике русского языкаʼ Р. Кошутича”. В: Л. Н. Михеева 

(отв. ред.) (2002). Русский язык на рубеже тысячелетий / Материалы Международной 

студенческой конференции (Иваново, 20−21 ноября 2001 г.). Иваново: Ивановский 

государственный химико-технологический университет. 118−118. [ISBN 5-230-01550-0]. 
 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

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

1) Савин, Драгана Д. (2001). З.К. Тарланов. Становление типологии русского предложения в 

ее отношении к этнофилософии. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, [Нови 

Сад], књ. 44/1‒2, 310‒314 [Приказ књиге].  

2) Савин, Драгана, Мирич, Душанка (2002). Социолингвистический аспект 

сопоставительного метода в ʼГрамматике русского языкаʼ Р. Кошутича”. В: Л. Н. Михеева 

(отв. ред.) (2002). Русский язык на рубеже тысячелетий / Материалы Международной 

студенческой конференции (Иваново, 20−21 ноября 2001 г.). Иваново: Ивановский 

государственный химико-технологический университет. 118−118.  

3) Савин, Драгана Д. (2014). Пољопривредна терминологија на руском језику на примеру 

Института за ратарство и повртарство Нови Сад. Селекција и семенарство, [Земун], књ. XX/2, 

33−36.  

4) Савин, Драгана Д. (2015). Пољопривредна лексика из области оплемењивања сунцокрета – 

еквиваленти на српском, руском и енглеском језику. Селекција и семенарство, [Земун], књ. 

XX/1, 57−64. 

5)  Савин, Драгана (2017). Ксенија Кончаревић, Слободанка Перкучин, Марија Марковић, 

Митра Рељић. Историја руског књижевног језика (црквено-руска преплитања). Београд: 

Јасен, 2016. Славистика, [Београд], књ. XXI, 2017, 463−467. [Приказ].  

6)  Савин, Драгана Д. (2017). Коучинг, тренинг или нешто треће? Прилози настави српског 

језика и књижевности, [Бања Лука], књ. IX, 2020, 93−106. [Научна критика] 
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7)  Савин, Драгана (2017). Русини у Војводини – установе културе. MELISSA – Museums, 

Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, knj. 16/2, 113−136. [У: Александра  

Вранеш-Љиљана  Марковић (ур.). (2017). Транскултуралност и библиотеке, књ. 2 / 16. 

Међународна научна конференција MELISSA (Београд, 29. септембар – 1. октобар 2017). 

Београд: Филолошки факултет]. 

8)  Савин, Драгана (2017). Хришћанска назаренска заједница у Србији. MELISSA – Museums, 

Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, knj. 16/2, 201−216. [У: Александра  

Вранеш, Љиљана  Марковић (ур.). (2017). Транскултуралност и библиотеке, књ. 2 / 16. 

Међународна научна конференција MELISSA (Београд, 29. септембар – 1. октобар 2017). 

Београд: Филолошки факултет]. 

9) Велькович,  Жарко Б., Савин, Драгана (2018). Возможный фракийский гидроним – Бусур 

на территории племени трибаллов в Восточной Сербии. Linguistique Balkanique,  [София], vol. 

LVII, 235−238.   

10) Савин, Драгана (2018). Ксенија Кончаревић, Језик и религија: појмовник теолингвистике. 

Славистика, [Београд], књ. XXII, 260−262. [Приказ].  

11) Савин, Драгана Д. (2018). Пољопривредна струка и најчешће грешке у писању. Језик 

данас, нова серија, [Нови Сад], књ. XIV/11, 22−24.  

12) Велькович,  Жарко Б., Савин, Драгана (2019). Светлана Вјалова и Плач блажене Дјеве 

Марије. Српска баштина, [Никшић: Институт за српску културу], књ. V/2, 2019, 148−160. 

[Научна критика].  

13) Савин, Драгана Д. (2019). Кориснички књижни фонд на русинском језику у Градској 

библиотеци у Новом Саду. Библиотекар, [Београд], књ. 2, 121‒130.   

14) Савин, Драгана Д. (2021). Живот и дело др Димитрија Ђуровића из Петровог Копита 

(1882–1945). Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – 

Друштва чланова у Црној Гори,[Подгорица],  књ. XI/2, 141–166.   

15)  Савин, Драгана Д. (2021). Раслојавање језика као предмет истраживања у Облицима 

Радована Кошутића. Српска баштина, [Никшић: Институт за српску културу], књ. VI/2, 75–

88.  

16) Савин, Драгана (2021). Говори општесловенског језика Димитрија Ђуровића”, 

Славистика, [Београд], књ. XXV/2, 239–257.  

17) Савин, Драгана Д. (2021). Новинско-издавачка установа Руске слово − библиографија 

књига 2007−2012. Interkulturalnost, [Нови Сад], knj. 22, 109−116.  

 

9. Индекс компетентности: 

категорија М23 М27 М34 М51 М52 М53 М56 М57 

бр. публ. 2 1 1 2 2 5 1 3 

бр. бодова 8 1 0,5 6 3 5 0,5 0,9 

 

Укупан индекс компетенције: 24,90 

 

 

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

            текстови и др.). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД             

Награда Славистичког друштва Србије за допринос у настави руског језика 

 

VIII. ОСТАЛО 
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IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА: 

Кандидаткиња Драгана Савин завршила је студије Руског језика и књижевности на 

Филозофском факултету у Новом Саду 2000. године са високом просечном оценом 9,08. 

Докторске академске студије Језик, књижевност, култура (модул Језик) уписала је 2016. 

године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Просечна оцена на ДАС ‒ 9,75.  

Годину дана била је запослена као секретар Катедре за руски језик и књижевност на 

Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (шк. 2002/03), затим је радила као 

професор руског језика у ОШ „Душан Радовић“ у Новом Саду (2003−2007), а од 2007. године 

запослена је на Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду као сарадник за опште 

послове. 

У периоду рада на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Новом Саду (шк. 

2002/03.), где је била запослена на радном месту стручног секретара Одсека, била је 

ангажована у одржавању вежби из предмета Руски језик по избору, почетни курс, извођен 

под менторством Катје Јуршић-Хузјан. 

У периоду од 2005−2007. године кандидаткиња је радила у приватној школи страних 

језика, у којој је држала курс за одрасле (почетни и специјализовани за пољопривредну 

струку), а 2010. године − курс руског језика за основношколски узраст. 

За време рада у основној школи „Душан Радовић“ (2003−2007) била је спољни сарадник 

Одсека за славистику у извођењу практичне наставе из предмета Методика наставе руског 

језика. 

У оквиру институције (Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду) у којој је 

запослена од 2007. године кандидаткиња Драгана Савин бави се консекутивним превођењем 

на различитим манифестацијама, као и писменим превођењем са руског на српски и са 

српског на руски језик, лекторисањем научних радова на српском језику. Била је технички 

уредник часописа Селекција и семенарство у издању Института за ратарство и повртарство у 

Новом Саду. 

У последњих неколико година активно се бави писањем и публиковањем научних радова, пре 

свега у области пољопривредне терминологије, приказа, научних критика и тема везаних за 

културу, религију, културну традицију Русина у Војводини.  Објавила је укупно 17 научних и 

стручних радова и њен укупан индекс компетентности износи 24,90. 

 

3. кандидаткиња 

II.   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Драгана (Бранислав) Радојчић 

2. Звање:  

Мастер професор језика и књижевности 

3. Датум и место рођења:  

17. јун 1993, Београд 

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

Тренутно ангажована уговором о привременим и повременим пословима као предавач на 

наменском курсу руског језика на Војној академији Универзитета одбране у Београду.  

5. Година уписа и завршетка основних студија:  

2012–2016.   

6. Студијска група, факултет и универзитет:  

Модул ЈКК, Катедра за славистику, руски језик и књижевност (ст. група 09), Филолошки 

факултет Универзитета у Београду 

7. Успех на студијама:  

Просечна оцена 9,67 (девет и 67/100) 
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8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

(1) Руски језик 1–10 (десет); 

(2) Руски језик 2–10 (десет);  

(3) Руски језик 3–10 (десет);  

(4) Руски језик 4–10 (десет);  

(5) Руски језик 5–10 (десет);  

(6) Руски језик 6–10 (десет);  

(7) Руски језик 7–10 (десет);  

(8) Руски језик 8–10 (десет);  

(9) Савремени руски језик Г-1 – 9 (девет); 

(10) Савремени руски језик Г-2 – 10 (десет);  

(11) Савремени руски језик Г-3 – 10 (десет);  

(12) Савремени руски језик Г-4 – 10 (десет);  

(13) Савремени руски језик Г-5 – 10 (десет);  

(14) Савремени руски језик Г-6 – 10 (десет);  

(15) Савермени руски језик Г-7 – 10 (десет);  

(16) Савремени руски језик Г-8 – 10 (десет).________________________ 

Просечна оцена из релевантних предмета на ОАС: 9,93 (девет и 93/100) 

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:  

Уписана на МАС 2016. године; завршила МАС (одбраном мастер рада) 21. септембра 2017. 

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

студијама мастер или на магистарским студијама:  

Мастер академске студије, ЈКК, Филолошки факултет Универзитета у Београду. Просечна 

оцена 10,00 (десет и 00/100). 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

„Традиционална трпеза у руском и украјинском паремиолошком фонду: 

лингвокултуролошки и лингводидактички аспекти“  

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

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

студија и назив докторских студија: 

2017. године уписана на ДАС Језик, књижевност, култура  (модул: Језик) на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду. Положени сви испити предвиђени наставним планом 

студија; просечна оцена: 10,00 (120 ЕСПБ).  

Одобрена (2021. године) тема докторске дисертације под насловом: „Војна терминологија 

у руском и српском језику“.  

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

16. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

руски језик: чита, пише, говори; одлично 

украјински језик: чита, пише, говори; врло добро 

енглески језик: чита, пише, говори; врло добро/добро 

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

Лингвистика, методика наставе, лексикологија, лингвокултурологија 
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III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва):  
(1) Војни аеродром Батајница: наменски курс руског језика за припаднике Војске 

Србије (10.01 – 13.04. 2017), наставник руског језика; 

(2) Школа страних језика BISC Београд: курсеви руског језика за странце (13.07.2017 – 

21.05.2018), наставник руског језика; 

(3) Ваздухопловна академија, Београд: општи курс руског језика за прираднике Војске 

Србије (20.02.2018 – 31.05.2018), наставник руског језика;  

(4) Ваздухопловна академија, Београд: стручни курс руског језика за припаднике 

Војске Србије (04.09.2018 – 25.09.2018), наставник руског језика; 

(5) Ваздухопловна академија, Београд: наменски курсеви руског језика за припаднике 

Војске Србије (14.01.2019 – 05.04.2019), наставник руског језика;  

(6) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курсеви руског језика 

за припаднике Војске Србије (21.01.2019 – 31.08.2019), наставник руског језика 

(7) Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, Батајница: курс општег руског језика за 

припаднике Војске Србије (09.09.2019 – 28.11.2019), наставник руског језика     

(8) Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, Батајница: курс стручног руског језика 

за припаднике Војске Србије (03.12.2019 – 27.02.2020), наставник руског језика 

(9) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (02.03.2020 – ) (прекинут увођењем ванредног стања због 

вируса Covid 19), наставник руског језика 

(10) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (19.10.2020 – 31.12.2020), наставник руског језика 

(11) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (12.10.2021 – 30.12.2021), наставник руског језика 

(12) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (23.02.2022 – 29.07.2022), наставник руског језика   
 

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Славистичко друштво Србије 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање вишег лектора): 

(1) Војни аеродром Батајница: наменски курс руског језика за припаднике Војске 

Србије (10.01 – 13.04. 2017), наставник руског језика; 

(2) Школа страних језика BISC Београд: курсеви руског језика за странце (13.07.2017 – 

21.05.2018), наставник руског језика; 

(3) Ваздухопловна академија, Београд: општи курс руског језика за прираднике Војске 

Србије (20.02.2018 – 31.05.2018), наставник руског језика;  

(4) Ваздухопловна академија, Београд: стручни курс руског језика за припаднике 

Војске Србије (04.09.2018 – 25.09.2018), наставник руског језика; 

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

(1) Војни аеродром Батајница: наменски курс руског језика за припаднике Војске 

Србије (10.01 – 13.04. 2017), наставник руског језика; 

(2) Школа страних језика BISC Београд: курсеви руског језика за странце (13.07.2017 – 

21.05.2018), наставник руског језика; 

(3) Ваздухопловна академија, Београд: општи курс руског језика за прираднике Војске 

Србије (20.02.2018 – 31.05.2018), наставник руског језика;  

(4) Ваздухопловна академија, Београд: стручни курс руског језика за припаднике 

Војске Србије (04.09.2018 – 25.09.2018), наставник руског језика; 
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(5) Ваздухопловна академија, Београд: наменски курсеви руског језика за припаднике 

Војске Србије (14.01.2019 – 05.04.2019), наставник руског језика;  

(6) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курсеви руског језика 

за припаднике Војске Србије (21.01.2019 – 31.08.2019), наставник руског језика 

(7) Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, Батајница: курс општег руског језика за 

припаднике Војске Србије (09.09.2019 – 28.11.2019), наставник руског језика     

(8) Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, Батајница: курс стручног руског језика 

за припаднике Војске Србије (03.12.2019 – 27.02.2020), наставник руског језика 

(9) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (02.03.2020 – ) (прекинут увођењем ванредног стања због 

вируса Covid 19), наставник руског језика 

(10) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (19.10.2020 – 31.12.2020), наставник руског језика 

(11) Војна академија Универзитета одбране у Београду: наменски курс руског језика за 

припаднике Војске Србије (12.10.2021 – 30.12.2021), наставник руског језика 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање вишег лектора: 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање вишег лектора): 

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

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

основним и дипломским академским-мастер студијама: 

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: 

1) Стипендија Фонда за младе таленте „Доситеја“ 

2) Награда „Проф. др Радмила Милентијевић“ (2017) за успех на основним академским 

студијама; 

3) Награда „Проф. др Радмила Милентијевић“ (2018) За најбољи мастер рад из области 

лингвокултурологије и лингводидактике.  

 

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 

 

ђ) Остало: 

1) Лектура књиге: Николић Д., Петронић-Марковић, И. и др.  Принципи клиничке 

електродијагностике у физикалној медицини у рехабилитацији: електронеурографија. 

Београд: Удружење за физикалну и рехабилитациону медицину Србије, 2020. 

2) Делови мастер рада (Д. Радојчић, Традиционална трпеза у руском и украјинском 

паремиолошком фонду: лингвокултуролошки и лингводидактички аспекти) цитирани у књизи 

проф. др Ксеније Кончаревић Језик и култура: славистичка перспектива. Београд: Јасен, 

2018. У поглављу Паремиологија кроз призму лингвокултурологије (166–186). 
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Учешће у пројектима (такмичењима): 

1) III Међународни студентски фестивал руског језика (Друзья, прекрасен наш союз) као члан 

такмичарске екипе (2014. године);  

2) Такмичење за најбољи превод/препев текста химне Украјине на српски језик, у 

организацији Амбасаде Украјине у Републици Србији (март 2015. године) – освојено прво 

место. 
[Напомена: Дате активности потврђују копије сертификата приложене уз Пријаву на конкурс.] 
 

 

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

 

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

издавач): 

М44 (3) 

(1) Радојчић, Драгана (2022). Узрочност и последичност као семантичке и граматичке 

категорије у српском и руском језику – осврт на литературу. У: М. Ковачевић, Ј. Петковић 

(одг. ур.) (2022). Савремена проучавања језика и књижевности, год. XIII, књ. 1 / Зборник 

радова са XIII научног скупа младих филолога Србије (одржаног 10. априла 2021. на 

Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу). Крагујевац: Филолошко-уметнички 

факултет. 119–133. [ISBN 978-86-80596-06-8 ; ISBN 978-86-80596-15-0] 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 

изложбе и уметнички наступи): 

М23 (4) 

1) Радојчић, Драгана (2019). Русистичко наслеђе Радована Кошутића у научној критици. 

Славистика, књ. XXIII/2, 150–155. [ISSN 1450–5061] 
[Напомена: У складу с Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Службени гласник РС, 

број 159 од 30. децембра 2020), часопис Славистика спада у категорију сa индексом М23 пошто се од 

11.01.2019. год. налази у међународној библиометријској цитатној бази (листи) података ERIH PLUS]  

2) Радојчић, Драгана (2020). Славистичко наслеђе Наталије Радошевић. Славистика, књ. 

XXIV/2, 428–433. [ISSN 1450–5061] 
[Напомена: в. рад под бр. 1] 

3) Радојчић, Драгана (2021). Лингвистичке и лингвокултуролошке компетенције изасланика 

одбране у русофоној средини. Славистика, књ. XXV/2, 211–218. [ISSN 1450–5061] 
[Напомена: в. рад под бр. 1 и 2] 

 

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

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 

билатералном нивоу): 

 

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

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

М52 (1,5) 

1) Радојчић, Драгана (2013). Метафоре и еуфемизми у политичком дискурсу (српско-руско-

украјинска паралела), Славистика, књ. XVII, 413–420. [ISSN 1450–5061] 

2) Радојчић, Драгана (2015). Неке временске конструкције у руском, украјинском и српском 

језику, Славистика, књ. XIX, 541–547. [ISSN 1450–5061]  

3) Радојчић, Драгана (2016). Прилози назло, нарочно, наперекор и њихови српски 

еквиваленти. Славистика, књ. XX, 236–241. [ISSN 1450–5061] 

4) Радојчић, Драгана (2017). Лексеме хлеб, соль, каша у пословицама и изрекама (руско-

српска паралела). Славистика, књ. XXI, 176–181. [ISSN 1450–5061] 
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6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

М33 (1) 

1) Радојчић, Драгана (2022). Терминографија и семантизација ваздухопловних термина. У: 

Језик – Струка – Наука – 2.1 / Зборник радова са Пете међународне конференције (одржане 

24. и 25. априла 2021. године у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије, 

Секције универзитетских наставника страног језика струке и Учитељског факултета у 

Београду) (рад прихваћен за штампу; приложена потврда уредника).    

[Напомена: (1) Учешће са рефератима на LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX међународном скупу 

слависта Србије (2015–2021);  

(2) Учешће са рефератом на Петој међународној конференцији Друштва за стране језике и 

књижевности Србије на Учитељском факултету Универзитета у Београду (24. и 25. април 2021)] 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

M64 (0,5) 

(1) Радојчић, Драгана (2021). Узрочност и последичност као семантичке и граматичке 

категорије у српском и руском језику – осврт на литературу. У: М. Ковачевић, Ј. Петковић, 

М. Анђелковић & М. Секулић (ур.) (2021). Савремена проучавања језика и књижевности / 

Програм и књига резимеа са XIII научног скупа младих филолога Србије (одржаног 10. 

априла 2021. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу). Крагујевац: Филолошко-

уметнички факултет. 35–35. [ISBN 978-86-80796-76-5] 

[Напомена: (1) Учешће са рефератом на скупу XIII научном скупу младих филолога „Савремена 

проучавања језика и културе“ у организацији ФИЛУМ-а, Универзитета у Крагујевцу (10. април 2021)] 

 

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

1) Радојчић, Драгана (2013). Метафоре и еуфемизми у политичком дискурсу (српско-руско-

украјинска паралела), Славистика, књ. XVII, 413–420  

2) Радојчић, Драгана (2015). Неке временске конструкције у руском, украјинском и српском 

језику, Славистика, књ. XIX, 541–547.   

3) Радојчић, Драгана (2016). Прилози назло, нарочно, наперекор и њихови српски 

еквиваленти. Славистика, књ. XX, 236–241.  

4) Радојчић, Драгана (2017). Лексеме хлеб, соль, каша у пословицама и изрекама (руско-

српска паралела). Славистика, књ. XXI, 176–181.  

5) Радојчић, Драгана (2019). Русистичко наслеђе Радована Кошутића у научној критици. 

Славистика, књ. XXIII/2, 150–155. 

6) Радојчић, Драгана (2020). Славистичко наслеђе Наталије Радошевић. Славистика, књ. 

XXIV/2, 428–433.  

7) Радојчић, Драгана (2021). Лингвистичке и лингвокултуролошке компетенције изасланика 

одбране у русофоној средини. Славистика, књ. XXV/2, 211–218.  

8) Радојчић, Драгана (2021). Узрочност и последичност као семантичке и граматичке 

категорије у српском и руском језику – осврт на литературу. У: М. Ковачевић, Ј. Петковић, 

М. Анђелковић & М. Секулић (ур.) (2021). Савремена проучавања језика и књижевности / 

Програм и књига резимеа са XIII научног скупа младих филолога Србије (одржаног 10. 

априла 2021. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу). Крагујевац: Филолошко-

уметнички факултет. 35–35.  
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9) Радојчић, Драгана (2022). Узрочност и последичност као семантичке и граматичке 

категорије у српском и руском језику – осврт на литературу. У: М. Ковачевић, Ј. Петковић 

(одг. ур.) (2022). Савремена проучавања језика и књижевности, год. XIII, књ. 1 / Зборник 

радова са XIII научног скупа младих филолога Србије (одржаног 10. априла 2021. на 

Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу). Крагујевац: Филолошко-уметнички 

факултет, 119–133. 

10) Радојчић, Драгана (2022). Терминографија и семантизација ваздухопловних термина. У: 

Језик – Струка – Наука – 2.1 / Зборник радова са Пете међународне конференције (одржане 

24. и 25. априла 2021. године у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије, 

Секције универзитетских наставника страног језика струке и Учитељског факултета у 

Београду) (рад прихваћен за штампу; приложена потврда уредника).            

 

9. Индекс компетентности: 

категорија М23 М33 М44 М52 М64 

број публ. 3 1 1 4 1 

бр. бодова 12 1 3 6 0,5 

 

Укупан индекс компетенције: 22,50 
 

НАПОМЕНА уз квантификацију радова, проведену према новом Правилнику о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016, 

21/2017 и 38/2017), који је донео Национални савет за научни и технолошки развој при Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја (МПНТР): Од 12 референци које се налазе у приложеној библиографији Драганe 

Радојчић квантификацијом је обухваћено 10 радова. Наиме, две референце (2 превода; в. рубрику VI) нису 

обухваћене квантификацијом јер Правилником за дату врсту резултата (продукције) није предвиђено 

квантитативно исказивање и вредновање.   

   

 

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

            текстови и др.). 

Преводи (са српског језика на руски и са руског на српски): 

1) Радојчић, Драгана (2019). Данилович, Драголюб, Гаврич, Гордана. Жичская епархия. 

Восемь веков святосавской преемственности. История, монастыри, церкви. Краљево: 

Графостил Крагујевац, 2019 (46 страна са илустрацијама) [Превод на руски језик дела 

монографије у издању Православне Епархије Жичке].   

2) Радојчић, Драгана (2020). Радиновић, Радован, Чолић, Марина (ур.). Да се не заборави: 

агресија која траје. Београд: Београдски форум за свет равноправних, 2020. Преводи 

текстова из књиге на страницама: 56, 60–63, 146–149, 165–167, 173–177, 207–209, 259–263, 

300–303 [Превод на српски језик дела Зборника радова са међународне конференције 

посвећене двадесетој годишњици агресије НАТО-a на СР Југославију]. 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД :             

 

(1) Добитница стипендије Фонда за младе таленте „Доситеја“; 

(2) Добитница награде „Проф. др Радмила Милентијевић“ (2017) за успех на основним 

академским студијама;   

(3) Добитница награде „Проф. др Радмила Милентијевић“ (2018) за најбољи мастер рад из 

области лингвокултурологије и лингводидактике. 
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VIII. ОСТАЛО 

Поред редовних студија на докторским академским студијама кандидаткиња Драганa 

Радојчић је похађала и семинаре и радионице из стручне праксе (обука за превођењe и 

курсеви за усавршавање наставе из руског језика): 

1) Стручна пракса из консекутивног превођења, март 2016, Сектор за економске односе са 

иностранством Привредне коморе Србије;  

2) Од 15.12.2017. до 19.12.2017. учешће на отвореној радионици за наставнике и професоре 

руског језика о лингвокултуролошком аспекту проучавања и наставе руског језика „Руски 

језик: читамо, слушамо, гледамо“; 

3) Обука за преводиоце у организацији Канцеларије за младе Града Београда (2018): 

4) Од септембра 2019. до јула 2021. стручна пракса у Институту за стране језике АД Београд, 

Господар Јованова 35, као професор руског језика. 

[Напомена: Дате активности потврђују копије сертификата приложене уз Пријаву на конкурс.] 

 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА: 

Кандидаткиња Драгана Радојчић завршила је студије Руског језика и књижевности на 

Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду 2016. године са 

високом просечном оценом 9,67. Мастер академске студије Језик, књижевност, култура 

(модул Језик) уписала је 2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, а 

завршила их је 2017. године одбранивши мастер рад под насловом Традиционална трпеза у 

руском и украјинском паремиолошком фонду: лингвокултуролошки и лингводидактички 

аспекти. Докторске академске студије Језик, књижевност, култура (модул Језик) уписала је 

2017. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Просечна оцена на ДАС је 

10,00, кандидаткиња је положила све програмом предвиђене испите. Одобрена је тема 

докторске дисертације под насловом: Војна терминологија у руском и српском језику. 

Драгана Радојчић је добитница стипендије Фонда за младе таленте „Доситеја“, награде 

„Проф. др Радмила Милентијевић“ за успех на основним академским студијама (2017) и 

награде „Проф. др Радмила Милентијевић“ за најбољи мастер рад из области 

лингвокултурологије и лингводидактике (2018).  

Драгана Радојчић је у периоду од 2017. године до данас ангажована на извођењу 

различитих курсева руског језика (наменских, општих, стручних) на Војном аеродрому 

Батајница, на Ваздухопловној академији Београд, на Војној академији Универзитета одбране 

у Београду, на Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ у Батајници. Била је запослена и 

у школи страних језика BISC Београд као наставник руског језика, где је држала курсеве 

руског језика за странце. 

  Кандидаткиња Д. Радојчић је била учесник III Међународног студентског фестивала 

руског језика, учествовала је и на такмичењу за најбољи превод/препев текста химне 

Украјине на српски језик, у организацији Амбасаде Украјине у Републици Србији, где је 

освојила прво место. Била је учесник радионица организованих за наставнике руског језика, 

стекла је стручну праксу из консекутивног превођења у Сектору за економске односе са 

иностранством Привредне коморе Србије, прошла обуку за преводиоце у организацији 

Канцеларије за младе Града Београда, као и стручну праксу у Институту за стране језике АД 

Београд.  

У периоду од 2013. године до данас објавила је 12 научних и стручних радова 

(укључујући и 2 превода), посвећених различитим темама из области лингвистичке 

русистике, првенствено лексикологије и лингвокултурологије. Укупан индекс 

компетентности кандидаткиње износи: 22,50.  
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X.  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА    

РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО: 

Филозофски факултет у Новом Саду расписао је конкурс за избор у звање и заснивање 

радног односа са једним вишим лектором за ужу научну област Русистика. Након увида у 

конкурсни материјал Комисија констатује да су се на расписани конкурс јавиле три 

кандидаткиње: Дарја Војводић, Драгана Савин и мср Драгана Радојчић. Увидом у 

приложену документацију Комисија закључује да све три кандидаткиње у потпуности 

испуњавају законом прописане услове за избор у звање за које конкуришу (виши лектор 

за ужу научну област Русистика), који су предвиђени чл. 82 и 83 Закона о високом 

образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 

6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон),  11/2021-3 – Аутентично тумачење, 67/2021-3 (др. 

закон), 67/2021-7) и чл. 132 Статута Филозофског факултета у Новом Саду.  

Кандидаткиња Дарја Војводић у потпуности испуњава законом прописане услове за избор 

у звање за које конкурише (виши лектор за ужу научну област Русистика) из следећих разлога:  

1) има завршене основне академске студије Руски језик и књижевност са високом просечном 

оценом (9,56);  

2) уписана је на докторске академске студије (Језик, књижевност,  култура  – модул Језик) на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду и положила је све испите предвиђене 

наставним планом студија са просечном оценом 9,38; 

3) бави се писањем и публикацијом научних и стручних радова из области Русистике (укупно 

23), са индексом компетенције 48,80; 

4) има вишегодишње искуство (12 година) у настави на матичној катедри руског језика и 

књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду на месту лектора (2010–2016) и вишег 

лектора (2016. и даље);  

5) има потврду о изузетној способности за наставни рад на високошколској установи (на месту 

вишег лектора за ужу научну област Русистика), о чему, поред осталог, посредно сведоче 

веома високе оцене у анкетама анонимне студентске евалуације како у ранијим изборним 

периодима тако и у последњем изборном периоду, у којем је добила општу просечну оцену 4,97;  

Кандидаткиња Драгана Савин у потпуности испуњава законом прописане услове за избор у 

звање за које конкурише (виши лектор за ужу научну област Русистика) из следећих разлога: 

1) има завршене основне академске студије Руски језик и књижевност са високом просечном 

оценом (9,08);  

2) уписана је на докторске академске студије (Језик, књижевност,  култура – модул Језик) на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду и положила је све испите предвиђене 

наставним планом  студија са просечном оценом 9,75; 

3) бави се писањем и публикацијом научних и стручних радова из области Русистике (укупно 

17), са индексом компетенције 24,90; 

4) има искуство у наставном раду (укупно 5 година, од чега 1 шк. год. на високошколској 

установи и 4 године у основној школи): шк. 2002/03 била је ангажована на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду у извођењу вежби из предмета Руски језик – предмет по 

избору (под менторством Катје Јуршић-Хузјан); у периоду од 2003–2007. године радила је 

као наставник руског језика у ОШ „Душан Радовић“ у Новом Саду, а такође је држала 

курсеве руског језика у школи страних језика. 

Кандидаткиња Драгана Радојчић у потпуности испуњава законом прописане услове за 

избор у звање за које конкурише (виши лектор за ужу научну област Русистика) из следећих 

разлога:  

1) има завршене основне академске студије Руски језик и књижевност са високом просечном 

оценом (9,67) и мастер академске студије са просечном оценом 10,00;  
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2) уписана је на докторске академске студије (Језик, књижевност,  култура – модул Језик) на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду и положила је све испите предвиђене 

наставним планом  студија са просечном оценом 10,00; 

3) бави се писањем и публикацијом научних и стручних радова из области Русистике (укупно 

12), са индексом компетенције 22,50; 

4) има искуство у наставном раду (укупно око 4 године, од чега око 3 шк. год. на 

високошколској установи и 1 шк. год. у основној школи): ангажована је на извођењу 

различитих курсева руског језика (наменских, општих, стручних) на Војном аеродрому 

Батајница, на Ваздухопловној академији Београд, на Војној академији Универзитета одбране 

у Београду, на Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ у Батајници. Била је запослена и 

у школи страних језика BISC Београд као наставник руског језика, где је држала курсеве 

руског језика за странце. 

 

XI.  ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са једним вишим лектором за ужу 

научну област Русистика пријавиле су се три кандидаткиње: Дарја Војводић, Драгана Савин 

и мср Драгана Радојчић. Све три кандидаткиње у потпуности испуњавају услове за избор у 

наведено звање. С обзиром на дугогодишње искуство у извођењу наставе у високошколској 

установи, изузетно високе оцене студентске евалуације, као и на највиши оставрени индекс 

компетенције, Комисија предлаже Изборном већу Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду да се кандидаткиња Дарја Војводић поново изабере у звање вишег лектора 

за ужу научну област Русистика и да се са њом заснује радни однос. 

 

  

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
Нови Сад, 20.6.2022. 
 
 
 

Др Маја Крстић, доцент за ужу научну област 

Русистика, председник комисије  

 

 

Др Марија Стефановић, ванредни професор за ужу 

научну област Русистика, члан комисије 

 

 

Др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област 

Русистика, члан комисије 

 
 

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. 

 


