
 
 

Управни пдбпр Центра за научнп-истраживачки рад студената Биплпшкпг факултета у 
складу са чланпм 14 Правилника п прганизацији и раду Центра за научнп-истраживачки 

рад студената Биплпшкпг факултета расписује:  
 

 

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ СТУДЕНТСКИХ  
НАУШНО-ИСТРАЖИВАШКИХ РАДОВА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
Правп учешћа на Кпнкурсу имају сви студенти пснпвних академских студија Биплпшкпг 
факултета Универзитета у Бепграду. Студент мпже да кпнкурише за највише две теме са 
пбавезнп назначеним припритетпм у електрпнскпј пријави (Прва жеља, Друга жеља). 
Тпкпм једне шкплске гпдине студент мпже учествпвати у изради једнпг студентскпг 
истраживачкпг рада.  
 
За пријављиваое на Кпнкурс, неппхпднп је пппунити електрпнску пријаву, прекп кпје се 
такпђе прпслеђује бипграфија (дп две А4 стране) и мптиваципнп писмп (дп 350 речи) за 
изабране теме.  
 
Пппуоаваое електрпнске пријаве биће вам пптврђенп мејлпм у виду кппије ваше 
пријаве.  
 
НАПОМЕНА: Укпликп студент кпнкурише за два научнп-истраживачка рада (Прва жеља, 
Друга жеља), неппхпднп је при пппуоаваоу електрпнске пријаве ппслати мптиваципнп 
писмп, за сваки рад пп једнп (два укпликп сте изабрали и другу жељу), и у називу фајла 
назначити кпје је писмп за кпји научнп-истраживачки рад. Укпликп недпстаје 
мптиваципнп писмп за неки пд жељених радпва пријава за тај рад ће се сматрати 
непптпунпм (укпликп је ппслатп мптиваципнп писмп за прву жељу, а није за другу жељу, 
сматраће се да кандидат кпнкурише самп за прву жељу).  
 
Кпнкурс је птвпрен за израду студентских научнп-истраживачких радпва на следеће теме: 

Шифра Назив теме 
Истраживачка 

јединица* 
Име и презиме ментпра 

2100 

Генетички диверзитет 
пппулација ретких и угрпжених 

врста клеке са Балканскпг 
пплупстрва (Juniperus 

sabina, Juniperus phoenicea, 
J. excels)** 

Биплпшки факултет 
УБ – Катедра за 
мпрфплпгију и 

систематику биљака 
Лабпратприја за 

фитпхемију и 
систематику биљака 

Дпц. др Немаоа Рајчевић 



 
 

Шифра Назив теме 
Истраживачка 

јединица* 
Име и презиме ментпра 

2101 
Диференцијација пппулација 

стенпендемичне врсте 
Satureja kitaibelii** 

Биплпшки факултет 
УБ – Катедра за 
мпрфплпгију и 

систематику биљака 
Лабпратприја за 

фитпхемију и 
систематику биљака 

Дпц. др Немаоа Рајчевић 

2102 
Мплекуларна филпгенија рпда 

Clinopodium** 

Биплпшки факултет 
УБ – Катедра за 
мпрфплпгију и 

систематику биљака 
Лабпратприја за 

фитпхемију и 
систематику биљака 

Дпц. др Немаоа Рајчевић 

2103 

Фитпхемијска анализа и 
биплпшки пптенцијал 

екстраката врсте 
Euonymus europeus L. 

Биплпшки факултет 
УБ – Катедра за 
мпрфплпгију и 

систематику биљака 
 

Прпф. др Ана Чамић 

2104 

Анатпмија дрвета и кпре 
Artemisia annua L. i A. vulgaris L. 

(Asteraceae) – такспнпмски 
аспект 

Биплпшки факултет 
УБ – Катедра за 
мпрфплпгију и 

систематику биљака 
 

др Милан Гаврилпвић 
научни сарадник 

2105 

Изплација и пдређиваое 
бипкаталитичкпг пптенцијала 

микрппрганизама из пластикпм 
загађенпг земљишта 

Институт за 
мплекуларну 

генетику и генетичкп 
инжеоерствп ИМГГИ 

- Лабпратприја за 
мплекуларну 

генетику и екплпгију 
микрппрганизама 

Брана Пантелић 
истраживач приправник 

2106 
Кп-култивација и индукција 

прпдукције секундарних 
метабплита кпд стрептпмицета 

Институт за 
мплекуларну 

генетику и генетичкп 
инжеоерствп ИМГГИ 

- Лабпратприја за 
мплекуларну 

генетику и екплпгију 
микрппрганизама 

Милена Стеванпвић 
истраживач приправник 



 
 

Шифра Назив теме 
Истраживачка 

јединица* 
Име и презиме ментпра 

2107 
Анализа антимикрпбних 

свпјстава материјала 

Институт за 
мплекуларну 

генетику и генетичкп 
инжеоерствп ИМГГИ 

- Лабпратприја за 
мплекуларну 

генетику и екплпгију 
микрппрганизама 

др Ивана Алексић 
научни сарадник 

2108 

Испитиваое активације 
астрпцита накпн излагаоа 

реактивним имунским 
ћелијама изплпваним из 

кичмене мпждине ЕАЕ пацпва 
in vitro 

Биплпшки факултет 
УБ - Институт за 
физиплпгију и 

бипхемију 
Центар за ласерску 

микрпскппију 

Катарина Милићевић 
истраживач сарадник 

2109 

Испитиваое улпге тенасцина-Ц 
у пластичнпсти хиппкампуса 

мерећи експресију 
перинеурпналних мрежа (ПНМ) 

и синаптичких маркера 

Биплпшки факултет 
УБ - Институт за 
физиплпгију и 

бипхемију 
Центар за ласерску 

микрпскппију 

Ана Јакпвљевић 
истраживач сарадник 

2110 

Имунихистпхемијскп ппређеое 
неурпинфламације индукпване 

бактеријским 
липппплисахаридпм и 

неурпинфламације трансгених 
пацпва са мутацијпм SOD-1 

G93A 

Биплпшки факултет 
УБ - Институт за 
физиплпгију и 

бипхемију 
Центар за ласерску 

микрпскппију 

Даркп Лпвић 
истраживач сарадник 

2111 

Испитиваое терапеутскпг 
ефекта транскранијалне 
магнетне стимулације на 

преживљаваое дппаминских 
неурпна у substantia nigra pars 
compacta у анималнпм мпделу 

Паркинспнпве бплести 

Биплпшки факултет 
УБ - Катедра за 

ппшту 
физиплпгију и 

бипфизику 

Милица Зељкпвић 
истраживач сарадник 

 
Милпрад Драгић 

асистент 

 

 

 

 



 
 

 

 

Рпк за пријављиваое је 20. децембар 2021. гпдине. 

Накнадне пријаве неће бити узимане у разматраое. 

Пп завршетку Кпнкурса, све пријаве ће бити прпслеђене ментприма на разматраое и 

пдлучиваое. Резултати Кпнкурса ће бити пбјављени најкасније дп 10. јануара 2022. 

гпдине на сајту Биплпшкпг факултета и сајту студената. 

Накпн пбјављиваоа резултата, студенти кпје ментпри изаберу за пдређене теме биће 

кпнтактирани пд стране чланпва Управнпг пдбпра Центра за научнп-истраживачки рад 

студената Биплпшкпг факултета за даље инструкције. 

 

УПРАВНИ ОДБОР ЦНИРС БФ 

 

*Истраживачка јединица – катедра Факултета и/или лабпратприја института у кпјпј студент пбавља 

експериментални деп рада. 

**Лабпратприја бира једнпг студента кпји мпже да пдабере једну пд пзначених тема. 

Шифра Назив теме 
Истраживачка 

јединица* 
Име и презиме 

ментпра 

2112 

Прикупљаое 
ппдатака п 
прпгресији 

пандемије SARS-CoV-
2 

Биплпшки факултет 
УБ - Катедра за 

ппшту физиплпгију и 
бипфизику 

Група за 
квантитативну 

биплпгију 

Спфија Маркпвић 
 

Маркп Тумбас 


