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На основу члана 6 став 3 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-

12 од 23. јануара 2012. године, Одлуке Одбора Задужбине о расписивању Конкурса 

Задужбине Ђоке Влајковића за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића, 03-07 

број: 612-4582/1-19 од 7. новембра 2019. године, на седници одржаној 7. јула 2020. 

године, Одбор Задужбине Ђоке Влајковића донео је следећу:  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 Награда Задужбине Ђоке Влајковића, за најбољи научни рад младих 

научних радника Универзитета у Београду, додељује се у нето износу од по 

150.000,00 динара следећим кандидатима: 

 

 

 Др Марину Јукићу, доценту Фармацеутског факултета, за рад: Effect of 

CYP2D6 genotype on exposure and efficacy of risperidone and aripiprazole: a 

retrospective, cohort study (The Lancet, Psychiatry), 

 Др Николи Томашевићу, научном истраживачу Института „Михајло 

Пупин“, за рад: An overview and comparison of supervised data mining     

techniques for student exam performance prediction (Computers & Education), 

 Др Јелени Арсенијевић, научном сараднику Фармацеутског факултета, за 

рад: Comparison of essential oils and hydromethanol extracts of cultivated and 

wild growing Thymus pannonicus All. (Industrial Crops & Products),  

 Др Драгани Младеновић, истраживачу сараднику Иновационог центра 

Технолошко-металуршког факултета, за рад: Lactic acid production on 

molasses enriched potato stillage by Lactobacillus paracasei immobilized onto 

agro-industrial waste supports (Industrial Crops & Products), 

 Др Александару Милићевићу, научном сараднику Института за 

нуклеарне науке „Винча“, за рад: Mathematical modelling and optimisation 

of lignite and wheat straw cocombustion in 350 MWe boiler furnace (Applied 

Energy), 

 Др Ивану Миловановићу, научном сараднику Иновационог центра 

Технолошко-металуршког факултета, за рад: Simultaneous selenium and 

sulfur speciation analysis in cultivated Pleurotus pulmonarius mushroom (Food 

Chemistry), 

 Др Тихани Мудринић, научном сараднику Института за хемију, 

технологију и металургију, за рад: Novel non-enzymatic glucose sensing 

material based on pillared clay modified with cobalt (Sensors & Actuators: B. 

Chemical)  



 Др Бојану Бонџићу, вишем научном сараднику Института за хемију, 

технологију и металургију, за рад: Enantioselective Organocatalytic Enamine 

C-H Oxidation/Diels-Alеder reaction (Advanced Synthesis & Catalysis) и 

 Др Александри Буха Ђорђевић, доценту Фармацеутског факултета, за 

рад: Bone mineral health is sensitively related to environmental cadmium 

exposure- experimental and human data (Environmental Research). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкурс за доделу Награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад 

младих научних радника Универзитета у Београду расписан је Одлуком Одбора 

Задужбине Ђоке Влајковића, 03-07 број: 612-4582/1-19 од 7. новембра 2019. године. 

Рок за подношење пријава трајао је у периоду од 10. децембра 2019. године до 25. 

јануара 2020. године, и на конкурс су се могли пријавити млади истраживачи старости 

до четрдесет година на дан 31. децембар 2019. године, уз услов да је научни рад 

објављен у 2018. и 2019. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или 

евидентиран у 2019. години DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 

31. децембром 2019. године, да је кандидат одговорни аутор (corresponding author) 

научног рада и да исти претходно није упућиван на конкурс за доделу награде 

Задужбине Ђоке Влајковића. У наведеном року пристигло је 35 радова.  

Чланом 6 став 3 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. 

јануара 2012. године прописано је да одлуку о додели средстава Задужбине доноси 

Одбор Задужбине. 

Ценећи критеријуме из расписаног конкурса, научни допринос приспелих 

радова и квалитет часописа у којима су објављени, донета је одлука као у 

диспозитиву. 
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