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Лични подаци:  

 
Име и презиме: Матија Нешовић 

Датум и место рођења: 24. 1. 1998, Београд, Србија 

Имејл-адреса: nesovic1998@gmail.com 

 

Образовање: 

● 2004–2012: Основна школа Ђуро Стругар  

● 2012–2016: Филолошка гимназија (главни језик: руски) 

● 2016–2021: Филолошки факултет Универзитета у Београду: завршене основне 

студије на Групи за српски језик и књижевност (Филолошки профил); просечна 

оцена: 9,89  

● 2017–: Филолошки факултет Универзитета у Београду: студент основних студија на 

Групи за руски језик, књижевност, културу; просечна оцена: 9,97 

● 2021–: Филолошки факултет Универзитета у Београду: студент мастер студија на 

смеру Српски језик 

Познавање језика: 

● српски (C2; матерњи говорник) 

● руски (C1/C2; учио сам га у основној школи, а интензивно у гимназији и на 

факултету) 

● енглески (B2/C1; учио сам га у основној школи, а интензивно у гимназији) 

● чешки (A2; успешно сам положио курсеве Савремени чешки језик П-1 – П-4 на 

факултету) 

● пољски (A2; успешно сам положио изборне курсеве Савремени пољски језик П-1 – 

П-4 на факултету) 

● бугарски (A1; успешно сам положио курсеве Бугарски језик 1 и 2 на факултету) 

● немачки (A1; изучавам га самостално) 

Рад на рачунару: 

● добро познавање пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

● базично познавање програма Praat за фонетску обраду звучних записа 

● базично познавање програмског језика Python 

 



Академске активности: 

● октобар – децембар 2017: Предавао сам руски језик студентима различитих 

београдских факултета у оквиру пројекта Студенти студентима, који је 

организовао Филолошки факултет у Београду. 

● април 2018: Провео сам месец дана на Московском државном универзитету М. В. 

Ломоносов, где сам похађао предавања из руског језика и књижевности. 

● 26. април 2018: Излагао сам на лингвистичкој конференцији В мирe русского языка 

и русской культуры на Институту А. С. Пушкин у Москви. 

● 20. август – 27. август 2018: Волонтирао сам на 16. међународном конгресу слависта, 

одржаном у Београду, где сам, између осталог, слушао излагања водећих светских 

слависта. 

● 11. мај 2019: Излагао сам на студентској лингвистичкој конференцији СТУЛИКОН, 

одржаној на Филолошком факултету у Београду. 

● октобар – децембар 2020: Као део стручне праксе на факултету написао сам 

неколико научнопопуларних текстова о појединим аспектима језичке културе и 

норме, који су драматизовани и емитовани у емисији Српски на српском на Радио 

Београду: 
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4173382/rodjendanska-matematika.html; 

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4147053/laptop-kolaps.html; 

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4122256/jedan-od-onih-dana.html; 

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4167725/roditeljske-muke-.html. 

Награде и постигнућа: 

● 2012: ученик генерације, ОШ Ђуро Стругар 

● 2016: ученик генерације, Филолошка гимназија у Београду 

(http://filoloska.edu.rs/novi/ученик-генерације-2016-матија-нешовић/) 

● 2016: награда Фондације Драгице Николић за изузетна постигнућа у школовању 

● 24. мај 2019: прво место у V категорији (за студенте русистике) на НИС олимпијади 

из руског језика 

● 12. новембар 2020: друго место на традиционалном диктату из пољског језика који 

организује Амбасада Републике Пољске 

Библиографија: 

● Лексема 'читати' у систему српског језика, Млади филолог, 2016. 

● Једночлане реченице у руским пословицама и њихови српски еквиваленти, Матурски 

радови 2015/16. године, Задужбина Андрејевић, 2016.  

● Мотивация как основа процeсса обучeния русскому языку на филологичeском 

факультeтe Бeлграда (у коауторству са Аном Д. Сојниковом), В мирe русского 

языка и русской культуры (Сборник тeзисов Мeждународной студeнчeской научно-

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4173382/rodjendanska-matematika.html
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4147053/laptop-kolaps.html
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4122256/jedan-od-onih-dana.html
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4167725/roditeljske-muke-.html


практичeской конфeрeнции 26 апрeля 2018 г.), Государствeнный институт русского 

языка им. А. С. Пушкина, 2018. 

● Називи српских села и делова градова у вербалним асоцијацијама говорника српског 

језика, Славистика XXIII/2, Славистичко друштво србије, 2019. 

Радно искуство: 

● мај – децембар 2017: хонорарни консекутивни преводилац са руског на српски и 

обратно за украјинске представнике британске издавачке куће Pilgrim Education 

● октобар – дeцeмбар 2020: хонорарни сарадник у Ономастичком одбору Института за 

српски језик САНУ на пројекту Дигитализација ономастичке грађе са Косова и 

Метохије под руководством академика Александра Ломе  

● октобар 2020 – фебруар 2021: професор руског језика у Центру за афирмацију и 

развој у Београду 

● мај 2021 –: хонорарни сарадник у Ономастичком одбору Института за српски језик 

САНУ на пројекту Дигитализација ономастичке грађе из Србије (осим Косова и 

Метохије) под руководством академика Александра Ломе 

● јул – август 2021: лектор и коректор завршне публикације пројекта Camping the trash 

out Музеја популарних и супкултура (https://www.popsubup.org/kemp-u-nama) 

 

 


