
РАСПОРЕД ОДБРАНА  

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И МАГИСТАРСКИХ РАДОВА 

 

I ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

1. Кандидат: Нака Никшић 

Методичка функција песама новопазарског краја у настави елементарне 

музичке писмености малђих разреда основне школе 

            Комисија: -др Јон Лелеа, ментор, редовни професор на предмету методика 

наставе музичке културе, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

                               -др Сефеди Шеховић, председник комисије, редовни професор на 

предмету Дидактика, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

                               -др Ивана Дробни, члан  комисије, редовни професор на предметима 

Солфеђо и Методика наставе солфеђа, Факултет музичке уметности Универзитета 

уметности у Београду, 

                               -др Миомира Ђурђановић, члан комисије, ванредни професор на 

предмету Методика наставе музичке културе, Факултет уметности Универзитета 

уметности у Нишу. 

 

Одбрана: 28. 09. 2016. године у 12,00 часова – Свечана сала, I спрат 

 

1. Кандидат: Љиљана Келемен 

Методички приступ усвајању морфолошких облика речи 

            Комисија: -др Милица Радовић Тешић, метор, редовни професор на предмету 

Српски језик, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

                               -др Вељко Брборић, председник комисије, редовни професор на 

предмету Методика наставе српског језика, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду, 

                               -др Зорица Цветановић, члан комисије, ванредни професор на 

предмету Методика наставе српског језика и књижевности, Учитељски факултет 

Универзитета у Београду, 

                               -др Горан Зељић, члан комисије, доцент на предмету Српски језик, 

Учитељски факултет Универзитета у Београду. 

 

Одбрана: 28. 09. 2016. године у 15,00 часова - Свечана сала, I спрат 

 

2. Кандидат: Драган Бранковић 

Значај превентивних вежбања за развој моторичких способности и 

морфолошких карактеристика код ученика млађих разреда основне школе 

            Комисија: -др Драган Мартиновић, ментор, редовни професор на предмету 

Методика наставе физичког васпитања, Учитељски факултет Универзитета у 

Београду,  



                                -др Вељко Банђур, председник комисије, редовни професор на 

предмету Дидактика, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

                                 -др Даница Џиновић Којић, члан комисије, ванредни професор на 

предмету Методика физичког васпитања, Учитељски факултет Универзитета у 

Београду, 

                                  -др Драгољуб Вишњић, члан комисије, редовни професор на 

предмету Теорија и методика физичког васпитања, Факултет спорта и физичке 

културе Универзитета у Београду, 

                                  -др Марија Мацура, члан комисије, ванредни професор на предмету 

Биологија завоја човека са основама спортске медицине, Факултет спорта и физичке 

културе Универзитета у Београду. 

 

Одбрана: 29. 09. 2016. године у 14,00 часова – Свечана сала, I спрат 

 

 

II МАГИСТАРСКИ РАДОВИ 

 

1. Кандидат: Маријана Стојановић 

Стратешке одлуке директора и мотивација запослених  функцији развоја 

основне школе 

            Комисија: -др Биљана Требјешанин, ментор, редовни професор на предмету 

Педагошка психологја, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

                                -др Ивица Радовановић, председник комисије, редовни професор на 

предмету Педагогија, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

                                -др Милија Сукновић, члан комисије, редовни професор на предмету 

Менаџмент у образовању, Факултет организационих наука Универзитета у Београду. 

 

Одбрана: 27. 09. 2016. године у 13,00 часова – Амфитеатар 37, III спрат 

 

2. Кандидат: Оља Ћоровић 

Заступљеност еколошких садржаја у настави природе и друштва 

            Комисија: -др Вељко Банђур, ментор, редовни професор на предметима 

Дидактика и Методика наставе природе и друштва, Учитељски факултет 

Универзитета у Београду, 

                                 -др Слободан Јовановић, председник комисије, редовни професор на 

предмету Екологија, Биолошки факултет Унивезитета у Београду, 

                                 -др Зорица Веиновић, члан комисије, доцент на предмету Методика 

наставе природе и друштва, Учитељски факултет Универзитета у Београду. 

 

Одбрана: 30. 09. 2016. године у 15,00 часова - Амфитеатар 37, III спрат 

 



 


