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НОВА ОБРАЗОВНА ПАРАДИГМА
Васпитач и учитељ 21. века

Ове, 2018. године, навршава се четврт века од почетка факултетског 
образовања учитеља у Републици Србији и 147 година од оснивања 

прве учитељске школе у Кнежевини Србији. Спремајући се за прославу 
великог јубилеја, којим се за три године обележава век и по од почетка 
рада ове установе, част да се обележи 25. годишњица универзитетског об-
разовања код нас припала је садашњем колективу Учитељског факултета 
из Београда и мени као његовом декану. Овај Факултет је основан 1993. 
године. Идеја о факултетском образовању учитеља је поникла 1980. го-
дине у Педагошкој академији, која је радила у згради у којој сада ради 
Учитељски факултет. Интензивне припреме за оснивање учитељских фа-
култета у Србији почеле су 1982. године и трајале су пуних једанаест го-
дина. Школовање васпитача на академском нивоу, на истом Факултету, 
има краћу традицију и траје од 2007, када је основан смер за васпитаче. 
Истина, елаборат о оснивању факултета за васпитаче је завршен знатно 
раније, 2000. године, али се на његовом оснивању, као посебне институ-
ције, стало због познатих догађаја и промена које су у друштву те годи-
не извршене. Тако је Учитељски факултет од друштва, научно-просветне 
јавности и Београдског универзитета добио прилику и могућност, тачније 
поверење, а и одговорност, да будуће васпитаче и учитеље припрема 
и оспособљава за креативни рад са предшколском децом и ученицима 
млађих разреда основне школе.

Развојна психологија и различите педагошке дисциплине, са њима сва-
како антропологија, као и још неке научне области, од античких времена 
до данас, често су истицале пресудан значај детињства и дечјег образо-
вања у развоју човекове личности. О томе пише и Јан Амос Коменски у 
Великој дидактици. У поглављу „Општи закони поучавања и учења, тј. како 
треба поучавати и учити поуздано, да мора бити успеха”, он помиње и 
образлаже принципе на којима ти закони треба да се заснивају. Неки од 
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тих принципа истичу у први план благовремени почетак рада са децом и 
поступност, угледање и напредак у учењу. Можда је од тога важнија поука 
Коменског да треба васпитавати најпре разумевање ствари, па тек онда 
памћење. Овај научник успоставља и везу између чинилаца у логичком 
образовном ланцу, и то у два нивоа. Први ниво је захтев: „Учитељ треба 
да познаје све путеве који воде разумевању и да их користи правилно”. 
Други ниво или закључак јесте: „Ако се на све буде марљиво пазило, те- 
шко ће се десити да школе промаше свој циљ”. У томе је један од задата-
ка, па и смисао учитељског позива.

Учитељски факултети управо и постоје зато да предшколске и школске 
установе тај јасан циљ не промаше. Другачије речено, свршени студенти, 
тј. мастер васпитачи и мастер учитељи треба да дају пуни допринос из-
градњи и развоју стваралачке личности детета и на предшколском нивоу 
и у разредној настави. Од времена Коменског и његове Велике дидактике 
протекло је више од три и по века. Међутим, њене су поставке, као што 
увек бива са мислима и књигама великих умова, и данас актуелне. Та ак-
туелност, такође, проистиче из универзално важећих постулата поучавања 
и учења. Један од тих постулата је да се наставни метод мора уздићи до 
вештине, те да је за вештину потребно знање примерено, тј. прилагођено 
могућности детета и његовој способности да лако савлада градиво. Када 
је реч и о једном и о другом аспекту учења, могу да се јаве и одређене 
тешкоће психолошке природе, посебно оне које доноси кризни узраст. О 
томе расправља и Лав Виготски у књизи Дечја психологија у којој примећује 
да се „велики број деце која пролазе кроз кризне периоде развоја тешко 
васпитава”. У школском узрасту, у кризним периодима код њих се запажа 
опадање успеха, слабљење интересовања за школу и радних способности. 
Виготски још подсећа да је и чувени Лав Толстој „сликовито и тачно назвао 
један од таквих кризних периода у дечјем развоју пустињом детињства”. 
Задатак учитеља је да такво дете изведе из те пустиње и да га врати у пуни 
живот и у школу.

На учитељским факултетима је да имају квалитетан наставни кадар 
који ће потребним знањима и методама, уздигнутим до вештине, од пред-
школаца и школараца стварати васпитано и образовано, мислеће и кре-
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ативно дете. Ту се за факултетске наставнике јавља још једно значајно 
питање. Наиме, њихова је важна улога да прикладним знањима и метода-
ма „програмирају” студента, односно будућег васпитача и учитеља како 
би они одговорили својој обавези. Њихова је улога не само да студенти 
добију потребна знања и умећа већ и да добију сасвим поуздане одговоре 
на питање како васпитавати и учити децу, ученике и предшколце, која 
тај наук треба да претворе у властиту креативну енергију. Одговорности и 
изазови за васпитаче и учитеље данас су велики и зато што они образовне 
принципе, канонизоване у ранијим временима, треба да осавремене и да 
примене у пракси уважавањем захтева нове информатичке ере.

*

У садашњој информатичкој ери све је информатизовано. Кључни 
ресурси су знање и информације. Промењена парадигма отуда захтева 
да се установе, па и школе, другачије организују и функционишу, пошто 
су промене брзе да их је тешко пратити. Са тим новинама променио се 
и начин размишљања. Ни наставна технологија није могла да избегне 
промене. Филозоф и теоретичар образовања Џон Дјуи је настојао да у 
Америци школе копирају организацију и начин рада индустријских преду-
зећа. Карактеристично је да се технологија производног рада, паралел-
но са техничким открићима и напретком, из основа мења. Начин рада 
роботизованог и некадашњег индустријског сектора немају готово ништа 
заједничко. У образовању није тако. Некадашња технологија, прилагођена 
новим техничким условима, живи и још опстаје у новој. Метода усмене 
речи − монолошка и дијалошка, демонстрације читања и писања, биле 
су познате и пре античких времена (тако су искуства и знања преношени 
са старијих генерација на млађе), али су и даље актуелне и незаобилазне. 
Но, оне су знатно обогаћене захваљујући новим техничким достигнућима 
чиме је наставни процес интензивиран, побољшан и осавремењен. Репро-
дуктивност је, и поред њених многих слабости, основно обележје рада и у 
данашњим школама.

Репродуктивна настава подразумева запажање чињеница, осмишља-
вање појава, сагледавање веза, издвајање главног што води поимању. 
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Такав начин мишљења захтева активно запажање и памћење оног што 
је на часу испричао наставник или онога што пише у другом извору ин-
формација. У оваквој настави доминирају усмене, очигледне и практичне 
методе и поступци, док наставни час одликује излагање научних закони-
тости и правила која ученици памте или сажето записују. Очигледност се 
примењује да би се информације боље упамтиле. У практичним радови-
ма ученици примењују знања на основу устаљених образаца при чему 
нема самосталног освајања нових знања. Таква репродуктивна вежбања 
су подређена стицању практичних умења и навика које се своде на по-
нављање радњи по утврђеном обрасцу. У своме излагању наставник 
се ослања на познате научне факте и раније стечена знања. Нема по-
стављања нових хипотеза и нових расуђивања. На основу репродуктивних 
метода реализује се програмирана настава.

У таквој настави главни циљ је да се „преда” што више очигледних 
знања ученицима чија је меморија преоптерећена тако да блокира друге 
психичке процесе, посебно самостално мишљење. У репродуктивној на-
стави наставник је центар око кога се врти комплетна учионичка актив-
ност. Он управља, излаже, контролише, а ученици су пасивни слушаоци и 
извршиоци његових захтева. Везу са ученицима одржава помоћу питања, 
контролних вежби и тестова. Главна предност репродуктивног наставног 
процеса јесте временска економичност, могућност да се за кратко вре-
ме ученицима пренесе велика количина знања и умења уз мали утро-
шак енергије. Због многократних понављања може се постићи релатив-
на трајност знања. Репродуктивне методе примењују се када је наставни 
материјал претежно информативне природе, односно када треба описати 
практичне радње.

У целини, репродуктивне наставне методе у довољној мери не подсти-
чу развој мишљења, нарочито не самосталност и трагалачку активност. 
При доминантној употреби ових метода формализује се процес усвајања 
знања који се често своди на „бубање”. Те методе коче стваралачки при-
ступ раду и самосталност ученика. Зато их треба користити ограничено, 
при формирању практичних навика и при савладавању садржаја инфор-
мативног карактера. Све то упућује на слабости и ограничавајуће чиниоце 
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репродуктивне наставе. У вези с тим, традиционални наставни приступ 
је, захваљујући побољшању у организацији образовног процеса и дели-
мичном напуштању ауторитарног става наставника, донекле побољшао 
своје учинке. Томе су у извесној мери допринела и модернија визуелна 
и аудитивна наставна средства, али је ипак у пракси методички приступ 
(причање, монолог, објашњење, демонстрација, илустрација, репродук-
ција) остао непромењен. Наставников труд да у тим оквирима постигне 
боље резултате није био довољно плодоносан, јер је сам начин рада као 
ограничавајући фактор ниско продуктиван. Боље предавање (преношење 
информација у завршном облику) никако не значи и бољу и већу учени-
кову мисаону активност. У време када се лепеза сазнајних извора много 
проширила и постала широко доступна, сазнајни процес се сводио на реч 
наставника и на уџбеник. Отуда је и питање да ли су репродуктивна на-
става и традиционални наставни приступ постали кочница за самостални 
мисаони развој ученика сасвим сувишно, пошто је одговор унапред јасан.

Због свега поменутог предност треба дати развијајућој настави. У њој 
је тежиште постављено на усвајање принципа, законитости сазнавања, као 
и на развој теоријског мишљења. Развијајућа настава заснована је на са-
свим новој информационој технологији. Она омогућава и ефикаснији раз-
вој мисаоних функција ученика. Таква  настава такође га оспособљава да 
сам креира своју образовну путању и да стваралачки приступа задацима.

Свет више не почива само на материји и енергији, јер је неизоста-
ван елемент постала и информација. Ко има праве и благовремене ин-
формације у озбиљној је предности у односу на оне који то немају. Ова 
технологија би требало да изазове коперникански преврат у образовању 
зато што у себи садржи интелигентну компетенту и високо је компатибил-
на са наставом и учењем као информационо-комуникационим процесом. 
Чип, малена честица, невероватан човеков изум, омогућила је машини да 
се интелигентно понаша у акумулирању, обради, чувању, памћењу и ди- 
стрибуцији информација, и та њена одлика чини је погодном за ефикасно 
коришћење у наставном процесу ради стицања нових знања. Информа-
циона технологија премошћује време и простор, што омогућује ученику и 
наставнику да за неколико секунди из банке података и информација, из 
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најпознатије светске библиотеке добије податак неопходан за решавање 
неког проблема или састављање извештаја. Погодност је и то што ова те- 
хнологија сваким даном постаје све јефтинија, минијатурнија, доступнија 
и присутна у свакој ученичкој породици. Помоћу ове информатичке те- 
хнологије могуће је премостити и надоместити све што ученику у реалном 
времену у процесу учења недостаје. Може га за неколико секунди пренети 
у изворну стварност да посматра ледничка језера, да погледа експеримент 
који на исти или други, свој нестандардан начин може и сам да изведе и сл.

Нова информациона технологија на разне начине помаже да се еле-
менти развијајуће наставе успешније изведу. Та настава се темељи на си-
стемском а репродуктивна настава на ентропијском приступу. У репро-
дуктивној настави ученик у току наставе и на крају часа не зна шта је 
постигао, шта је научио. Не зна ни квалитет наученог. Повратна инфор-
мација врло ретко долази, када се закључује тромесечје или полугодиште. 
Због тога се и каже да школа ради у условима стално покиданих веза. 
Повратна информација о резултатима стиже касно кад је последице веома 
тешко исправити. Наставнику је сасвим нормално да одржи час, а да на 
завршетку нема никакву информацију шта су ученици научили. На фа-
култетима је стање још горе. Периодични испити на бази узорка питања 
постају основа за евалуацију рада студената. По правилу студенти не уче 
на часу већ код куће. Тромесечна евалуација рађа кампањски, а не конти-
нуирани рад што има велике негативне последице.

У развијајућој настави нова информациона технологија помаже да 
ученик у свакој фази свог самосталног рада добија повратну информацију. 
Да увек зна на чему је. Да учи победнички. Ново информатичко окружење, 
што значи мултимедијалне, интерактивне учионице, ствара наставнику мо-
гућност да континуирано прати процес рада и постигнуте резултате (како 
је решио неки задатак, реализовао пројекат и сл.). То омогућује наставни-
ку да унапређује своје организаторске, евалуаторске и друге функције. Да 
стимулише ученике на бољи рад и успех. Знање резултата је снажна моти-
вациона полуга ученика у процесу учења. Евалуација тако постаје састав-
ни интегрални део сазнајног процеса. Познато је, што тврде Амонашвили 
и многи други дидактичари, да настава није целовит сазнајни систем зато 
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што, по правилу, током рада изостаје повратна информација. Те слабости 
се отклањају у примени информационе технологије. Она омогућава да 
се настава моделује на системском приступу. Да сваки корак активности 
деце прати повратна информација. Знање  властитих резултата појачава 
мотивацију ученика. Поред свега наведеног, информациона технологија 
такође омогућава: индивидуализацију учења, оптималну самоевалуацију, 
примену било ког модела развијајуће наставе, учење путем хеуристичког 
дијалога, бављење наставника дететом, тј. изградњом његове комплетне 
личности, повећан ниво еманципације ученика у процесу учења и сарадње 
са наставницима. Коначно, нова информациона технологија омогућује да 
се концепт развијајуће наставе утемељи и даље развија.

Ученици су, међу њима и најмлађи, притиснути снажним информа-
ционим токовима, рекламама, телевизијским насиљем, електронским 
играма, што много утиче на њихово васпитање и схватање природног и 
друштвеног света који их окружује. Све то код ученика може да изазо-
ве осећање збуњености. Припрема савремених информационих техно-
логија у настави може имати и неке неповољне последице. Међу њима 
су: сужавање социјалног контакта, осиромашење међуученичких односа 
и општења, индивидуализам, тешкоће да се савлада превелики обим ин-
формација које нуди модерна информациона технологија, тешко нави-
кавање на сложену презентацију информација преко информационих 
технологија. Ако се ученицима истовремено демонстрирају информације 
разних типова једне за другим, постоји опасност да се пропусти нешто што 
је веома важно. Пречесто коришћење средстава информатизације каткад 
лишава ученике могућности да неке огледе изведу ручно. То значи да ин-
дивидуализација ограничава живо општење наставника са ученицима и 
ученика међусобно. Нуди им дијалог са компјутером тако да се ученици 
не оспособљавају довољно за практично и живо општење које им је неоп- 
ходно у приватном животу. Претерано седење пред компјутером има и 
неповољне здравствене последице.

Међутим, у целини гледано, предности које даје савремена инфор-
мациона технологија ученицима и наставницима далеко надмашују њена 
ограничења. Поставља се питање може ли компјутер као ново наставно 
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средство помоћи ученицима да боље опсервирају и схвате околину, поја-
ве и предмете с којима су у дотицају, задовоље своју радозналост и брже 
се мисаоно и емоционално развијају. Компјутер сједињује у себи потен-
цијал књиге и видеомагнетофона, телефона и телевизора, те тако може 
да буде најбољи сарадник ученику. Он осетно реагује на ученикове радње 
и питања која су му тренутно нејасна. Стога компјутер и јесте изузетно 
ефикасно средство за знатно разноврснији образовно-васпитни процес од 
традиционалног. Ту компјутерску технологију треба користити у оним ње-
ним елементима који имају највећи наставни потенцијал.

Могућности такве технологије сагласне су и са оним процесима који 
карактеришу развијајућу наставу. Та настава целовит је систем који обу- 
хвата битне садржаје, наставне методе и личност наставника. Сва три пара- 
метра су међусобно условљени и неодвојиви. Оцењујући дате могућности 
развијајуће наставе неопходно је поменути да се она разликује од тради-
ционалне репродуктивне наставе првенствено по своме садржају. То је 
сложени параметар који одређује све остале. За разлику од репродуктивне 
наставе, садржај развијајуће је усмерен на усвајање не појединих начина 
деловања, умења и навика него на принципе активности. Принципи ак-
тивности, по суштини ствари, одређују садржај теоријског знања. У вези 
са тим неопходно је јасно разграничити појам од оног облика знања који 
преовладава у нашој традиционалној школи. У њој је појам апстрактно 
знање изражен у усменом облику и без односа према садржају. Највеће 
промене у будућој школи очекују се у изналажењу и примени делотворнијих 
наставних метода.

*

Један од циљева Учитељског факултета је стално усавршавање учи-
теља и васпитача, а посебно је значајно да они разумеју да њихово шко-
ловање није завршено када добију диплому јер рад у образовању подра-
зумева доживотно учење. Тако ће се боље разумети потребе деце, мање 
предавати и преносити готова знања, а пуно више иницирати истражива- 
чки и самостални рад деце у стицању нових знања и вештина. Потребно је 
мењати и систем вредновања рада ученика у складу са новим променама, 
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јер то може бити кључни фактор у јачању спољашње мотивације учени-
ка. Идеја о увођењу информатике као обавезног предмета је изванредна, 
али се јавља проблем реализације наставе са недовољним бројем стру-ч-
ног кадра. Дуго смо анализирали програме за информатику и закључили 
да учитељи могу, уколико имају афинитете према новим технологијама, 
успешно да савладају додатне изборне садржаје и да стекну компетенцију 

за реализацију наставе из информатике и рачунарства. Веома је значај-
но да адекватним методичким приступом деца заволе овај предмет, те 
да га примењују у свим областима живота и рада. Ако наставници учине 
информатику исувише сложеном за ученике од петог до осмог разреда, 

Проф. др Данимир Мандић, декан, на свечаном пријему 
студената Учитељског факултета 
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што може да буде опасност, онда увођење овог предмета губи смисао на 
овом узрасту. То се уз добру водитељску улогу наставника неће догоди-
ти. Он учи децу како да уче и како да мисле. У информатичко-развијајућој 
настави у центру је ученик који уз наставникову водитељску помоћ само-
стално стиче знања. Стављањем у први план таквог начина рада мења се 
традиционални концепт образовања и прави добра основа за унутрашњу 
реформу школе.

Настављајући богату традицију Учитељске школе и Педагошке акаде-
мије, Учитељски факултет је још од самог почетка свог рада предњачио 
у увођењу педагошких иновација не само у Београду већ и у региону. 
Разуме се, увек је у првом плану био квалитетан наставнички кадар, затим 
програмске основе на којима се темељи рад на Факултету и савремени 
наставни методи. Још крајем осамдесетих година прошлога века ова је 
образовно-научна установа имала прву компјутерску учионицу и интернет 
мрежу. Користила је паметне табле и тада започела опремање интерактив-
них мултимедијалних учионица. Руководећи се поменутим приоритетима, 
на Факултету, који је најмлађи члан Београдског универзитета, стално су 
развијани и јачани стваралачки ресурси, укључујући и образовну техно-
логију неопходну у раду са студентима. За све те потребе основан је и 
Институт за образовно-информатичку технологију, а захваљујући дона-
цији Самсунга, две учионице на Факултету потпуно су дигитализоване. Ин-
форматичко-образовна проблематика честа је тема и научних скупова које 
организује сам Факултет или у сарадњи са другим научним институцијама. 
Такав један скуп организовали су Заједница учитељских факултета и Ср-
пска академија образовања. У средиште расправе на том скупу ставље-
на је нова образовна парадигма и информатичко-развијајућа настава у 
којој сваки ученик треба да буде успешан по мери сопствених потенцијала. 
Подршку му даје учитељ који је на Факултету овладао нужним знањима и 
умењима. 

Програм, личност наставника и метод уз помоћ савремене информа-
ционе технологије јесу основе нове образовне парадигме. Она подразу-
мева квалитет који омогућава да мастер васпитачи и мастер учитељи до-
бро раде свој посао. Упоредо са школовањем студената на ова два смера, 
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отворена је и могућност да се свршени студенти Учитељског факултета 
појаве и у другачијој улози. Наиме, мастер учитељи који су током сту-
дија остварили 90 ЕСП бодова из информатике и рачунарства моћи ће 
да предају информатику у основној школи. То се, пре свега, односи на 
млађе разреде, али се отвара и могућност да, уз претходну обуку, пре-
дају овај предмет и у старијим разредима, уколико за ту наставу нема 
одговарајућег кадра. При томе није циљ да учитељи буду конкуренција 
студентима који су завршили електротехничке и математичке факултете, 
већ је реч о томе да се мастер учитељима валоризују стечена знања из 
информатике и педагошко-методичких подручја која су битна ученицима 
у стицању информатичких вештина. Са друге стране, током петогодишњег 
студија и кроз изборне предмете учитељи могу да стекну компетенције да 
у основној школи предају информатику. Слична могућност отворена је 
и за студенте Учитељског факултета који имају завршен модул енглеског 
језика. И они ће моћи да предају енглески у нижим разредима основне 
школе.

Са таквим статусом Учитељски факултет добија све престижније место 
у породици факултета Београдског универзитета. Целином свога дело- 
вања наш Факултет остварује различите функције чија је основа у науци и 
образовању. Такође је успоставио добру сарадњу са учитељским факулте-
тима у државама из окружења, па и шире у Европи (Пољска, Француска и 
многе друге земље). До сада постигнутим резултатима Учитељски факул-
тет је лидер међу сродним научно-образовним установама у Србији. Ту 
функцију остварује успешним повезивањем разних сегмената рада и њи-
ховом компатибилношћу. Наставно-научни рад има базу у истраживању, 
у научним скуповима и објављивању остварених постигнућа у штампаним 
и електронским издањима. Прилог томе су и престижне награде на Сајму 
књига у Београду на којем су признање добили Лексикон образовних тер-
мина и едиција Монографије. Успех такође потврђује чињеница да је ча-
сопис нашег Факултета Иновације у настави од јануара 2018. у Ерих плус 
бази, а то значи да се радови објављени у Иновацијама изједначавају са 
радовима штампаним у часописима категорисаним као М24. Са својим 
стручним, програмским и технолошким ресурсима, са досадашњим успе-
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сима и плановима за будућност, Учитељски факултет у Београду битан је 
чинилац савременог образовања и васпитања. Посвећеност предшколском 
детету и ученику у млађим разредима основне школе, њиховом креатив-
ном развоју и напретку, подизање научно-наставног подмлатка, као и из-
градња квалитетне модерне школе у Републици Србији наша је незаоби-
лазна и права мисија.

Проф. др Данимир Мандић, декан
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ОД ПРВЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ 
ДО УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА
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Свечаност полагања камена темељца нове школске зграде у којој је данас 
смештен Учитељски факултет (1933)
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ОСНИВАЊЕ ПРВЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 
(С ДЕСНЕ СТРАНЕ САВЕ И ДУНАВА) 

Осни ва ње Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду те ме љи се на сто го ди шњој 
ми си ји Учи тељ ске шко ле и две де це ни је тра ја ња и ра да Пе да го шке 

ака де ми је. 
Ва жна го ди на у раз во ју срп ског школ ства је 1833, ка да је кнез Ми лош 

до нео „Устав на род ни шко ла у Кња жев ству Ср би је”. Пр ве „пра ви тељ стве не” 
(др жав не) основ не шко ле отва ра ју се 1835. го ди не. Пр ви за кон о шко ла ма 
– „Устро је ни је јав ног учи лишт ног на ста вље ни ја” до нео је кнез Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић 1844. го ди не. При пре мио га је та да шњи ми ни стар про све те 
Јо ван Сте ри ја По по вић, ко ји је ура дио и „На ста вље ни је у смо тре ни ју учеб-
них пред ме та”. 

Па ра лел но са по ра стом бро ја основ них шко ла и уче ни ка у њи ма тре ба ло 
је обез бе ђи ва ти и учи те ље. Јо ван Сте ри ја По по вић је пр ви у Кне же ви ни Ср-
би ји по ку шао да си сте ма тич но ре ши овај про блем. По ме ну тим „Устро је ни јем 
јав ног учи лишт ног на ста вље ни ја” пред ви ђе но је да се учи те љи при пре ма ју у 
бе о град ској гим на зи ји, али је то крат ко тра ја ло. И Ви ша жен ска шко ла, осно-
ва на у Бе о гра ду 1863. го ди не, има ла је за да так да по ред оп штег обра зо ва ња 
де во ја ка при пре ма и учи те љи це, што је она и чи ни ла све до 1898. го ди не. 
Те мељ ор га ни зо ва ног обра зо ва ња бу ду ћих учи те ља по ста вљен је у ок то бру 
1870. го ди не за вре ме на ме снич ког ре жи ма (кнез Ми лан Обре но вић је још 
био ма ло ле тан), ка да је до нет пр ви за кон о уре ђе њу учи тељ ске шко ле. 

Пр ву учи тељ ску шко лу у Ср би ји, с де сне стра не Са ве и Ду на ва, отво-
рио је у Кра гу јев цу 14. ја ну а ра 1871. го ди не та да шњи ми ни стар про све те 
Ди ми три је Ма тић. 

По че так ра да те пр ве учи тељ ске шко ле у нас па да у вре ме оштрих по-
ли тич ких тр ве ња из ме ђу ли бе ра ла и кон зер ва ти ва ца и на сто ја ња кне за Ми-
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ла на да фор ми ра вла ду по свом уку су и Ср би јом упра вља ап со лу ти стич ки. 
То је вре ме ја ча ња по ли тич ког ути ца ја со ци ја ли ста и ра ди ка ла. 

Упра ви тељ и на став но осо бље на сто ја ли су да шко лу ор га ни зу ју као 
мо дер ну уста но ву по угле ду на оне у Швај цар ској и Не мач кој. Пр ви упра-
ви тељ Пе тар Ка рић, био је чо век до брог обра зо ва ња и ши ро ких ви ди ка, а 
ме ђу на став ни ци ма су би ли и углед ни пе да го зи Сте ван Д. По по вић и Во-
ји слав Ба кић, не мач ки ђак и убр зо лај пци шки док тор на у ка. Ба кић је био 
упра ви тељ Учи тељ ске шко ле у Бе о гра ду 13 го ди на. Као пе да гог је био це-
њен у Евро пи, а за хва љу ју ћи ње го вом за ла га њу у на став ни план Фи ло зоф-
ског фа кул те та Ве ли ке шко ле уве де на је пе да го ги ја ко ју је пре да вао сам 
Ба кић (осни вач Ка те дре за пе да го ги ју). 

По ли тич ке при ли ке у Ср би ји бит но су ути ца ле на хро ни ку на ше пр ве 
учи тељ ске шко ле. Та ко су ра ди ка ли тра жи ли да се, ра ди уште де у бу џе ту, 
уки ну Учи тељ ска и Зе мљо рад нич ка шко ла и још не ке уста но ве. Бур ни до га-
ђа ји и де мон стра ци је у Кра гу јев цу 1876. го ди не ни су про шли без по сле ди ца 
по Учи тељ ску шко лу. По сле са мо се дам го ди на ра да у Кра гу јев цу, она је 
1877. го ди не пре се ље на у Бе о град јер су ње ни ђа ци за у зе ли курс су ви ше 
уле во. Ни у Бе о гра ду се ни је пре ду го за др жа ла и већ по сле не пу не две де-
це ни је (1896) пре се ље на је у Алек си нац. Раз лог је опет би ла бун тов ност 
мла дих учи те љи ца. 

Шко ло ва ње бу ду ћих учи те ља је 1877. по диг ну то са три на че ти ри го-
ди не. Већ 1886. го ди не, из ме на ма у За ко ну о учи тељ ској шко ли, тра ја ње 
обра зо ва ња је вра ће но на три го ди не. На став ни пла но ви су че сто ме ња ни, 
од но сно де ли мич но ко ри го ва ни. 

Та пр ва учи тељ ска шко ла оства ри ла је већ у пр вим де це ни ја ма сво га рада 
огром ну обра зов ну и кул тур ну ми си ју. До 1896. го ди не да ро ва ла је Ср би ји 
824 учи те ља. Ње ни упра ви те љи (Сте ван Д. По по вић, Љу бо мир Ко ва че вић, 
Во ји слав Ба кић) и на став нич ки ко лек тив су се, и у та квим усло ви ма, бо ри ли да 
што ви ше по диг ну ни во на ста ве. Под њи хо вим при ти ском тра ја ње учи тељ ског 
обра зо ва ња, ко је је ра ни је би ло сма ње но на три, опет је по диг ну то на че ти ри 
го ди не. Во ји слав Ба кић је тра жио да обра зо ва ње учи те ља тра је шест го ди-
на. Фонд ча со ва пе да го шке гру пе пред ме та, у це ли ни, по ве ћан је са 24 на 
32 часа не дељ но. У вре ме ка да је ми ни стар про све те био Сто јан Но ва ко вић, 
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чо век из у зет но ши ро ке кул ту ре и нео бич но за ин те ре со ван за школ ство, у на-
став ном пла ну за учи тељ ску шко лу пре вла да ла је кон цеп ци ја све стра но обра-
зо ва не лич но сти уче ни ка. Те жи ште је ста вље но на пот пу ни је оп ште и струч но 
обра зо ва ње. У њој су пре да ва ли, из ме ђу оста лих, Све то лик Ран ко вић, књи-
жев ник, Љу бо мир Ко ва че вић и Ан дра Ни ко лић, по зна ти исто ри ча ри, Сте ван 
Д. По по вић, Во ји слав Ба кић, Јо ван Ми о дра го вић, ис так ну ти пе да го зи, Јо сиф 
Ма рин ко вић, ком по зи тор, Ми лан Јо ва но вић Ба тут, не у мор ни здрав стве ни 
про све ти тељ, и мно ги дру ги зна ни пре га о ци ко ји су за ду жи ли на ше школ ство. 
По себ но ме сто ме ђу њи ма за у зи ма Во ји слав Ба кић, ко ји је мо дер ни зо вао на- 
 ста ву, раз вио склад не од но се са уче ни ци ма и на пи сао вред на пе да го шка дела. 
Био је члан и пред сед ник Глав ног про свет ног са ве та. 

Овај учи тељ ски фа кул тет на ста вља тра ди ци ју учи тељ ских шко ла ко је су 
де ло ва ле у Бе о гра ду. Ме ђу њи ма зна чај но ме сто за у зи ма Му шка учи тељ ска 
шко ла, ко ја је у Бе о гра ду де ло ва ла од 1919. го ди не. Да кле, по че ла је ра ди ти 
не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та у ко ме је Ср би ја има ла огром не људ-
ске гу бит ке. По сле се ља ка, нај ви ше су стра да ли учи те љи. По што ни је било 
до вољ но учи те ља да за до во ље ве ли ке на род не по тре бе, при по сто је ћим 
гим на зи ја ма у не ким ве ћим гра до ви ма отво ре на су пе да го шка оде ље ња. Из 
јед ног та квог оде ље ња 1924. го ди не на ста ла је Му шка учи тељ ска шко ла у 
Бе о гра ду. 

Ва жна го ди на у исто ри ји обра зо ва ња учи те ља ове учи тељ ске шко ле је 
1929, ка да је, уме сто че тво ро го ди шњег, уве де но пе то го ди шње шко ло ва ње 
учи те ља. 

Ме ђу ис так ну тим про фе со ри ма би ли су, из ме ђу оста лих, Вла ди мир 
Спа сић (док то ри рао у Је ни, пре да вао пе да го шку гру пу пред ме та), Ми лош 
Ђу рић (кла сич ни фи ло лог и фи ло зоф ски пи сац), Ми лан Ше вић (пе да гог, 
фи ло зоф и књи жев ни кри ти чар), Ва со Чу бри ло вић (по зна ти исто ри чар), Си-
ме он Рок сан дић (ли ков ни умет ник), Ду шан Ма тић (ис так ну ти над ре а ли сти-
ч ки пе сник) и дру ги. 

Наш учи тељ ски фа кул тет на ста вља и тра ди ци ју бе о град ске Жен ске учи-
тељ ске шко ле. За кон о осни ва њу Жен ске учи тељ ске шко ле до нет је 1896. 
го ди не, а шко ла је отво ре на 1900. го ди не. То ме је зна чај но до при нео Во ји-
слав Ба кић, пред сед ник Глав ног про свет ног са ве та. 
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 Но ва на мен ска згра да за вр ше на је 1934, а шко ла се у њу усе ли ла 
1935. го ди не. То је згра да у ко јој са да ра ди наш фа кул тет. 

По чет ком три де се тих го ди на по че ли су и у Ју го сла ви ју да про ди ру нови 
прав ци ре форм ске пе да го ги је, афир ми шу ћи тзв. рад ну шко лу, че му су се 
про ти ви ле при ста ли це кон зер ва тив не хер бар тов ске пе да го ги је. У учи тељ ске 
шко ле уво де се но ви прак тич ни пред ме ти, по ве ћа ва се број прак тич них ве жби 
у ве жба о ни ца ма, тра жи се да бу ду ћи учи те љи оспо со бља ва ју уче ни ке за рад. 

На ста ва у Жен ској учи тељ ској шко ли из ме ђу два ра та би ла је струч но за-
сту пље на у свим на став ним пред ме ти ма. У Шко ли је ра ди ло ви ше ис так ну тих 
на став ни ка по зна тих у јав ном и кул тур ном жи во ту. Ме ђу њи ма су и пр ви ди-
рек тор Шко ле др Љу бо мир Про тић, по зна ти пе да гог, др Ду шан Ра ји чић (об ја-
вио ви ше де ла ди дак тич ке са др жи не), Во ји слав Мла де но вић, Бо ри слав Сте ва но-
вић, Бра ни слав Кр стић, Вла ди мир Спа сић и Жи во јин Ђор ђе вић. Про фе со ри су 
би ли и по зна ти ли ков ни умет ни ци Ри ста Ву ка но вић, Си ме он Рок сан дић, Или ја 
Шо ба јић и Љу бо мир Ива но вић (не ки од осни ва ча УЛУ С-а 1919. го ди не). 

За ову шко лу ва жан је 6. ок то бар 1933. го ди не ка да је кра љи ца Ма ри ја 
„бла го и зво ле ла одо бри ти да овај Про свет ни за вод но си име Жен ска учи-
тељ ска шко ла кра љи це Ма ри је у Бе о гра ду”.

Те шко вре ме оку па ци је од 1941. до 1945. го ди не би ло је му ко трп но 
за бе о град ске учи тељ ске шко ле ко је су ра ди ле у из у зет но те шким усло ви ма 
без од го ва ра ју ћег про сто ра и са скра ће ним школ ским го ди на ма.  

И Му шка и Жен ска учи тељ ска шко ла имале су тешкоћа са про сто ром. 
У Му шкој учи тељ ској шко ли ре дов на пре да ва ња су 1942. го ди не пре ста ла 
20. но вем бра услед не ста ши це огре ва. Уче ни ци су до ла зи ли у Шко лу јед-
ном сед мич но да бу ду про пи та ни и да им се за да но во гра ди во. 

Уче ни ци Му шке учи тељ ске шко ле би ли су и др Ти хо мир Про да но вић, 
др Ни ко ла Пот ко њак и др Дра го мир Фи ли по вић, по зна ти про фе со ри Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. 

Жен ска учи тељ ска шко ла је му чи ла исте му ке као Му шка. Шко ла је че-
сто пре ки да ла рад. Раз ред ни ис пит је 1943/44. школ ске го ди не им про ви зо-
ван у се о ском дво ри шту у Ку мо дра жу. 

Школ ство у на шој зе мљи до че ка ло је осло бо ђе ње од оку па то ра у јад-
ном ста њу: ра зо ре не школ ске згра де, ма ло учи те ља и на став ни ка, ве ли ки  
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део мла де жи до ра сле за основ ну шко лу про пу стио оку па циј ске го ди-
не. Било је по треб но до ста учи те ља, па је тра ја ње учи тељ ске шко ле од 
1946/47. школ ске го ди не скра ће но на че ти ри го ди не. 

Учи тељ ске шко ле у Бе о гра ду тр пе ле су че сте ор га ни за ци о не про ме не. 
Пр во су Му шка и Жен ска учи тељ ска шко ла, 1945. го ди не, пре тво ре не у две 
ме шо ви те учи тељ ске шко ле, да би већ сле де ће го ди не би ле спо је не у јед ну 
под на зи вом Учи тељ ска шко ла у Бе о гра ду. И та је дин стве на шко ла по сто ја-
ла је са мо го ди ну да на јер ју је Ми ни стар ство 1947. го ди не по де ли ло у две 
шко ле: Ме шо ви ту и Жен ску учи тељ ску шко лу. Оне су 1950. го ди не спо је не 
опет у је дин стве ну Учи тељ ску шко лу. 

У хро ни ци по сле рат ног учи тељ ског школ ства у нас, па пре ма то ме и 
је дин стве не Учи тељ ске шко ле у Бе о гра ду, вр ло је зна чај на 1954. го ди на. 
Та да је учи тељ ско шко ло ва ње са че ти ри по диг ну то на пет го ди на. 

Пе да го шка ака де ми ја за обра зо ва ње на став ни ка раз ред не на ста ве, у 
ко ју је пре ра сла Учи тељ ска шко ла, по сто ја ла је и де ло ва ла од 1972. до 
1993. го ди не, да кле ви ше од 20 го ди на. Њен век се мо же по де ли ти у че ти-
ри пе ри о да. Пр ви об у хва та вре ме од 1972. до 1978. го ди не, ка да је Ака-
де ми ја би ла хи брид на уста но ва са ше сто го ди шњим шко ло ва њем, уста но ва 
ко ја об у хва та сред њу шко лу (пр ва че ти ри раз ре да) и ви шу шко лу (сту ди је 
за вр шне две го ди не). Дру ги пе ри од по чи ње 1979. го ди не и тра је до 1986. 
го ди не. Та да су ака де ми је би ле чет воро го ди шње шко ле за шко ло ва ње на-
став ни ка раз ред не на ста ве у ко је су се упи си ва ли уче ни ци по сле за вр ше-
них за јед нич ких осно ва усме ре ног обра зо ва ња (пр ва два раз ре да сред ње 
шко ле). При прем ни сте пен Ака де ми је чи ни ла су пр ва два раз ре да, а за-
вр шни сте пен две го ди не сту ди ја (ви ша шко ла). Го ди не 1986. пе да го шке 
ака де ми је по но во по ста ју ше сто го ди шње шко ле у ко је се упи су ју свр ше ни 
основ ци. При прем ни сте пен тра је че ти ри го ди не (сред ња шко ла), а за вр-
шни сту диј ски две (ви ша шко ла). То је тре ћи пе ри од. 

Тре ба ло је, у окви ру јед не уста но ве, ор га ни зо ва ти рад на два ни воа 
школ ског си сте ма: сред њо школ ском и ви со ко школ ском.

У це ли ни гле да но, пе да го шке ака де ми је су би ле зна чај на ета па на пу ту 
ка дав но по ста вље ном ци љу – да се обра зо ва ње учи те ља по диг не на фа-
кул тет ски ни во. 
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Ин тен зив не струч не при пре ме за уво ђе ње фа кул тет ског обра зо ва ња у 
Ср би ји по че ле су осам де се тих го ди на Скуп шти ном Са ве за пе да го шких дру-
шта ва Ср би је ко ја је одр жа на на Та ри. У ма ју ме се цу 1981. го ди не одр жа на 
је три би на на Пе да го шкој ака де ми ји с те мом „Ка кав про фил на став ни ка 
раз ред не на ста ве зах те ва са вре ме на основ на шко ла”. 

За ову иде ју тре ба ло је у пр вом ре ду да се за ло же учи те љи. Ме ђу тим, 
они ни су има ли сво је удру же ње по што је оно одав но пре ста ло са ра дом. У 
окви ру при пре ме за уво ђе ње фа кул тет ског обра зо ва ња од лу че но је да се 
фор ми ра Са вез учи тељ ских дру шта ва Ср би је. 

Са вез учи тељ ских дру шта ва Ср би је осно ван је 30. ја ну а ра 1982. го ди не 
и дао је ве ли ки до при нос уво ђе њу фа кул тет ског обра зо ва ња учи те ља. 

Ме ђу тим, ин тен зив ни је при пре ме у уво ђе њу фа кул тет ског обра зо ва ња 
учи те ља за по че ле су на кон обе ле жа ва ња ве ка Учи тељ ске шко ле и де це ни је 
ра да Пе да го шке ака де ми је у Бе о гра ду. Ди рек тор Ака де ми је проф. др Мла-
ден Ви ло ти је вић у ре фе ра ту се за ло жио да у окви ру пред сто је ће ре фор ме 
ви со ког обра зо ва ња тре ба ство ри ти мо гућ ност за ви со ко школ ско обра зо ва-
ње учи те ља. 

Гру па на став ни ка Пе да го шке ака де ми је са чи ни ла је сво је вр сни ак ци о ни 
про грам. Он је пред ви ђао ства ра ње по вољ ни је дру штве не кли ме (на пи си у 
штам пи и у дру гим ме ди ји ма), одр жа ва ње струч них и на уч них ску по ва, ства-
ра ње про стор них и ди дак тич ко-ма те ри јал них усло ва (опре ма ње Ака де ми је), 
шко ло ва ње по треб них ка дро ва (сти му ли са ње за сти ца ње ма ги стар ских и док-
тор ских зва ња), раз два ја ње при прем ног од за вр шног сте пе на и слич но. 

Учи те љи су на Пр вом кон гре су учи те ља Ср би је, одр жа ном 1984. го ди-
не, од луч но на гла си ли по тре бу да се оства ри дав на шња иде ја о фа кул тет-
ском обра зо ва њу учи тељ ског ка дра. О по тре би фа кул тет ског обра зо ва ња 
учи те ља одр жа но је не ко ли ко струч них и на уч них ску по ва. С овом те мом, 
у окви ру OECD-а, одр жа на је и ме ђу на род на кон фе рен ци ја у Но вом Са ду. 

Пе да го шка ака де ми ја у Бе о гра ду, чи је тра ди ци је не гу је Учитељски фа кул-
тет, од и гра ла је кључ ну уло гу у при пре ми уво ђе ња фа кул тет ског обра зо ва ња 
учи те ља. У њој су одр жа ни мно ги на уч ни ску по ви, при пре ма ни ела бо ра ти, 
одр жа ва ни са стан ци екс перт ских гру па за из ра ду кон цеп ци је, сту диј ских пла-
но ва и дру гих до ку ме на та за осни ва ње учи тељ ских фа кул те та. 
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Горња зграда Учитељске школе у Београду (поглед из дворишта)

Доња зграда Учитељске школе
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УПРАВИТЕЉИ  –  ДИРЕКТОРИ ШКОЛЕ 

Прва учитељска школа

Упра ви те љи Учи тељ ске шко ле од 1871. до 1896. го ди не би ли су Пе тар 
Ка рић, Си ма Жив ко вић, Сте ван Д. По по вић, Све то зар Ми ло са вље вић, Љу-
бо мир Ко ва че вић, др Во ји слав Ба кић и Лу ка Ла за ре вић.

Пр ви ди рек тор Пр ве учи тељ ске шко ле с де сне стра не Са ве и Ду на ва 
био је Пе тар Ка рић. Ра дио је вр ло крат ко (7 ме се ци), по што је убр зо умро. 
Био је про фе сор вој не шко ле у Ки је ву. По ста вљен је за ди рек то ра шко ле у 
осни ва њу 3. но вем бра 1870. го ди не. До био је за да так да при пре ми ње но 
отва ра ње. Оста вио је сна жан ути сак на уче ни ке као „да су све вр ли не би ле 
са др жа не у ње му”.

По себ но ме сто за слу жу је др Во ји слав Ба кић, је дан од нај о бра зо ва ни-
јих и нај по зна ти јих пе да го га Ср би је. Пре да вао је пе да го ги ју, пси хо ло ги ју, 
ло ги ку, ети ку и школ ски рад. Био је члан и пред сед ник Глав ног про свет ног 
са ве та (у два ман да та). Осни вач је оде ље ња за пе да го ги ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду. Био је и рек тор Ве ли ке шко ле. 

Женска учитељска школа 

Пр ви упра ви тељ Жен ске учи тељ ске шко ле од осни ва ња до 1926. го-
ди не био је Љу бо мир Про тић. Од 1926. до 1934. го ди не упра ви те љи Жен-
ске учи тељ ске шко ле би ли су: Ми ро слав Д. Мар ко вић, др Ми лан Јан ко вић 
(1934–1941), др Бра ни слав Кр стић (1941–1943), Во ји слав Ба кић (1944/45), 
Да рин ка Цвет ко вић (1945), Ву ко ман Џа ко вић (1945/46), До бро сав Ми ха-
и ло вић (1948/49), Де сан ка Ра до вић (1948/49) и Јо ви ца Ра до вић (1949–
1951). 

Од упра ви те ља Жен ске учи тељ ске шко ле по себ но ме сто при па да Љу-
бо ми ру Про ти ћу. Био је члан Глав ног про свет ног са ве та и ду го го ди шњи 

др Војислав Бакић

Љубомир Протић
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ре фе рент у Ми ни стар ству про све те. Био је пло дан пи сац и ве о ма це њен 
и оми љен код сво јих ко ле га. На пи сао је ве ли ки број уџ бе ни ка срп ског 
је зи ка за основ ну шко лу. Аутор је де ла Прак тич на пе да го ги ја, Пе да го шка 
пи та ња (че ти ри књи ге), Жи вот и рад Глав ног Про свет ног са ве та Ср би је и 
Оп шта пе да го ги ја. Ре жим га је уда љио из про све те пре вре ме ним пен зи-
о ни са њем. 

Мушка учитељска школа

Ди рек то ри Му шке учи тељ ске шко ле од 1919. до 1947. го ди не би ли су: 
др Че да Мар ја но вић, Јо ван Ж. Јо ва но вић, др Мар ко Кр стић (1926–1937),  
Жи во јин С. Ђор ђе вић (1938–1941), Цвет ко По по вић (1941–1943) и Иван 
Ка њух (1943–1947). 

Стара зграда Женске учитељске школе



32

Од ди рек то ра Му шке учи тељ ске шко ле по себ но се из два ја др Мар ко Кр-
стић, ди рек тор од 1926. до 1937. го ди не. Кр стић је био пи сац, ве о ма це ње-
ни пе да гог, успе шан ди рек тор, оми љен ме ђу на став ни ци ма и уче ни ци ма. 

Мешовита учитељска школа

Ди рек то ри Ме шо ви те учи тељ ске шко ле од 1945. до 1951. го ди не би ли 
су Ву ко ман Џа ко вић (1945–1946) и Цвет ко Јо ва но вић (1947–1951). 

Ди рек то ри Жен ске учи тељ ске шко ле од 1947. до 1956. го ди не би ли су 
До бро сав Ми ха и ло вић (1947/48), Де сан ка Ра до вић (1948/49) и Је ле на Ра-
до вић (1949–1951). 

Мушка учитељска школа
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Учитељска школа

Ди рек то ри Учи тељ ске шко ле од 1950. до 1973. го ди не би ли су: Цвет ко 
Јо ва но вић (1947–1951), Мир ко Па пре ни ца (1951–1955), Ми лан Иса ко вић 
(1955–1961) и Бра ни слав Ве ља но вић (1961–1973). 

Од ди рек то ра од 1950. до 1973. го ди не по себ но ме сто за у зи ма Бра ни-
слав Ве ља но вић, про фе сор пе да го ги је. 

Педагошка академија 

Ди рек то ри Пе да го шке ака де ми је 1972. до 1993. го ди не би ли су: др 
Слав ко Ми лен ко вић (1973–1975), Рад ми ла Ми ли ће вић, вр ши лац ду жно сти 
(1976), мр Бла го је Ја стре бић (1976–1978), Бра ни мир Ла за ре вић (1978–
1980) и пред сед ник По слов ног од бо ра (1980–1982) и др Мла ден Ви ло ти-
је вић (1982–1993). 

Младен Вилотијевић 
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ЗГРАДА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Средњошколско образовање девојака у Србији започело је оснивањем 
Више женске школе у Београду 1863. године, која се прво налазила на 

Зеленом венцу, у једној старој кући, а 1865. године је пресељена у нову 
зграду у Абаџијској чаршији (касније Улици краљице Наталије). Након Пр-
вог светског рата одлучено је да се за Женску учитељску школу, основану 
1900. године, подигне нова зграда. Израда пројекта поверена је Архитек-
тонском одељењу Министарства грађевина које је пројектовало све држав-
не зграде. Аутор пројекта била је Јованка Бончић Катеринић (1887–1966), 
једна од најискуснијих инжењера и архитеката овог одељења. Она се на-
кон студија на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Београду, од 
јесени 1909. до јула 1913. године, усавршавала на Техничкој високој шко-
ли у Дармштату. На тој школи постала је прва жена која је стекла диплому. 
Након завршетка студија и удаје живела је и радила у Русији. Од дваде-
сетих година и повратка у Србију, радила је у Архитектонском одељењу 
Министарства грађевина, где је била ангажована на изради пројеката и 
надзору при изградњи државних здања. 

Пројекат за нову зграду Женске учитељске школе израђен је 1931–
1932. године, а Јованка Бончић Катеринић је кроз њену архитектуру, која 
одражава складну усаглашеност функционалне просторне структуре и све-
деног обликовања, дала значајан допринос продору савремених уметни- 
чких принципа у дотадашње превасходно класично академско обликовање 
државних здања. Између два светска рата није изграђен велики број др-
жавних здања под утицајем модерног стила, тзв. модерне. Тај стил про-
пагирали су првенствено припадници Групе архитеката модерног правца 
(ГАМП), основане новембра 1928, Душан Бабић, Јан Дубови, Милан Зло-
ковић и Бранислав Којић. Како су Бабић и Којић били запослени у Архитек-
тонском одељењу Министарства грађевина, они су свакако утицали да сав-
ремени уметнички принципи буду заступљени и приликом пројектовања 
државних здања, посебно оних образовних, здравствених и сличних наме-
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на. Рационализам и прочишћеност модерног израза у архитектури били су 
у сагласности с тежњом државе да се приликом изградње појединих врста 
јавних грађевина, оних које нису имале репрезентативни већ утилитарни 
карактер (као што су школе, болнице и сл.), превасходно гради квалитетно 
и штедљиво. 

Архитекта Бончић Катеринић је у обликовању структуре и спољашње 
фасаде Женске учитељске школе веома складно сјединила класичне ака-
демске принципе симетрије, хармоније и ритма, са модерном идејом без-
орнаменталности. Структуру здања чине две чврсте масе сучељене на углу, 
са снажним постаментом приземног дела који носи три спрата. Фасаде су 
веома смирено моделоване, са наглашеним хоризонталама у виду ути- 
снутих спојница на постаменту, подеоног венца и избачене кровне стрехе. 
Репрезентативним прочељем ка Улици краљице Наталије, иза кога су при-
ступни хол и аула, у приземљу и свечана сала са галеријом на спратном 
делу, доминира класично компонован трочлани портал. Чине га три изду-
жена правоугаона улаза, наткривена једноставном надстрешницом, изнад 
које су три квадратна прозора који додатно осветљавају улазни вестибил. 
Спратни део прочеља је компонован модерно, једноставно и хармонично. 
На њему су наглашене вертикале, у виду пет трака испуњених прозори-
ма који осветљавају свечану салу на спрату. У одсуству примене стилских 
елемената и декорације огледа се тежња градитеља да оствари савремено 
архитектонско дело и примени модерне идеје, али уз поштовање класи- 
чних академских принципа. 

Кроз архитектуру зграде Женске учитељске школе архитекта Јованка 
Бончић Катеринић дала је значајан допринос градитељству у Србији из-
међу два светска рата. Постигла је то кроз синтезу класичног академског и 
модерног пројектовања које одговара савременом добу, дајући првенство 
функцији здања и квалитетној просторној организацији, док репрезента-
тивност и декоративност спољашњег обликовања ставља у други план.

Мирјана Ротер Благојевић
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 ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНИВАЊЕ 
УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА У СРБИЈИ 

За ла га ње учи те ља и ака дем ске јав но сти за осни ва ње учи тељ ских фа-
кул те та по ја ча ва ло се, та ко да Вла да и Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је уно се 
ово пи та ње у свој про грам ра да. Го ди не 1989. та да шњи пред сед ник Ре пу-
блич ког се кре та ри ја та за обра зо ва ње Ср би је, проф. др Да ни ло Ж. Мар ко-
вић, фор ми рао је екс перт ску гру пу са за дат ком да са чи ни це ло вит кон цепт 
укљу чу ју ћи и на црт сту диј ског пла на и про гра ма за фа кул тет ско обра зо ва-
ње учи те ља. До осни ва ња учи тељ ских фа кул те та про ћи ће још до ста вре-
ме на због сло же но сти и оби ма посла ко ји ова кав по ду хват под ра зу ме ва. У 
то ку тог по ступ ка, Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је ор га ни зо ва ло 
је 22. мар та 1992. го ди не ва жан скуп на ко ме је да та син те за прет ход них 
ак тив но сти, а од ре ђе ни су и да љи за да ци и ди на ми ка у ре а ли за ци ји осни-
ва ња учи тељ ских фа кул те та.

При пре ме ула зе у од лу чу ју ћу фа зу. По што је пр ва екс перт ска гру па 
успе шно за вр ши ла свој део по сла при пре мив ши кон цеп ци ју о фа кул тет-
ском обра зо ва њу учи те ља, Про свет ни са вет је фор ми рао но ву екс перт ску 
гру пу са за дат ком да утвр ди на став ни план за основ не сту ди је на Учи тељ-
ском фа кул те ту. 

На ини ци ја ти ву За јед ни це пе да го шких ака де ми ја Ср би је, у ок то бру 
1992. го ди не, ми ни стар про све те Ре пу бли ке Ср би је проф. др Да ни ло Ж. 
Мар ко вић од лу чио је да се хит но при сту пи при пре ми за отва ра ње учи тељ-
ских фа кул те та ка ко би они мо гли за по че ти са на ста вом у 1993/94. школ ској 
го ди ни. 

Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је на сед ни ци од 1. ју ла 1993. го ди не, до-
не ла За кон о осни ва њу учи тељ ских фа кул те та и о уки да њу и про ме ни де лат-
но сти пе да го шких ака де ми ја и ви ших шко ла. Тим за ко ном осно ва ни су учи-
тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду, Ужи цу, Ја го ди ни, Вра њу, Сом бо ру и При зре ну. 
Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду је у са ста ву Бе о град ског уни вер зи те та.
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 ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА 
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

Упо ре до са рас пра вом о по тре би фа кул тет ског обра зо ва ња учи те ља, 
на ро чи то по сле 1989. го ди не, на став нич ки ко лек тив Пе да го шке ака де ми је 
у Бе о гра ду ак тив но се при пре мао за пре ра ста ње ове уста но ве у учи тељ ски 
фа кул тет. Ак це нат је ста вљен на струч но-ка дров ске при пре ме. На став ни-
ци су сти му ли са ни (одо бра ва њем пла ће ног сту диј ског од су ства, пла ћа њем 
шко ла ри не, обез бе ђи ва њем ма те ри јал не на кна де за ис тра жи ва ња) да за-
вр ша ва ју ма ги стар ске и док тор ске сту ди је. Та квом по ли ти ком обез бе ђен је 
ка дар за ве ћи ну сту диј ских ди сци пли на. 

Па ра лел но са струч ним и нор ма тив ним при пре ма ма за уво ђе ње фа-
кул тет ског обра зо ва ња учи те ља, оба вља не су и ди дак тич ко-тех нич ке при-
пре ме за по че так ра да Учи тељ ског фа кул те та.

О то ме ка ко се Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду при пре мио за по че так 
ра да го во ри и до пис Ми ни стар ства про све те о ис пу ње но сти усло ва за рад. 
У ре ше њу је још на ве де но да је Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду осно ван 
За ко ном о осни ва њу учи тељ ских фа кул те та и о уки да њу и про ме ни де-
лат но сти пе да го шких ака де ми ја и ви ших шко ла (1993). Ис так ну то је да 
Фа кул тет рас по ла же мо дер но опре мље ном згра дом са три ам фи те а тра за 
рад у ве ли ким гру па ма, 12 учи о ни ца за рад у ве ћим гру па ма до 25 сту де-
на та и осам ма лих про сто ри ја за рад у ма њим гру па ма до 10 сту де на та. 
За сва ког на став ни ка је обез бе ђен ка би нет ски про стор. У ре ше њу је још 
на ве де но да Фа кул тет рас по ла же опре мом за са вре ме ну ор га ни за ци ју на-
ста ве (АВ сред ства, ин тер на те ле ви зи ја, ком пју тер ски цен тар, штам па ри ја, 
фо токо пир ни ца, би бли о те ка, ла бо ра то ри ја). На став но-на уч но ве ће Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду је на сед ни ци одр жа ној 25. ок то бра 1993. го ди не 
да ло са гла сност за На став ни план основ них сту ди ја Учи тељ ског фа кул тета 
ко ји је усво јио При вре ме ни са вет Учи тељ ског фа кул те та на сед ни ци од 14. 
ју ла 1993. го ди не. 

Проф. др Данило Ж. 
Марковић, министар 

просвете у време 
оснивања Факултета

Проф. др Младен 
Вилотијевић, декан 

Учитељског факултета 
(1993–2002)
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Угледни гости на свечаном отварању Факултета

Свечани почетак рада Учитељског факултета

Да на 30. сеп тем бра 1993. го ди не, уз при су ство мно го број них углед них 
лич но сти из јав ног, на уч ног и кул тур ног жи во та – ака де ми ци, про фе со ри 
уни вер зи те та, де ка ни бе о град ских фа кул те та и но во о сно ва них учи тељ ских 
фа кул те та из Ср би је, ис так ну ти при вред ни ци, по ли ти ча ри, пред став ни ци 
вер ских за јед ни ца и но во у пи са ни сту ден ти – дуп ке су на пу ни ли све ча ну салу 
Фа кул те та да би по здра ви ли отва ра ње Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Младен Вилотијевић
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ДРУГА ДЕЦЕНИЈА, УЈЕДИЊЕЊЕ И АКРЕДИТАЦИЈА

Оснивањем учитељских факултета у Србији 1993. године остварио се 
вишедеценијски сан учитеља о академском образовању: учитељи су, 

први пут у историји српског образовања, изједначени са свим другим про-
фесорима и, истовремено, омогућено им је да се баве системским нау- 
чним радом. Првог октобра исте године Факултет почиње са радом, а 1997.  
године дипломирали су први академски образовани учитељи – професо-
ри разредне наставе. (Овај помало рогобатни назив, професор разредне 
наставе – као и претходни, наставник разредне наставе – био је, на неки 
начин, нужан да би се издвојили учитељи са академским, односно, вишим 
образовањем у односу на учитеље са средњом школом. Данас, када су сви 
учитељи професори разредне наставе, поново је враћен прелепи назив 
учитељ, само сада у академском оквиру.)

Факултет се веома брзо развијао. Школске 2000/2001. године уписана 
је прва генерација дипломираних студената на магистарске студије. Дана 
20. маја 2004. дипломирао је први магистар дидактичко-методичких нау-
ка, а 16. децембра 2005. Факултет је добио првог доктора дидактичко-ме-
тодичких наука. Искуство у организацији магистарских студија и ментор-
ству докторских дисертација поставило је добру основу за нове мастер и 
докторске студије које Факултет остварује од 2007. године.

Ослањајући се на постигнуте резултате у првој деценији свога по-
стојања, Факултет је у другој деценији (2003–2013) наставио да се развија 
и да потврђује своје место у оквиру Универзитета у Београду и шире ака-
демске заједнице. Унапређивао је своју наставну, научну и издавачку де-
латност; међународну сарадњу; информационо и дидактичко-методичко 
опремање учионица и амфитеатара, наставничких кабинета и студентске 
службе; помагао је, организационо и финансијски, бројне студентске ак-
тивности и размену студената; побољшавао је (у складу са могућностима) 
материјалне услове рада, непрестано при томе тежећи социјалној правди. 

Сходно својој улози, задацима и мисији, Факултет је стално сарађивао 
са Министарством просвете и науке, Универзитетом у Београду (Ректо-
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ратом, Већем друштвено-хуманистичке групације, наставничким и другим 
факултетима, на пројектима Универзитета у Београду), као и са Заједни-
цом учитељских/педагошких факултета Србије, Комисијом за акредита-
цију, Националним просветним саветом, Заводом за унапређивање об-
разовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, Савезом учитеља Србије, Удружењем васпитача Београда, Са-
везом васпитача Србије, педагошким факултетима у Новом Сончу, Лиону, 
Бриселу, Марибору. 

Све ово је допринело подизању угледа Факултета у академској и ши-
рој друштвеној заједници, али и на самом Факултету, међу наставницима 
и студентима. Захваљујући томе, наши наставници и асистенти сарађују 
са многим од наведених институција и друштава. Организовали смо се-
минар за дидактичко-методичку обуку асистената и млађих наставника на 
нивоу Универзитета у Београду, али и за десетак појединачних факултета. 
Већ годинама, на конкурсима за упис у прву годину на оба смера студија 
пријављује се више од два кандидата за једно место, што не само да све-
дочи о угледу Факултета, него ствара услове за бољи избор студената и 
квалитетније школовање учитеља и васпитача.

Од бројних активности у претходној деценији – ради потпунијег увида 
у развој Факултета – биће поменуто тек неколико. 

Године 2007. Учитељски факултет ујединио се са Вишом школом за 
образовање васпитача, што је до сада јединствен случај у Републици Ср-
бији. Тиме је извршена рационализација на нивоу високошколских уста-
нова, којом је омогућено да се, постојањем два, по много чему блиска 
и подударна смера на истом факултету, обезбеде бољи просторни, на-
ставнички и дидактичко-технички услови за добро школовање студената, 
као и неопходна вертикална и хоризонтална проходност током студија. И, 
можда, најважније: први пут се васпитачи у Србији школују на академским 
студијама, чиме је не само подигнут ниво основног образовања ове изу-
зетно значајне професије, односно, изједначени су (као што је био случај 
и са учитељима 1993. године) са свим другим наставницима у основној 
и средњој школи, него су отворене бројне могућности за њихова даља 
стручна усавршавања и бављење научним радом, што је могућност коју 
нико не би смео више да доводи у питање.
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Учитељски факултет се определио за систем студија 4+1+3. На Фа-
култету се реализују два студијска програма: Студијски програм за образо-
вање учитеља и Студијски програм за образовање васпитача у предшкол-
ским установама. 

У претходном периоду, успешно је завршен први циклус акредитације. 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије је 2008. 
године акредитовала основне и мастер студије, а 2010. године акредито-
ване су и докторске студије из методике разредне наставе. (Студијски план 
и програме докторских студија радили смо заједно са Учитељским факул-
тетом из Ужица и Учитељским факултетом из Врања, а у међувремену, 
Савет за високо образовање је преименовао нашу матичност из области 
дидактичко-методичких наука у област методике разредне наставе.) Са пет 
акредитованих програма, на сва три нивоа, Факултет се коначно потврдио 
као академска институција, са могућношћу планирања нових студијских 
програма у области образовања. 

За квалитетну наставу неопходни су одговарајући наставници и сарад-
ници, али и дидактичко-методичка опремљеност Факултета. На оба плана 
учињено је много. 
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У овој деценији наставничка и сарадничка структура битно је про-
мењена. Факултет сада има двадесет једног редовног професора, а, реци-
мо, 2003. године имао их је само троје, док их је 2006. године било деве-
торо. Слободно се може рећи да у претходних десет година нема никога 
(осим најмлађих који су недавно дошли), да бар једанпут (а више њих, и 
двапут) није биран у више звање.

Обе зграде су повезане оптичким каблом на академску мрежу, и то 
– информационо и телефонски – као једна целина. Свака просторија на 
Факултету покривена је жичним и бежичним интернетом. Сви наставници 
и сарадници имају дефинисане своје електронске адресе. Материјали за 
седнице и други радни материјали добијају се електронски. Комуникација 
са студентима, слање њихових радова, наставних припрема итд., у великој 
мери се обављају електронски, што штеди време и наставницима и сту-
дентима. Томе треба додати и естетску опремљеност простора, не само 
амфитеатара и учионица, него и холова, изложбених галерија, свечаних 
сала: за младе људе који се школују да раде са децом, веома је важан, и 
у васпитном смислу подстицајан, амбијент у којем стичу стручна знања и 
наставничке способности.

Посебна пажња посвећена је раду са студентима, не само у настави 
него и у укупним њиховим активностима. Уважавајући специфичности 
школовања учитеља и васпитача, формиране су мање групе из појединих 
области и предмета, а на четвртој години се (због одласка у школе ве- 
жбаонице и испитних часова) настава одвија готово менторски. Факултет 
годинама додељује стипендије најбољим студентима и помаже сиромашне 
студенте: поред других, ова деловања имају и снажну васпитну намену. 
На Факултету, али и у универзитетском културном животу, потврдили су се 
Студентски хор и Студентско позориште. Гости Факултета су познати кул-
турни и књижевни радници, а једна од традиција јесу стручне студентске 
екскурзије, својеврсна ходочашћа, по земљи и иностранству. 

О развојном путу учитељског позива у Србији, и Учитељским факулте-
том као најпотпунијој тачки на томе путу, сведочи дидактичко-методичка 
изложба Од учитељске школе до факултета: развој образовања учитеља у 
Србији у 19. и 20. веку, постављена у поткровљу Факултета, у заједници са 
Педагошким музејом Србије, 2007. године.

Александар Јовановић
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НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕ ДЕЦЕНИЈЕ –  ЈАЧАЊЕ 
АКАДЕМСКОГ СТАТУСА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РАДА ФАКУЛТЕТА

На прагу треће деценије постојања, Учитељски факултет у Београду већ 
је изборио своје место у заједници факултета Универзитета у Београ-

ду и изградио добро постављене темеље за даљи развој свог академског 
идентитета и статуса у научној заједници. Акредитован је 2008. године, у 
првом циклусу акредитације, као научно-наставна установа са два смера: 
за образовање учитеља и образовање васпитача у предшколским устано-
вама, на којима се реализују акредитовани програми основних и мастер 
студија, а од 2010. године акредитован је и програм докторских студија у 
области методике разредне наставе. Уз то су обезбеђени оптимални ма-
теријални и дидактичко-методички услови за рад какви постоје на мало 
ком факултету Универзитета у Београду. Рационалним и из много разлога 
оправданим и смисленим уједињењем са Вишом школом за образовање 
васпитача у предшколским установама, Факултет је за мање од две де-
ценије постојања проширио просторне капацитете, тако да се сада рад 
одвија у две зграде: Краљице Наталије 43 и Љутице Богдана 46. У њима су 
не само функционално већ и на естетски завидном нивоу опремљени ам-
фитеатри, разни типови учионица и стручно профилисаних кабинета, али 
и холови, изложбене галерије, сале за презентације и свечана окупљања. 
До октобра 2012. године обе зграде су повезане оптичким каблом на ака-
демску мрежу, а свака просторија на Факултету покривена је жичним и 
бежичним интернетом и обезбеђена су сва наставна средства, потребна 
за примену нових информационо-комуникационих технологија у настави 
и научном раду. 

Посебна пажња посвећена је брижљивом избору и подстицању уна-
пређења стручних компетенција наставног кадра на Факултету, али и уна-
пређењу њиховог научног рада, укључивањем у пројекте финансиране 
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од стране Министарства науке, развијањем и унапређењем издавачке 
делатности Факултета и отпочињањем међународне сарадње. Међу на-
ставницима ангажованим по уговору нашла су се најзначајнија и најцење-
нија имена у одговарајућим областима. Трасиран је и добар пут подр- 
шке студентима и њиховим стручним и уметничким активностима. Поред 
стипендија за најуспешније студенте и помоћи материјално угроженим 
студентима, што је постало својеврсна традиција на Факултету, финансиј-
ски су подржаване и различите уметничке и стручне активности студената, 
а посебно вреди истаћи добро планиране, и брижљиво припремљеним 
стручним материјалом пропраћене, студентске екскурзије, али и стручне 
екскурзије запослених на Факултету. Треба да остане забележено и то да 
је Учитељски факутет у Београду у другој деценији свог постојања почео 
да поприма и карактер места на којем се одвијају културна и научна до-
гађања од ширег значаја, попут концерата истакнутих уметника, госто-
вања неких од најзначајнијих књижевника, округлих столова уз учешће 
најеминентнијих стручњака и научних радника. 

У трећу деценију постојања, Учитељски факултет је, дакле, ушао са 
богатим наслеђем које је обавезивало да се убрзани развој ове младе ака-
демске институције настави. Како су добри услови за рад већ обезбеђени, 
почетак треће деценије постојања Факултета посвећен је јачању његовог 
академског статуса и препознатљивости као партнера у академској зајед-
ници у земљи и иностранству, с једне стране, и унапређењу квалитета и 
транспарентности рада, са друге. 

У првим годинама треће деценије, Факултет је успео да одржи место 
водеће националне образовне и научне установе у својој области, на шта 
указује континуирана и изражена мотивисаност кандидата да упишу Учи-
тељски факултет у Београду (у просеку два кандидата на једно место). 
Факултет је акредитован као научна и наставна установа у другом циклусу 
акредитације и први пут је покренут поступак акредитације два одељења 
Факултета без статуса правног лица, у Вршцу и Новом Пазару. Одељење 
у Вршцу је успешно акредитовано, док је акредитација одељења у Новом 
Пазару пролонгирана због проблема са обезбеђивањем одговарајућег 
простора. Студијски програми Факултета успешно су акредитовани у дру-
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гом акредитационом циклусу, и то на оба смера и на сва три студијска 
нивоа (основне, мастер и докторске студије). У прве три године треће де-
ценије постојања Факултета тежиште је било на унапређењу студијских 
програма, редовности и квалитета наставне и, посебно, научноистражи-
вачке и уметничке делатности и међународне сарадње, о чему сведочи и 
чињеница да је на Факултету први пут, поред продекана за наставу и на-
уку, изабран и продекан за међународну сарадњу. Наставило се и са уна-
пређивањем примене информационо-комуникационих технологија у на-

ставном и другим областима рада на Факултету и јачањем одговарајућих 
ИКТ ресурса. Посебна пажња посвећена је: законитости и транспарентно-
сти у раду, јачању одговорности, поштовању етичког кодекса и заштити  
општег интереса, адекватном и транспарентном вредновању рада и резул-
тата рада на Факултету, заштити права студената и запослених, очувању 
аутономије Факултета. Треба истаћи и ангажовање студената и Факултета 

Професори и апсолвенти Одељења Учитељског факултета у Новом Пазару
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у целини приликом пружања свих видова помоћи за време великих попла-
ва које су задесиле нашу земљу. 

Када је реч о студијском плану и програму, успешно је обављен про-
цес самовредновања и спољашње евалуације њиховог квалитета. Дели-
мично је извршена корекција постојећих студијских програма у складу са 
анализом оптерећености и циљевима студијског програма, као и са циљем 
њиховог усклађивања са сродним програмима у међународном окружењу. 
У овом периоду први пут је сачињен и усвојен правилник о вредновању 
ваннаставних активности студената који је у школској 2014/2015. почео 
да се примењује. Њиме је студентима омогућено да добију одговарајуће 
бодове и за ову врсту активности.

У области наставе, пажња је посвећена побољшању квалитета и ре-
довности наставе, на свим нивоима студија, утврђивању заједничких кри-
теријума за вредновање наставе и рада студената, обезбеђењу адекватне, 
квалитетне и стручно верификоване литературе и унапређењу организа-
ције наставе и професионалне праксе. Обезбеђивање квалитета наставе 
подразумевало је анализу резултата редовне годишње студентске евалу-
ације установе, њених наставника, сарадника и наставних програма, ана-
лизу пролазности на испитима, месечну и контролу редовности одржавања 
наставе на крају сваког семестра. Овај процес је унапређен увођењем 
електронске евиденције о одржаној настави. Квалитет наставе потпомо-
гнут је и доношењем одговарајућих правилника и, што је још важније, њи-
ховом доследном применом. Посебан значај за квалитет наставе свакако 
има и квалитетан наставни кадар, те је Факултет посебно бринуо о развоју 
сопственог наставног кадра, побољшању његове мотивисаности за бољи 
квалитет и редовност наставе и условима за усавршавање и напредовање 
наставника и сарадника. 

Полазећи од тога да је научноистраживачки рад основа факултетске 
наставе и суштински део идентитета сваке академске установе, на на-
шем Факултету је посебна пажња посвећена његовом подстицању и уна-
пређењу. Како би научноистраживачки профил Факултета постао видљи-
вији и доступнији потенцијалним партнерима, на сајту Факултета је први 
пут обезбеђен посебан простор за информације о научноистраживачком 
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раду. Осим тога, редовним извештавањем Универзитета и Завода за стати-
стику Републике Србије о научноистраживачкој продукцији наставника и 
сарадника Факултета, постао је видљив и допринос нашег Факултета укуп-
ној научној продукцији у земљи и на Универзитету. Склопљени су уговори 
о сарадњи и успостављено је партнерство у одговарајућим активностима 
и пројектима са најзначајнијим институтима у области образовања у на-
шој земљи, као и са Заједницом учитељских факултета у Србији. Значајна 
пажња је посвећена и јачању научноистраживачких капацитета наставни-
ка и сарадника. Као посебно значајне резултате на том плану треба спо-
менути организовање одговарајућих семинара и учешће у одговарајућим 
пројектима финансираним из иностраних фондова, обезбеђивње присту-
па електронским базама књига и часописа (Кобсон), колективно учлањење 
наставног особља у Универзитетску библиотеку. Одређена пажња посвеће-
на је и обезбеђивању праведности и транспарентности у пружању разних 
видова подршке научном, стручном и уметничком раду наставника и са-
радника и њиховом стручном усавршавању, што је резултирало израдом 
одговарајућег правилника уз доступност на сајту Факултета и стриктну 
примену. Систематско праћење и анализа научноистраживачког и умет-
ничког рада запослених, уз давање одговарајућих повратних информација 
наставном особљу, које је унапређено увођењем система за електронско 
евидентирање резултата, довели су до постепеног пораста квалитета ра-
дова и броја радова објављених у квалитетним публикацијама, посебно 
оним са SSCI листе, као и до пораста броја наставника који их објављују. 
Посебна пажња посвећена је унапређењу квалитета часописа Иновације 
у настави, што је резултирало укључивањем часописа у EBSCO електрон-
ску базу часописа и добијањем статуса водећег часописа од националног 
значаја у класификацији одговарајућег министарства. Укључивање студе-
ната у научноистраживачки рад један је од циљева који су у овом периоду 
сматрани особито значајним. Његовом остваривању приступило се кроз 
оснивање Научноистраживачког центра студената и менторским радом са 
једним бројем заинтересованих студената што је резултирало порастом 
учешћа наших студената на скуповима у региону и на нашем Факултету, 
као и на Фестивалу науке, а један студентски рад је награђен на конкурсу 
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Универзитета у Београду као најбољи студентски рад у области друштве-
но-хуманистичких наука. Коначно, створена је и основа за систематичнији 
трансфер знања и резултата научноистраживачког рада у одговарајуће об-
ласти праксе, усвајањем одговарајућег правилника.

Својеврсни подстицај и подршка, како настави тако и научном и умет-
ничком раду на Факултету, обезбеђени су и веома развијеном издава- 
чком делатношћу усклађеном са потребама наставе и посебно издавањем 
часописа и тематских зборника од међународног значаја у сарадњи са 
партнерима из Пољске. Најзначајнији издавачки подухват у овом периоду 
свакако је објављивање Лексикона образовних термина, капиталног издања 
Факултета у чијој је изради учествовало 130 наставника и сарадника са 
Учитељског и других одговарајућих факултета Универзитета у Београду. 
На сајму књига у Београду Лексикон је проглашен за најзначајнији изда-
вачки подухват у области науке, а откупом Министарства за културу Лек-
сикон је доспео у библиотеке широм Србије. 

Видан напредак постигнут је и у области међународне сарадње која 
је проширена и интензивирана. Поред наставка сарадње са сродним ин-
ституцијама која је започета у претходном периоду, склопљено је десетак 
нових уговора о сарадњи и повећан је број облика сарадње. Развој међу-
народне сарадње са наведеним партнерским установама реализован је 
кроз активности или програме какви су: размена наставника и студената 
у оквиру Еразмус Мундус и других програма размене, студијски борав-
ци студената и наставника на сродним факултетима ради упознавања са 
организацијом и условима наставно-научног рада и разменом искустава 
између партнерских институција, покретање и реализација заједничких 
истраживачких пројеката, као и укључивање наставника у истраживачке 
пројекте партнерског факултета, учешће наставника у уређивачким од-
борима часописа и других публикација, комисијама за одбрану мастер и 
докторских радова и другим телима, заједничке публикације и други обли-
ци од заједничког интереса. Већи број наставника из иностраних сродних 
институција држао је предавања на Факултету. Остварена је и значајна 
сарадња са Канцеларијом за међународну сарадњу Универзитета у Бео-
граду. На Учитељском факултету у Београду одржана је завршна међуна-
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родна конференција Темпус пројекта на којој су учествовали представни-
ци свих домаћих и иностраних институција, учесника у пројекту. Све је то 
допринело профилисању Факултета као академске установе, за разлику 
од школе, њеном препознавању као партнера у академској заједници и 
јачању њеног угледа.

У погледу организације рада Факултета, посебна пажња је посвеће-
на организационом јединству седишта и издвојених наставних одељења 
Факултета. Унапређен је рад Студентске службе и техничко-информати- 
чке подршке у раду Факултета, развијен је систем организације са јасним 
функционалним задужењима, правима и одговорностима и дефинисаним 
организационим јединицама. Посебна пажња посвећена је изради про-
грама рада за кључне сегменте делатности Факултета и изради и допуни 
формално-правне регулативе. При томе, основно начело којим се Факул-
тет руководио било је начело законитости и јавности рада руководства 
Факултета.

Међународни научни скуп Дидактичко-методички приступи и стратегије
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Настављен је процес информатизације постојећих ресурса, изврше- 
на је информатичка интеграција простора, чиме су различити садржаји 
(научноистраживачки, културни, уметнички) постали доступни како у се-
дишту, тако и у наставним одељењима. Изузетно велики корак начињен је 
у побољшању и усавршавању информатичког система Студентске службе 
(посебно увођењем програма ФИС) и стручних служби (програм ИнфоСис 
и др.). За студенте, али и наставно особље и остале заинтересоване, значај- 
но је учињено и на пољу опремљености библиотеке и повећању књижног 
фонда библиотеке. Развијен је и омогућен приступ библиотечком систе-
му кроз електронску базу књига, часописа и других публикација (Кобсон), 
озбиљније се приступило формирању архиве научних и стручних радова 
наставника и сарадника, као и завршних радова студената, чиме је омо-
гућено несметано изучавање и савлађивање наставних садржаја и олак-
шан процес даљег усавршавања. Факултетски простор је и даље често 
имао функцију препознатљивог културног средишта града, кроз поставку 
разних изложби, позоришних представа, музичких наступа, али и научних 
скупова и округлих столова, уз гостовање еминентних учесника из свих 
сфера културног и јавног живота. 

Осим одржавања „наслеђених” облика подршке студентима, уна-
пређена је подршка пратећим активностима значајним за студенте и олак-
шавање њиховог студирања, кроз широк спектар погодности (уређење 
простора за слободно време, фотокопирница, спортски објекти и др.). 

Визуелна препознатљивост Факултета стављена је међу примарне, па 
је с тим у вези доста унапређен и рад сајта Факултета који представља 
комуникацијски мост са окружењем, промовишући тиме делатности Фа-
култета у најбољем светлу и реалном времену.  

Факултет је инсистирао на рационалном располагању сопственом 
имовином, као и на поштовању етичког кодекса понашања свих актера, 
укључујући и поштовање свих законских норми.

Неки започети и планирани послови остали су недовршени услед смр-
ти декана, проф. Милета Савића.

Биљана Требјешанин
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ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ – СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА 
ОБРАЗОВАЊА ВАСПИТАЧА У БЕОГРАДУ

Ове године навршава се седам деценија образовања васпитача у Бео-
граду и Србији. Започето је давне 1948. године у Школи за васпитаче 

у Београду, а настављено у Педагошкој академији, Вишој школи за обра-
зовање васпитача и Учитељском факултету у Београду.

Седам деценија је сасвим довољно искуство на основу којег је могуће 
процењивати и вредновати напоре и постигнућа институција које су се у 
том времену бавиле образовањем васпитача. То пружа могућност, не само 
за синтезу онога што је постигнуто већ истовремено и за афирмацију пози-
тивних искустава у досадашњој пракси образовања васпитача.

Припремање и образовање кадрова за рад са децом предшколског уз-
раста било је разноврсно, како у погледу организације и дужине трајања, 
тако и у избору програмских садржаја. У периоду до Првог светског рата, 
као и између два светска рата, било је одређених покушаја у погледу по-
бољшања припремања кадрова (забавиља) за рад са децом предшколског 
узраста (Закон о народним школама и забавиштима из 1898. и 1904. и 
Правилник о образовању забавиља 1940. године). Међутим, то није било 
довољно да би ови кадрови успешно обављали васпитно-образовну делат-
ност са децом предшколског узраста. Овакав однос према оспособљавању 
васпитачког кадра великим делом је последица тадашњег схватања функ-
ције предшколског васпитања у развоју личности предшколског детета.

Институционално припремање и образовање кадрова за рад са де-
цом предшколског узраста започело је 1948. године отварањем Школе 
за васпитаче у Београду. У протеклих седам деценија образовање васпи-
тача доживело је више институционалних, организационих и програмских 
промена. Овај период образовања васпитача могуће је пратити у оквиру 
четири временска периода институционалних промена и то:
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•	 Образовање васпитача на средњoшколском нивоу у школама за 
васпитаче (1948–1973);

•	 Образовање васпитача на педагошким академијама као вишим 
школама са два наставна степена: припремни – средњошколски и 
завршни – студијски  (1973–1993);

•	 Образовање васпитача на вишим школама за васпитаче (1993–
2007);

•	 Образовање васпитача на Учитељском факултету у Београду (од 
2007. и даље).

Сваки од наведених периода има своје посебне специфичности како у 
погледу организационих модела рада, тако исто и у избору програмских 
садржаја припремања и образовања васпитача.

Указаћемо само на неке значајније датуме и карактеристике рада и 
развоја ових институција за протеклих седам деценија рада1. Међу најзна-
чајније датуме свакако спада септембар 1948. године када је Одлуком Ми-
нистарства просвете НРС основана Школа за васпитаче. Била је то прва и 
једина школа за образовање васпитача у Србији, па су се у њу уписивали 
ученици не само са територије Србије, већ и других тадашњих република. 
Школа је прве две године радила у згради Друге женске гимназије. Од 
школске 1950/51. премештена је у зграду Учитељске школе у Улици На-
родног фронта 43 са знатно повољнијим просторним условима за рад. Од 
1970. Школа за васпитаче добија објекат у Улици Љутице Богдана број 46, 
у којој је самостално радила до 2007. године када се припаја Учитељском 
факултету у Београду.

Школа је првобитно била конципирана као четворогодишња, а од 
школске 1953/54. године трансформише се у петогодишњу. На тај начин 
створени су услови за комплетније педагошко-психолошко и методичко 
образовање васпитача и равномернији распоред наставних предмета, а 
тиме и растерећење ученика и успешније теоријско и практично припре-
мање будућих васпитача.

1  Опширније у: Б. Станојловић: Пет деценија образовања васпитача у Београду, ВШОВ, 
Београд, 1998.
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Настава се у почетку изводила према Наставном плану и програму за 
учитељске школе изузев Методике наставе која се замењује Методиком 
васпитно-образовног рада у предшколској установи. Посебан Наставни 
план и програм донесен је, након прве године рада, 1949/50. године.

У првој деценији рада, због непостојања искустава и модела сличних 
школа, често су мењани наставни планови и програми, што указује на на-
стојање наставничког колектива и надлежних просветних органа да по-
бољшају и осавремене образовање васпитача.

У току две и по деценије рада ове Школе наставу су изводили по-
знати стручни и педагошки радници и уметници. Својим укупним радом 
значајно су допринели не само институционалном утемељењу образо-
вања васпитача већ и унапређивању предшколског васпитања у целини. 
Међутим, искуство је показало да је петогодишње образовање васпитача 
недовољно и да не обезбеђује одговарајуће психолошко-педагошко и ме-
тодичко образовање за успешно остваривање функција васпитача у раду 
са децом предшколског узраста. Зато су Републичка заједница образовања 
и Скупштина града Београда, школске 1973/74. године донели Одлуку о 
оснивању Педагошке академије као више школе са два наставна степе-
на: припремни у четворогодишњем трајању (средњошколски) и завршни 
– студијски у двогодишњем трајању. Тиме почиње нова фаза образовања 
васпитача у Педагошкој академији за образовање васпитача која је прво-
битно конципирана као јединствена шестогодишња школа.

За две деценије рада и постојања, Академија је доживела три значајне 
промене у организацији и наставном плану и програму. Од првобитне 
шестогодишње (4+2 – четворогодишњи припремни и двогодишњи зав-
ршни – студијски) преко четворогодишње (2+2 – припремни двогодишњи 
и завршни студијски) и поново до шестогодишње (4+2 – четворогодишњи 
средњи и двогодишњи завршни студијски). Честе промене организацио-
них модела рада Академије, с разлогом су уносиле и стваралачки немир 
у наставнички колектив који се прилагођавао концептуалним променама, 
стално подизао квалитет наставе, али и бринуо за перспективу установе и 
наставника. Међутим, и поред одређених концепцијских недостатака и че-
стих промена у организационим моделима рада Академије, продужавање 
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времена образовања васпитача и подизања на виши стручни ниво, допри-
нело је побољшању квалитета образовања овог кадра. Унапређивању и 
подизању квалитета образовања будућих васпитача посебно је допринео 
веома стручан и педагошки искусан наставни кадар чије су језгро чинили 
искусни наставници Школе за образовање васпитача. Избор наставника 
вршен је према условима утврђеним Законом о високом школству. Школа 
је по квалификационој структури наставног кадра била водећа у Србији.

Наставници ове Школе дали су значајан допринос унапређивању и 
осавремењавању васпитно-образовног рада са децом предшколског уз-
раста. За свој стручни и научно-уметнички рад велики број наставника 
добио је научна и стручна признања. Такође, многа признања добили су 
и ученици и студенти на разним спортским и културно-уметничким такми-
чењима у оквиру културне и јавне делатности Школе.

Захваљујући високом степену стручне и педагошке оспособљености 
наставника, њиховом марљивом раду, али и труду ученика и студената 
забележен је висок степен пролазности на крају сваке године.

Законом о вишој школи из 1993. године Педагошка академија се кон-
ституише као Виша школа у двогодишњем трајању без припремног сте-
пена. Законом о оснивању учитељских факултета Педагошка академија 
мења назив у Виша школа за образовање васпитача, а делатност остаје 
иста. Тако је након 20 година свога рада и постојања Педагошка акаде-
мија трансформисана у Вишу школу за образовање васпитача са истим 
циљевима и природом делатности, али без припремног степена. Усвојен 
је нови Наставни план и програм на који је Министарство просвете својим 
решењем број 002-05-204/93 дало сагласност. Наставу у Вишој школи за 
образовање васпитача изводио је веома стручан наставни кадар са бога-
тим педагошким искуством, претежно стеченим у раду са студентима на 
завршном студијском наставном степену Академије, тако да је ова Школа 
у протеклом периоду и поред преобимног наставног плана и програма у 
континуитету постизала веома запажене резултате.

У протеклом периоду рада Педагошке академије и Више школе за 
образовање васпитача значајна пажња била је посвећена стварању што 
повољнијих просторних, наставно-техничких и других услова за рад шко-
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ле у целини. Примера ради навешћемо да је само у последњој деценији 
прошлог века (1990–2000) рада Школе савремено опремљен кабинет за 
информатику и рачунарство и методички практикум за потребе Методике 
наставе физичког васпитања. Међу вредне резултате остварене у овом пе-
риоду спада: реконструкција и опремање сале за пленарни рад за студен-
те, адаптација и опремање кабинета за стручно-научни и консултативни 
рад наставника са студентима, опремање библиотеке савременом струч-
ном, педагошко-психолошком и методичком литературом, адаптација и 
опремање посебне просторије за потребе читаонице, уређење клуба сту-
дената, постављање сталне поставке докумената из историје рада и раз-
воја школе и предшколског васпитања у Београду и Србији као и ренови-
рање комплетне фасаде школе.

Наведени резултати јасно указују на изузетно залагање наставничког 
колектива и органа руковођења Школом за побољшање наставно-технич-
ких услова рада Школе, као битне претпоставке унапређивања и осавре-
мењавања образовања будућих васпитача.

Такође, у протеклом периоду рада Педагошке академије и Више шко-
ле за образовање васпитача била је веома разноврсна културна, јавна и 
издавачка делатност, сарадња са предшколским установама, посебно у об-
ласти стручног усавршавања васпитача, стручним и научним институција-
ма Београда и Републике. Знатан број наставника ове Школе учествовао 
је у изради наставног плана и програма образовања васпитача и других 
докумената из области предшколског васпитања. Активно су сарађивали у 
стручној штампи и периодици, у припремању стручне и уџбеничке литера-
туре и учествовали на бројним стручно-научним скуповима националног 
и међународног карактера.

Овај кратак осврт на образовање васпитача у протеклом периоду 
указује на настојање наставничког колектива и руководећих органа Шко-
ле на сталном побољшању услова рада и квалитета образовања будућих 
васпитача, као и на одређену развојну линију у систему образовања ва-
спитача – од четворогодишњег и петогодишњег средњошколског, преко 
вишестручног образовања у оквиру Педагошке академије и Више школе за 
образовање васпитача, до факултетског образовања на Учитељском фа-
култету у Београду.
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Припреме за високошколско образовање васпитача

У постојећем систему двогодишњег образовања васпитача са преоб-
имним наставним планом и програмом нису створене реалне претпостав-
ке за темељитију припрему васпитача за стицање потребних знања, вешти-
на и способности у стварању услова: за квалитетан живот, учење и развој 
детета; успешну комуникацију и партнерско деловање са родитељима, за 
остваривање функција васпитача у раду са децом предшколског узраста. 
Имајући у виду наведено, као и потребе осавремењивања система и са-
држаја у образовању васпитача, Виша школа за образовање васпитача у 
Београду у сарадњи са Заједницом виших школа за образовање васпитача 
организовала је више стручно-научних скупова посвећених потреби осав-
ремењивања система и праксе образовања будућих васпитача и подизању 
на високошколски ниво2. Такође је у организацији ове Школе организова-
но и више стручно-студијских путовања у европске земље у циљу упозна-
вања праксе организације предшколског васпитања, посебно образовања 
васпитача. Истакнуту активност у припремама за увођење високошколског 
образовања васпитача испољила је Виша школа за образовање васпита-
ча у Београду. У свему томе посебно је био ангажован директор Шко-
ле и председник Заједнице виших школа за образовање васпитача проф. 
др Борислав Станојловић. У вези с тим организован је и стручно-научни 
скуп међународног карактера (1996) са темом Потребе и могућности ви-
сокошколског образовања васпитача. Уводна излагања поднели су проф. 
др Христос Франгос са Универзитета у Солуну и директор Више школе 
за образовање васпитача проф. др Борислав Станојловић. У рефератима 
је дат преглед образовања васпитача у водећим европским земљама и 
сагледано је стање и могућности високошколског образовања васпитача 
у Србији. Овај скуп представљао је и неку врсту прекретнице у погледу 
опредељења за увођење високошколског образовања васпитача у Србији. 
Опште је мишљење учесника овог скупа, као и других, да из постојећег 
система двогодишњег образовања васпитача прави излаз треба тражити у 
подизању образовања васпитача на високошколски ниво.

2  У периоду од 1993. до 2005. године организована су три научно-стручна скупа посвећена 
високошколском образовању васпитача.
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Министарство за више и високо образовање својим актом број 612-
00-141/2000-04 од 10. марта 2000. године, на основу члана 14. став 4. 
Закона о универзитету (Сл. гласник РС 20/98) формирало је Комисију за 
израду Елабората о оправданости оснивања факултета за васпитаче. Ре-
шењем је наложено Комисији да припреми Елаборат о потреби оснивања 
факултета за образовање васпитача и да конципира наставни план и про-
грам који ће бити усклађен са достигнућима науке и одредбама Закона о 
универзитету.

У организацији ове Школе и Заједнице виших школа за образовање 
васпитача урађен је Елаборат о потреби високошколског образовања вас-
питача са различитим моделима наставних програма (трогодишњи и чет-
ворогодишњи програми). У изради програма учествовали су педагошки и 
научни радници и истакнути стручњаци који се професионално баве овом 
проблематиком.

Елаборат о оправданости високошколског образовања васпитача до-
стављен је 2000. године Министарству за више и високо образовање Ре-
публике Србије на разматрање и усвајање које је именовало Комисију у 
саставу: проф. др Младен Вилотијевић, проф. др Владимир Цветановић и 
проф. др Борислав Станојловић са задатком да остваре увид у Елаборат о 
оправданости факултетског образовања васпитача. Након оствареног уви-
да Комисија је констатовала да постоје оправдани разлози за високошкол-
ско образовање васпитача и да је Наставни план и програм усклађен са 
достигнућима науке и одговарајућим одредбама Закона о универзитету, 
из чега се јасно види да су послови око високошколског образовања ва-
спитача практично били урађени. Остало је, дакле, да Влада Републике 
Србије донесе одлуку о прерастању виших школа у факултете као што је 
то раније урадила при отварању учитељских факултета. Одлука није до-
несена, јер су превремено расписани избори, а техничка влада није имала 
капацитет да доноси одлуке о оснивању факултета. Очекивало се да ће 
то, након избора, учинити нова влада, али је дошло до промене власти 5. 
октобра 2000. године. До оснивања факултета за васпитаче није дошло. 
Влада Републике Србије 18. 04. 2007. године донела је Одлуку (Сл. Гласник 
РС бр. 33/07), о спајању уз припајање Више школе за образовање васпита-
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ча у Београду Учитељском факултету у Београду по добијању сагласности 
већа и Савета Универзитета у Београду. На бази тога донесена је Одлука 
о оснивању посебног смера за васпитаче при Учитељском факултету у Бе-
ограду 2007. године, после усвајања новог Закона о високом образовању 
којим су предвиђене и трогодишње струковне студије за васпитаче. Тиме 
почиње нова фаза у образовању васпитача на Учитељском факултету у 
Београду. Посебни смерови за васпитаче основани су и на неким другим 
учитељским факултетима, док су високе струковне студије за васпитаче 
основане у Крушевцу, Шапцу, Алексинцу, Кикинди, Вршцу, Суботици, Пи-
роту, Сремској Митровици и Новом Саду.

Оснивањем посебних смерова за васпитаче на учитељским факулте-
тима одступило се од концепције коју су утврдили експерти при изради 
Елабората да се ови кадрови образују на посебним мањим факултетима уз 
уважавање специфичних захтева неопходних за квалитетније образовање 
ових кадрова за рад са децом у најосетљивијем узрасном периоду развоја 
њихове личности.  

Могуће претпоставке унапређивања система 
и праксе образовања васпитача

Наглашавање потребе квалитетног и ефикасног иницијалног образо-
вања васпитача као једног од кључних фактора квалитета предшколског 
васпитања и образовања, условљено је чињеницом да се предшколским 
васпитањем постављају основе за психофизички, социо-емоционални, 
интелектуални и говорни развој детета за његово даље образовање. То 
је био и један од битних разлога опредељења за продужавање времена 
образовања васпитача на три, односно четири године. С тим што треба 
нагласити да продужавање времена образовања васпитача и подизање 
на високошколски ниво неће само по себи обезбедити потребну профе-
сионалну компетентност васпитача за квалитетније и ефикасније оства-
ривање њихових улога. Зато је неопходно да се обезбеде и друге битне 
претпоставке за њихово квалитетно оспособљавање и стално професио-
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нално усавршавање (усклађеност студијских програма са професионал-
ним улогама васпитача, циљевима и организацијом разноврсних облика 
предшколског васпитања и образовања, савремена организација настав-
ног рада са студентима – будућим васпитачима и слично). У свему томе 
посебно се наглашава потреба критичког сагледавања квалитета и ефикас-
ности постојећег система и праксе образовања васпитача (позитивна иску-
ства и слабости), као полазне основе за његово побољшање и унапређи-
вање. Ово, тим пре, имајући у виду чињеницу да је по високошколском 
систему образовања васпитача изашло већ неколико генерација васпита-
ча, па се сасвим слободно може рећи да је право време за сагледавање за-
снованости одређених решења у организацији и изради студијског плана и 
програма (избор наставних предмета и садржаја и њихове усклађености са 
професионалним улогама васпитача, структуром и циљевима делатности 
предшколске установе, позитивним искуствима у образовању васпитача 
код нас и у земљама Европске уније).

У ствари, функције васпитача у предшколској установи и професио-
налне компетенције за њихово остваривање требало би да имају одлу-
чујући утицај у образовању и стручном усавршавању васпитача. То под-
разумева да наставни рад са студентима будућим васпитачима изводи 
професионално компетентан наставни кадар, а организација наставног 
рада буде заснована на примени савремене образовно-информационе 
технологије активним методама и кооперативним облицима наставе и 
учења.

Остваривање наведених претпоставки у погледу унапређивња квали-
тета образовања васпитача у знатној мери зависиће и од одлучности над-
лежних институција у области образовања и органа у институцијама које 
се баве образовањем васпитача. Наравно, овоме треба додати и одгова-
рајућу селекцију кандидата за васпитачки позив при чему би се, поред до-
садашњих услова, укључило и сагледавање одређених особина личности 
и мотивације за позив васпитача, као и финансијску подршку у погледу ја-
чања наставно-техничке базе институција које образују будуће васпитаче.
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Директори школе за васпитаче, Педагошке академије 
и Више школе за образовање васпитача

Директори школе за васпитаче били су: Олга Мићић, в. д. директор 
од 31. 08. 1948. до 24. 01. 1949; Петар Бабић, директор од 24. 01. 1949. 
до 30. 03. 1949; Ксенија Вуксановић, в. д. директор од 01. 04. 1949. до 
01. 10. 1950; Бранислав Јанковић, директор од 01. 10. 1950. до 30. 09. 
1952; Јелица Радовић, директор од 01. 10. 1952. до 19. 10. 1954; Срећко 
Ћунковић, в. д. директор од 01. 11. 1954. до 31. 01. 1955; Славка Анаф, 
директор од 01. 02. 1955. до 05. 02. 1956; Срећко Ћунковић, директор од 
05. 02. 1956. до 01. 09. 1962; Божидар Стефановић, в. д. директор од 01. 
09. 1962. до 01. 09. 1963; Милоје Савић, директор од 01. 09. 1963. до 31. 
08. 1965. и Милана Перишић, директор од 01. 09. 1965. до 1973.

Директори Педагошке академије и Више школе за образовање вас-
питача били су: Момир Чаленић, од 1974. до 1976; др Никола Костић, 
од 1976. до 1980; др Бранко Поповић, од 1980. до 1985; др Борислав 
Станојловић, од 1985. до 2002; мр Драгана Станић Бојковић, од 2002. до 
2004. и др Даница Џиновић-Којић, од 2004. до 2007.

Борислав Станојловић
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ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

(Образовни пут васпитача од прве школе за васпитаче  
до академског образовања на Учитељском факултету)1

Образовање и васпитање једна је од најважнијих делатности која ди-
ректно утиче на развој појединца и целокупног друштва, мада нису 

занемарљиве и повратне везе којима друштво значајно утиче на ову де-
латност. Сваки историјски период карактерише, између осталог, и одређе-
на визија и стратегија васпитања и образовања, која се почиње мењати у 
складу са захтевима нових друштвених оквира. 

Искуства која је васпитач стицао током школовања била су разноврсна 
(дужина школовања, карактер студија, састав предмета, приступи детету и 
детињству, лична искуства и сл.). До Првог светског рата, а затим и између 
два светска рата, припремању и оспособљавању кадра за рад са децом 
предшколског узраста није поклањана одговарајућа пажња. У забавишти-
ма наше земље радиле су забавиље, и њихова функција се сводила на чу-
вање и забављање деце. Законом о народним школама и забавиштима из 
1898. године, требало је да забавиље имају завршену девојачку школу и 
курс за забавиље, што није било довољно да обављају васпитно-образов-
ну делатност. Законом о народним школама 1904. године, требало је да 
забавиље заврше четири разреда средње школе или вишу женску школу, 
две године припрема у посебним одељењима учитељске школе и положен 
стручни испит, (наведене одредбе у пракси нису спроведене). Између два 
светска рата, при учитељским школама отварају се двогодишњи течајеви 
за спремање забавиља. Међутим, Правилником о образовању забавиља и 
Отварањем забавиљског течаја (програма) из 1940. године, њихово обра-

1 Као извор у писању овог текста посебно је коришћена монографија Пет деценија 
образовања васпитача, Београд, 1998. година.
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зовање, уместо да буде изједначено са образовањем учитеља, скраћено је 
на годину дана.

Институционално образовање и припремање васпитачког кадра мо-
гуће је поделити на четири временска периода:

1. Образовање васпитача на средњошколском нивоу у школама за 
васпитаче (1948–1973);

2. Образовање васпитача на вишем школском нивоу на педагошким 
академијама (1973–1993);

3. Образовање васпитача на вишим школама за образовање васпита-
ча (1993–2007);

4. Образовање васпитача на академском нивоу – Учитељски факултет 
(2007. и даље). 

Образовање васпитача у школама за васпитаче (1948–1973)

После Другог светског рата све више се осећа потреба за квалифико-
ваним кадром који ће радити са предшколском децом. Открића о великим 
развојним потенцијалима предшколског детињства довела су до ширења 
мреже предшколских установа различитог типа, а институционално васпи-
тање и образовање деце у раном узрасту постало је саставни део система 
васпитања и образовања. У њему, предшколска установа има задатак да 
деци обезбеди повољну друштвену и материјалну средину са свим потре-
бама, условима и подстицајима за развој разноврсних и осмишљених ак-
тивности којима деца могу да се баве, користећи своје укупне потенцијале 
за развој. Такво схватање је наметнуло потребу другачијег односа према 
припремању стручног кадра за рад са децом предшколског узраста. Због 
несташице васпитачког кадра, у предшколским установама ради нестручан 
кадар, због чега се отварају једногодишњи течајеви на којима су припре-
мани васпитачи. У школској 1947/48. години, бифургацијом одељења чет-
вртог разреда неких учитељских школа, ученици трећег разреда су усме-
равани за позив васпитача. Ни овај покушај није успео, јер ученици нису 
били заинтересовани за овај позив. 
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Одлуком Министарства просвете НР Србије 1948. године основана 
је Школа за васпитаче у Београду, прва и једина на територији НР Ср-
бије. Образовање и звање васпитача у потпуности је било изједначено са 
образовањем и звањем учитеља. Настава је организована према Настав-
ном плану и програму за учитељске школе, осим методике наставе која 
је замењена наставним предметом методика васпитно-образовног рада 
у предшколским установама. Школске 1949/50. године израђен је посе-
бан Наставни план и програм Школе за васпитаче. Школа је две године 
радила у згради Друге женске гимназије, а од школске 1950/51. године у 
згради Учитељске школе у Улици Народног фронта 43. Школа за васпи-
таче је 1970. године добила зграду у Улици Љутице Богдана 46, у којој је 
самостално радила до 2007, од када се васпитачи школују у две зграде 
Учитељског факултета, у Улици Љутице Богдана 46 и у Улици краљице 
Наталије 43.  

Основна карактеристика наставе у школама за васпитаче била је што 
је значајна пажња, поред опште културе, поклањана и професионалној 
припреми будућих васпитача. Створене су могућности не само за ком-
плетније теоријско и практично оспособљавање будућих васпитача већ и 
за равномерније распоређивање наставних садржаја на пет година, што 
је допринело растерећивању ученика. Требало је да Наставни план и про-
грам обезбеди: општу културу и идеолошко-политичко образовање, као 
основу образовања будућих просветних радника уопште, а посебно ва-
спитача предшколске деце; стручно образовање будућих васпитача (по-
требна знања и умења за успешно обављање васпитно-образовног рада 
са предшколском децом); педагошко, психолошко и методско образовање 
васпитача, као саставни део њиховог целокупног стручног образовања 
(интерпретација)2.

Оваква концепција представља настојање да се корекцијом и осавре-
мењивањем наставног програма новим садржајима, настава растерети од 
преобимних и непотребних садржаја, да се ученицима омогући усвајање 

2 Каменов, Е. (2006), „Образовање васпитача предшколске деце”, Реформа система 
васпитања и образовања, Тампограф, Нови Сад, стр. 89.
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савремених знања, умења и вештина, као основе за успешније припре-
мање будућег васпитачког кадра. У циљу што успешнијег и квалитетнијег 
припремања ученика за позив васпитача, сваке наредне године вршене 
су корекције постојећег Наставног плана и програма. Последњу измену 
Наставног плана и програма школе за вспитаче, према Закону за основно 
образовање наставника, извршио је Просветни савет СРС на седници 24. 
12. 1969. године и том приликом донео Правилник о примени наставног 
плана и програма и Наставни план и програм за школску 1970/71.3

Образовање васпитача на педагошким академијама (1973–1993)

Анализа програма и искуство стечено у току петогодишњег образо-
вања васпитача, показало је да се не може обезбедити одговарајуће опште 
педагошко-психолошко и методичко образовање, неопходно за успешно 
остваривање функције васпитача у раду са децом предшколског узраста. 
Закон о педагошким академијама из 1971. године створио је претпоставке 
да петогодишње средње школе за васпитаче прерасту у више школе (Сл. 
гласник СРС, бр. 14/71). Образовање васпитача је тако продужено на шест 
година у јединственој школи која је имала два наставна степена: припрем-
ни четворогодишњи, који је радио по разредно-часовном систему, и дво-
годишњи, који се као завршни настављао на њега и радио по студијском 
систему рада.

Законом је „продужавање времена школовања и подизање на више- 
школски – студијски ниво имало као циљ:

•	 подизање квалитета образовања будућих васпитача, посебно поди-
зањем нивоа опште и педагошко-психолошке и методичке културе 
васпитача;

•	 обезбеђење кадровског јачања школе избором наставника према 
условима који су утврђени Законом о високом школству;

•	 смањење недељне норме часова ради стварања повољнијих  

3 Просветни гласник, СРС, бр. 2/1969.
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услова за васпитно-образовни рад са ученицима и студентима и 
ефикасније стручно усавршавање наставника – завршавање пост-
дипломских студија и интензивније бављење стручним и научним 
радом и сл.

•	 изједначавање статуса васпитача са статусом просветних радника 
који раде у основним школама и др.”4

Скупштина Републичке заједнице образовања, као и саоснивач са 
Скупштином града Београда, на седници од 17. 03. 1972. године, доне-
ла је Одлуку 01 бр. 379/2-а о оснивању Педагошке академије за образо-
вање васпитача предшколских установа. Скупштина града Београда као 
суоснивач донела је 22. 03. 1972. године Одлуку бр. 6455/73. о оснивању 
Педагошке академије за образовање васпитача предшколских установа у 
Београду. На бази наведених одлука, Скупштина града Београда, на седни-
ци Градског већа одржаној 22. марта 1973. године, и на седници Просвет-
но-културног већа, одржаној 23. марта 1973. године, донела је Решење 
о оснивању Педагошке академије за образовање васпитача предшкол-
ских установа у Београду где стоји: „Академија се оснива са задатком да 
образује васпитаче за рад са децом у предшколским установама, обе-
збеђујући им одговарајуће опште и стручно образовање, да прати и про-
учава проблеме предшколског васпитања и ради на усавршавању васпи-
тача, као и да развија програме, облике и методе рада на педагошком 
образовању породице”5.

Образовање и припремање будућих васпитача на Педагошкој ака-
демији може се посматрати кроз три етапе. Прва етапа обухвата период 
од 1973/74. до 1977/78. године, када је и започела са радом Педагошка 
академија за образовање васпитача предшколских установа. Школовање 
васпитача у овом периоду трајало је шест година, четири године на при-
премном (средњошколском) и две године на завршном (студијском) систе-

4 Пет деценија образовања васпитача, Београд, 1998. стр. 32–33.

5 Предлог решења о оснивању Педгошке академије за образовање васпитача предшкол-
ских установа у Београду са предлогом закључака о покретању поступака за укидање 
Школе за васпитаче, Архива Школе.
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му рада. Настава је организована према Наставном плану и програму који 
је донео Просветни савет за науку и културу СРС 26. 04. 1973. године, где 
се посебно истичу „високи захтеви које друштво поставља предшколском 
васпитању, као и савремена научна сазнања о законитостима развоја и 
могућностима васпитања деце овог узраста нужно претпостављају не само 
савремене програме рада, већ и неодложно виши степен школовања ва- 
спитача који раде у предшколским установама”.6

Занимљиво је истаћи да је у „првих пет година функционисања ака-
демије било велико интересовање васпитача који су завршили Школе за 
васпитаче да се дошколују полагањем допунских испита према посебном 
наставном плану и програму који је усвојио Просветни савет СРС 28. 06. 
1973. године. Тако је у периоду од школске 1973/74. до школске 1978/79. 
било уписано 1682 васпитача у статусу ванредног студента”7.

Друга етапа обухвата период од 1978/79. до 1986/87. школске го-
дине. Реформом система васпитања и образовања уводе се заједничке 
основе (прва два разреда средње школе) када се педагошка академија 
конституише као јединствена четворогодишња школа са двогодишњим 
припремним степеном на који се уписују ученици у трећу и четврту годи-
ну са завршеним заједничким основама (средњошколски ниво) и двого-
дишњим завршним (студијским) степеном образовања. 

Трећа етапа обухвата период од 1987/88. до 1992/93. године када се 
у Академију уводи просветна струка у трајању од четири године (сарадник 
у настави) као основа за даље школовање васпитача. Просветни савет СР 
Србије донео је правилник о плану и програму образовања и васпитања 
просветне струке који се примењивао од школске 1987/888.

 

6 Просветни гласник, СРС, бр. 1/75, стр. 1. Наставни план и програм за Педагошку 
академију за образовање васпитача предшколских установа.

7 Пет деценија образовања васпитача, Београд, 1998. стр. 41.

8 Просветни гласник, СРС, бр. 24/87. План васпитно-образовног рада просветне 
струке.
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Образовање васпитача на вишим школама за образовање васпитача 
(1993–2007)

Промене у школовању васпитача десиле су се после двадесет година 
када је почела да се гаси просветна струка (гашење је трајало до краја 
школске 1992/93. године), а Законом о вишој школи (Службени гласник 
5/90) утврђено је да рад академије као више школе за образовање васпи-
тача предшколских установа траје две, а највише две и по године. Зако-
ном о оснивању учитељских факултета и укидању и промени делатности 
педагошких академија и виших школа (Службени гласник РС, бр. 49/93) 
у члану 12, тачка 6. утврђује се да ће Педагошка академија за образо-
вање васпитача у Београду обављати делатност под називом Виша школа 
за образовање васпитача са потпуном одговорношћу. Треба напоменути 
да је „решењем Министарства просвете Републике Србије одређено да 
ова школа образује и студенте II године разредне наставе укинутих педа-
гошких академија разредне наставе у Београду и Ужицу. Тако је у петого-
дишњем периоду у овој Школи дипломирало и 497 наставника разредне 
наставе”9.

Заједница виших школа за образовање васпитача Републике Србије, 
којој су припадале све више школе за образовање васпитача у Србији, 
усвојила је јединствен Наставни план и програм, а министар просвете Ре-
публике Србије, својим Решењем бр. 022-05-204/93 од 21. 09. 1993. го-
дине, дао је сагласност као и упутство о примени наставног програма на 
Вишим школама за образовање васпитача. 

(Детаљни Наставни планови и програми образовања васпитача могу 
се видети у монографији: Пет деценија образовања васпитача, 1998.)

9  Пет деценија образовања васпитача, Београд, 1998. стр. 59.
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Образовање васпитача на академском нивоу – Учитељски факултет 
(2007. године и данас) 

Полазећи од претпоставке да је нови поглед на образовање одређен 
идејама о отвореном систему васпитања и образовања, доживотном учењу 
и развоју друштва у правцу глобалног друштва знања, схватања питања и 
образовања као кључног фактора развоја друштва, произлази чињеница 
да је континуирано, високошколско образовање и усавршавање васпитача 
неопходно динамичком друштву, које стално учи и које је у сталним про-
менама. 

Развијање програма за васпитачки позив је подразумевало и праћење 
професионалног развоја васпитача да у васпитању и образовању деце 
полази од нераскидиве повезаности читаве проблематике друштвеног 
и личног развоја деце. Уважавање специфичности васпитања и образо-
вања предшколске деце, где се васпитно-образовни процес не своди на 
усвајање уско схваћеног програма, Виша школа за образовање васпита-
ча у Београду, испред Заједнице свих виших школа, водила је  расправу 
о потребама оснивања педагошког факултета за образовање васпитача 
(Округли сто 1984. у Београду; Међународна конференција о образовању на-
ставника, 1988. у Новом Саду;  Седми и Осми конгрес педагога Југославије; Са-
ветовање на ПА у Новом Саду 1993; Округли сто Више школе за образовање 
васпитача у Београду 1993. године и Међународни стручно-научни скуп у ор-
ганизацији Заједнице виших школа за образовање васпитача Републике Србије 
и Више школе за образовање васпитача у Београду 1996; Стручно-научни 
скуп о Потребама и могућностима образовања васпитача на високошколском 
нивоу 2001; 2006. у Новом Саду).

Законом о високој школи (2005. године) створена је могућност да се 
васпитачи образују на високим струковним школама и при Учитељским 
факултетима. Овакав начин школовања је довео до хиперпродукције ва- 
спитачког кадра (уместо десет школа на којима су се образовали васпи-
тачи, додато је још пет школа при Учитељским факултетима). Изостала је 
државна интервенција у одређивању рационалне мреже васпитачких шко-
ла, док мотив за прерастање у високу академску школу и њено припајање 
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неком од учитељских факултета није произашао из оправдане тежње да 
се васпитачи изједначе по образовању са осталим просветним радници-
ма, односно, да се подигне ниво њиховог образовања, него страхом да 
се не остане без посла. То су, мора се признати, мотиви којима подизање 
стварног нивоа припремљености будућих васпитача није било у првом 
плану. Виша школа за образовање васпитача у Београду је имала друга-
чију визију, педагошку и друштвено-економску оправданост о заједничком 
образовању васпитача и учитеља у оквиру јединственог факултета. Овим 
је исправљена грешка из 1993. године, јер су већ тада биле сасвим зреле 

прилике за отварање педагошких факултета. Да је то учињено, до сада би 
се у Србији разрешио читав низ проблема са којима се данас срећемо.

Препознавање изузетне важности високог образовања васпитачког 
кадра на личном, друштвеном, културном и економском плану (стручно 
утемељено, кадровски оправдано, економски рационално, у складу са ев-
ропским тенденцијама и праксом земаља у непосредном окружењу, да по-

Луткарски едукативни фестивал
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стоји правни оквир, како у Закону о високом образовању, тако и у Закону 
о основама система образовања и васпитања) довело је до тога да се Виша 
школа за образовање васпитача из Београда и Учитељски факултет из Бе-
ограда интегришу у јединствени факултет са два равноправна студијска 
одсека: Одсек разредне наставе и Одсек за васпитаче. Универзитет у Бео-
граду је 20. 04. 2006. године дао своје мишљење на елаборат и подржао 
иницијативу интеграције, на предлог Већа групације друштвених наука бр. 
249/8-3 од 04. 04. 2006. године. Веће Универзитета на седници одржа-
ној 05. априла 2006. године донело је Одлуку да се усваја нови студијски 
програм Учитељског факултета за образовање васпитача у предшколским 
установама које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 
22. 03. 2006. године под бројем 303-1. 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета РС је 18. 01. 2009. го-
дине издала уверење број: 612-00-807/2008-04 о акредитацији студијског 
програма („Универзитет у Београду, Учитељски факултет са седиштем у 
Краљице Наталије 43. Београд испунио је стандарде прописане Правил-
ником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа 
и студијских програма, Службени гласник РС број 106/06, за акредитацију 
основних академских студија: Студијски програм за образовање васпитача 
у предшколским установама у пољу друштвено-хуманистичких наука, и то 
за 140 студената у седишту”). 

Овај модел подразумева четворогодишњи студиј где су по стручној 
спреми изједначени васпитачи и учитељи, и по први пут вертикално на-
предовање у струци до највиших академских нивоа (магистар, доктор). 
Чињеница је да су, до ове интеграције, једино васпитачи имали потпуно 
затворену вертикалну проходност у струци. Нова концепција високог шко-
ловања је пружила могућност да амбициозни студенти наставе школовање 
као стручњаци и научници, који би се бавили методологијом научних ис-
траживања васпитно-образовне праксе. 
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Евалуација реформе васпитачке струке из угла академских васпитача

У прилог ефикаснијој концепцији образовања и професионалног 
развоја васпитача, након десет година школовања васпитача на четво-
рогодишњем и петогодишњем студију, урађено је пилот-истраживање са 
циљем да се истраже ставови, мишљења и запажања дипломираних ва- 
спитача о значају академског студирања. Истраживањем су сагледани до-
садашњи резултати најновије реформе система предшколског васпитања 
и образовања у Београду и испитан утицај појединих чинилаца академског 
студирања на мишљење васпитача. Резултати истраживања су показали 
да су васпитачи стручно оспособљени и припремљени за различите кре-
ативне и флексибилне „програмске пакете”, какве пракса тражи и стру-
чно су припремљени за припремни предшколски програм. Сви испитива-
ни васпитачи су задовољни ставом о уједначавању у школовању између 
васпитача,  учитеља, дефектолога и педагога. Васпитачи сматарају да је 
јасно утврђена концепција и програмска структура образовања васпитача 
са становишта специфичности узраста деце и циљева предшколског васпи-
тања. Дипломирани васпитачи сматрају да је концепција високог школо-
вања пружила могућност да амбициозни студенти наставе школовање као 
стручњаци и научници, који би се бавили методологијом научних истражи-
вања васпитно-образовне праксе. Одговарајућа интеграција београдских 
васпитача и учитеља у европске и светске просветне структуре је корак 
напред у њиховом духовном уздизању и нада за интелектуални и морални 
напредак нације.

Добијени резултат нимало не изненађује будући да су многе слабости 
у претходном систему образовања васпитача отклоњене. Образовањем 
васпитача на високошколском – факултетском нивоу створене су реал-
не претпоставке за темељнију припрему васпитача у стицању потребних 
знања, вештина и способности на комплекснијем сагледавању професио-
налне улоге васпитача у васпитно-образовном процесу (уместо извршиоца 
наставног програма васпитач је аутономни стручњак који доноси одлуке о 
разним аспектима васпитног процеса који је лично и професионално од-
говоран за његову реализацију и квалитет). У организацији наставног рада 
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велика пажња се поклањала активним методама и облицима рада, посеб-
но повезивању теоријских знања са практичним поступцима, повећању и 
вредновању процеса резултата рада студената и наставника. Дакле, ва- 
спитачи су обучени знањима и вештинама за васпитачку улогу (посредо-
вање знања, вођење и организација васпитног процеса, партнерство у пе-
дагошкој комуникацији, улога евалуатора итд.) и професионалну улогу 
(регулација социјалних односа, партнерство у афективној комуникацији и 
улога агенса социјализације).

Упућени су у стандарде квалитета и постигнућа у настави (примењена 
истраживања у настави ) и у стратегије евалуације и самоевалуације вла-
стите делатности и припремљени су за рад на усмеравању и остваривању 
целокупног развоја, свих аспеката дечјег развоја. Стручно су оспособљени 
за истраживачки рад и примену теоријских знања у практичним поступ-
цима за различите креативне и флексибилне „програмске пакете”, какве 
пракса тражи. 

Општи закључак  је да високошколско образовање васпитача може 
обезбедити одговарајуће опште педагошко-психолошко и методичко об-
разовање неопходно за успешно остваривање функције васпитача у раду 
са децом од рођења до поласка у школу.

 Даница Џиновић Којић
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ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
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Факултет је правно лице са статусом високошколске установе у 
групацији друштвено-хуманистичких наука, образовна и научна 

установа која своју делатност обавља у научним областима педагошких и 
андрагошких наука. 

Факултет своју делатност обавља на основу добијених дозвола за 
рад бр. 612-00-02304/2010-04 од 28. 02. 2011. године и допуна дозво-
ле за рад бр. 612-00-02875/2016-06  од 05. 12. 2016. године и 612-00-
01266/2015-06 од 23. 01. 2017. године.

Организационо и педагошки, Учитељски факултет је јединствена уста-
нова која своју делатност обавља у Београду, са седиштем у Краљице На-
талије 43 и у Љутице Богдана 46, те у високошколским јединицама без 
својства правног лица у Вршцу, улица Омладински трг 1, и у Новом Паза-
ру, Улица Дојевиће бб.

За организацију и унапређивање наставно-научног рада на Факулте-
ту организују се катедре као основне стручне и организационе јединице. 
Катедре обједињују сродне уже научне области, односно предмете и на-
ставнике и сараднике који на њима раде. Сви наставници запослени на 
Факултету са пуним и непуним радним временом, учествују у раду ка-
тедри. Катедре се старају о одржавању свих облика наставе и испита на 
основним, мастер и докторским студијама, обезбеђују услове за израду 
дипломских, мастер и докторских радова и брину о оспособљавању на-
ставног кадра.

За организацију и унапређење научних и истраживачких послова на 
Учитељском факултету је образован Дидактичко-методички институт као 
посебна научноистраживачка и развојна јединица која реализује научно-
истраживачке пројекте из области за које је Факултет матичан. Овај Инсти-
тут се у потпуности стара о научној и истраживачкој делатности, као и о 
публиковању остварених резултата. Институт за потребе реализације своје 
делатности може оснивати одговарајуће центре. 

У оквиру своје регистроване делатности, Факултет издавачку делат-
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ност остварује преко Центра за издавачку делатност, а развојно-истра-
живачке и остале стручне послове преко Развојно-истраживачког центра. 
Послове континуиране едукације и континуираног стручног усавршавања 
и консалтинга Факултет обавља преко организационе јединице Центра за 
континуирану едукацију.

 У оквиру Центра за издавачку делатност обављају се послови изда-
вања уџбеника, монографија, зборника, периодичних публикација и часо-
писа, као и других публикација у складу са усвојеним годишњим издава- 
чким планом. 

У оквиру Развојно-истраживачког центра Факултет реализује интерди-
сциплинарне програме, примењене за истраживања образовања и васпи-
тања у областима везаним за образовање учитеља и васпитача, областима 
педагогије, психологије, андрагогије и образовне технологије.

У оквиру Центра за континуирану едукацију Факултет организује и ре-
ализује програме образовања током читавог живота ван оквира студијских 
програма, и то у форми програма континуиране едукације у оквиру акре-
дитованих (матичних) образовно-научних поља.

Секретаријат Факултета обавља административно-стручне, материјал-
но-техничке и друге ваннаставне послове. Радом Секретаријата руководи 
секретар Факултета. Секретар Факултета организује извршење свих управ-

Др Светлана Леви, секретар Факултета
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них послова Факултета, руководи радом и стара се о уредном извршавању 
послова Секретаријата, заступа Факултет у имовинско-правним и другим 
пословима пред надлежним органима и у вези са тим, потписује одгова-
рајућа акта, издаје налоге за обављање послова из делокруга рада Секре-
таријата и извршава одлуке органа управљања. Од оснивања до данас 
секретар Факултета је др Светлана Леви.

Секретаријат чине: 
•	 Служба за правне, кадровске и административне послове (у оквиру 

службе за правне и опште послове обављају се правни послови, ка-
дровски послови, стручни послови везани за рад стручних органа, 
органа управљања и органа пословођења, послови јавних набавки, 
послови безбедности и заштите на раду, архивски послови и посло-
ви канцеларијског пословања).

•	 Студентска служба (у оквиру студентске службе обављају се посло-
ви на реализацији задатака у вези са уписом студената и овером 
семестра, наставом, испитима и студентским питањима на основ-
ним академским студијама, мастер и докторским студијама).

•	 Служба за рачуноводство и финансије (у оквиру службе рачуновод-
ства обављају се послови везани за обезбеђивање ажурног и за-
конитог вођења пословних књига и информација неопходних за 
управљање финансијским и материјалним пословањем Факултета. 
Обављају се и послови припреме финансијских планова и изве- 
штаја о реализацији планова, састављање периодичних обрачуна 
и завршних рачуна, обрачун и исплата зарада и других примања, 
и други законом, Статутом и Правилником предвиђени послови).

•	 Служба за подршку у настави (у оквиру службе обављају се послови 
везани за информативно-педагошки рад са студентима и издавање 
материјала за коришћење, односно пријем и стручно сређивање 
библиотечког материјала, затим пројектовање информатичког ре-
шења, имплементација решења и корисничка обука запослених 
и подршка, администрација сервера, активне и пасивне мрежне 
опреме, ажурирање постојећег и имплементација новог софтвера, 
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инсталација и подешавање правила за употребу мрежних и локал-
них ресурса, израда и одржавање организационе структуре Факул-
тета на рачунарима).

•	 Служба за комерцијално-услужне послове (у оквиру ове службе при-
купљају се подаци неопходни за планирање и спровођење јавних 
набавки, евидентирају захтеви и врши набавка робе, пружа услу-
га продаје књига Факултета, ажурирају све информације о стању 
робе, врши обрачун цена, наплата, вођење прописаних евиденција 
о промету, примање и складиштење робе у магацин Факултета, из-
давање робе из магацина, контрола стања залиха).

•	 Техничка служба (у оквиру службе обављају се портирски, домарски 
и технички послови на заштити о одржавању објекта Факултета, за-
тим услужни послови и послови на одржавању хигијене просторија 
Факултета).

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
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УПРАВНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Привремени Савет

Привремени савет Учитељског факултета у Београду именовала је Вла-
да Републике Србије својим решењем бр. 119-2923-66-31, на седници одр-
жаној 12. јула 1993, а на основу члана 7 Закона о оснивању учитељских 
факултета и о укидању делатности педагошких академија и виших шко-
ла. Привремени савет чинили су: председник – др Петар Козић, редовни 
професор Факултета организационих наука, чланови: др Милан Ратковић, 
професор Педагошке академије, др Владимир Цветановић, ванредни про-
фесор Универзитета у Приштини, др Милорад Дешић, редовни професор 
Филолошког факултета, мр Синиша Батало, посланик у Скупштини Републи-
ке Србије, др Нада Поповић-Перишић, потпредседник ИО града Београда, 
др Милија Николић, редовни професор Филолошког факултета, др Никола 
Живковић, научни саветник Института за историју и мр Смиљка Исаковић.

Седница Савета Факултета (1993)
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Привремени савет је усвојио више важних одлука за почетак рада Учи-
тељског факултета, а пре свега донете су одлуке о: 1) усвајању наставног 
плана Учитељског факултета за који је прибављена сагласност Универзите-
та у Београду, 2) преузимању шест наставника и распоређивању на радна 
места у затеченим звањима, 3) расписивању конкурса за избор наставника 
за прву и другу годину основних студија за предмете који нису заступље-
ни преузимањем наставника са других факултета, 4) усвајању правилни-
ка о стандардима организације наставе (интерактивна настава у мањим 
групама и рад у пленумима), 5) преузимању имовине укинуте Педагошке 
академије, 6) преузимању ненаставног особља укинуте Педагошке акаде-
мије (студенте и наставнике укинуте Педагошке академије, уз сагласности 
Владе Републике Србије, преузела је Виша васпитачка школа), 7) усвајању 
Статута Учитељског факултета чиме су створене потпуније могућности за 
почетак рада Факултета, 8) избору и заснивању радног односа за десет 
наставника чијим су избором створене могућности за конституисање На-
ставно-научног и Изборног већа.

Последњу седницу Привремени савет је одржао 22. новембра 1993. 
године.

Први Савет Учитељског факултета

Влада Републике Србије је на основу члана 108 став 2. Закона о Уни-
верзитету 8. децембра 1994. године донела решења бр. 119-5220-1/76 о 
именовању следећих чланова Савета Учитељског факултета (део који бира 
оснивач): Бранка Јешић професор педагогије и филозофије, мр Милић 
Алексић, помоћник министра просвете, Милунка Ђурђевић, председник 
Савеза учитеља Србије, др Мирослав Ђорђевић, професор Универзитета у 
Београду, др Нада Поповић-Перишић, потпредседник ИО града Београда, 
Мирослав Марковић, др Петар Козић, професор ФОН-а у Београду, др 
Светолик Костадиновић, генерални директор Заједнице ЈЖ, др Слободан 
Благојевић, судија Уставног суда Југославије и мр Смиља Исаковић, сло-
бодни уметник.
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Децембра 1994. године Наставно-научно веће Учитељског факултета 
изабрало је у Савет следећих 10 чланова: др Милана Ратковића, редовног 
професора, др Владимира Цветановића, ванредног професора, др Наду 
Кораћ, ванредног професора, др Ђорђа Надрљанског, редовног професо-
ра, др Ристу Тубића, редовног професора, др Бошка Влаховића, ванредног 
професора, др Александра Јовановића, доцента, Бранку Марковић, вишег 
предавача, мр Веру Дражић, вишег предавача и мр Мирославу Пецовић, 
вишег предавача.

За првог председника Савета изабран је проф. др Петар Козић, који је 
био и председник Привременог савета, а за његовог заменика др Светолик 
Костадиновић.

Органи управљања (1997–2013)

Марта месеца 1997. године Влада Републике Србије је својим ре-
шењем бр. 119-815-8/97 за чланове Савета Факултета именовала: проф. 
др Милана Недељковића, декана Учитељског факултета у Јагодини, Наду 
Стојковић, саветника у Министарству просвете, Милунку Ђурђевић, пред-
седника Савеза учитеља Србије, др Мирослава Ђорђевића, професора 
Универзитета у Београду, Даницу Вукићевић, помоћника министра про-
свете за основно образовање, др Наду Поповић-Перишић, министра за 
културу у Влади Републике Србије, др Петра Козића, професора Факул-
тета организационих наука у Београду, др Светолика Костадиновића, ми-
нистра у Влади Републике Србије, др Слободана Благојевића, судију Уста-
новног суда Југославије, и др Милеву Жижић, проректора Универзитета у 
Београду.

Наставно-научно веће је на својој седници одржаној 28. децембра 
1996. године за чланове Савета изабрало: др Ристу Тубића, редовног про-
фесора, др Бошка Влаховића, ванредног професора, др Александра Јова-
новића, ванредног професора, др Николу Костића, ванредног професора, 
др Вељка Банђура, редовног професора, др Љиљану Кнежевић, ванредног 
професора, др Данимира Мандића, доцента, др Мирославу Пецовић, ви-
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шег предавача, мр Гордану Стојановић, самосталног стручног сарадника и 
Јелену Врањешевић, асистента приправника.

Савет у новом саставу донео је неколико важних одлука о унапређи-
вању наставно-научног рада, опремању Факултета новим дидактичким 
медијима, обезбеђењу средстава за реализацију истраживачких пројеката, 
издавачкој делатности, избору декана и продекана, усвојио извештај и го-
дишњи програм рада.

Скупштина Републике Србије усвојила је 25. маја 1998. године нови 
Закон о универзитету (Службени гласник РС 20/98) којим су, између оста-
лога, знатно смањена овлашћења управних и стручних органа. Овај закон 
је предвиђао да су органи факултета декан, управни одбор и надзорни 
одбор. Именовани су први управни и надзорни одбори који су имали до-
ста сужена овлашћења. Углавном им је поверено доношење одлука из ма-
теријалне сфере. Влада Републике Србије је на седници од 24. јуна 1998. 
године донела решење број 119-2690-898/98 о именовању председника 
и чланова Управног одбора Учитељског факултета у Београду. У управни 
одбор су именовани проф. др Милева Жижић, редовни професор Еко-
номског факултета у Београду – за председника Управног одбора, др Жи-
ворад Ђорђевић, директор и главни одговорни уредник листа Борба, Ја- 
смина Цревар, професор Физичког факултета у Београду, проф. др Вељко 
Банђур редовни професор Учитељског факултета у Београду, проф. др 
Миливоје Лазић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, 
проф. др Љиљана Кнежевић, ванредни професор Учитељског факултета 
у Београду, мр Ратко Дрндаревић, асистент Учитељског факултета у Бео-
граду, Ана Лазаревић и Јасна Јовановић, студенти Учитељског факултета 
у Београду.

Влада Републике Србије, на седници од 19. јуна 2001. године, по чла-
ну 128 тога закона, именовала је нови Управни одбор у следећем саставу: 
проф. др Гордана Стојановић – председник, проф. др Ненад Кецмановић, 
асс. Горан Зељић, асс. мр Наташа Вујисић, проф. др Новица Петковић, 
проф. др Жарко Требјешанин, Слободан Вучковић – адвокат, Марија Не-
нић – студент, Марина Шоргић – студент.

Влада Републике Србије као оснивач својим решењем објављеним у 
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Службеном гласнику РС бр. 80/04 именовала је следеће чланове за Савет 
Факултета: проф. др Ненада Кецмановић, редовног професора Факултета 
политичких наука из Београда, проф. др Даницу Џиновић Којић, директо-
ра Више школе за образовање васпитача из Београда, Слободана Рељића, 
главног и одговорног уредника недељника НИН и Бранку Радовић, редов-
ног професора Факултета уметности из Крагујевца. Веће Факултета је на 
седници изабрало 12 представника за Савет који чине осам наставника и 
четири сарадника: проф. др Вељко Банђур, проф. др Мирко Дејић, проф. 
др Ивица Радовановић, проф. др Биљана Требјешанин, проф. др Вук Ми-
латовић, доц. др Сефедин Шеховић, доц. др Драган Мартиновић, проф. 
др Аурел Божин, асс. мр Сања Благданић, асс. мр Оливера Ђокић и асс. мр 
Зорана Николић. Ваннаставно особље је изабрало два, а студенти четири 
представника.

Професори Вук Милатовић, Младен Вилотијевић и Владимир Цветановић
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Закон о високом образовању, донет 2. септембра 2005. године, чла-
ном 76, предвиђа да је орган управљања високошколске установе Савет, 
чији мандат траје три године, а да изузетно мандат чланова Савета – пред-
ставника студената траје једну годину. Статут Универзитета у Београду, 
који је усвојио Савет Универзитета у Београду, на основу члана 53, став 1, 
тачка 1 Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), а 
на предлог Већа Универзитета од 12. јула 2006. године, на седници одржа-
ној 5. и 14. септембра 2006. године, предвиђа да Савет има 23 члана, од 
којих 15 бирају запослени на Факултету, у складу са Статутом Факултета, 
четири члана именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент 
Факултета. Оснивач именује чланове Савета из реда истакнутих личности 
из научне, односно стручне области у којој је Факултет, као и из просве-
те, културе, уметности или привреде, који нису запослени, нити на други 
начин радно ангажовани на Факултету. Статут Универзитета предвиђа и 
да се први избор органа управљања Факултета у саставу Универзитета по 
Закону, статуту Универзитета и статуту Факултета обави у року од 10 дана 
од дана ступања на снагу статута Факултета.

Тако су састав Савета Факултета чинили: 1) чланови које именује Вла-
да: проф. др Ненад Кецмановић, редовни професор Факултета полити- 
чких наука из Београда, проф. др Даница Џиновић Којић, директор Више 
школе за образовање васпитача из Београда (функција члана Савета јој 
је престала 10. 04. 2007. године, а по интеграцији ове школе са Факулте- 
том), Слободан Рељић, главни и одговорни уредник недељника НИН, и 
Бранка Радовић, редовни професор Факултета уметности из Крагујевца; 
2) чланови које је изабрало Веће Факултета: проф. др Вељко Банђур, проф. 
др Мирко Дејић, проф. др Милица Радовић Тешић, проф. др Биљана 
Требјешанин, проф. др Вук Милатовић, доц. др Сефедин Шеховић, доц. 
др Драган Мартиновић, проф. др Аурел Божин, асс. мр Сања Благданић, 
асс. мр Оливера Ђокић, асс. мр Зорана Николић, асс. мр Вера Николић, 
асс. мр Дејан Вук Станковић; 3) чланови које је изабрало ненаставно особље 
Факултета: Гордана Илић и Весна Лазаревић; 4) чланови које је изабрао 
Студентски парламент: Ана Васић, Марија Стојић, Наташа Пантелић и 
Милена Деспотовић.
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Од 2009. до 2012. године чланови Савета били су: проф. др Мили-
ца Радовић Тешић, председник Савета, проф. др Аурел Божин, проф. др 
Биљана Требјешанин, проф. др Милимир Мучибабић, проф. др Петар 
Пијановић, доц. др Миодраг Вуковић, асс. мр Сања Благданић, асс. мр 
Дејан Вук Станковић, асс. Драган Бранковић, наставник Јадранка Бар- 
зут, асс. мр Вера Радовић, проф. др Сефедин Шеховић, Нада Новаковић, 
Драган Миловановић, Наташа Николић, Ненад Синђелић, Иван Живковић, 
Јелена Витас, Ивана Лазић, Милица Лазовић, Милица Манојловић и Сло-
бодан Вељовић као чланови Савета из реда студената.

Решењем број 119-6897/2010 Влада Републике Србије је за чланове 
Савета Факултета именовала проф. др Јелену Влајковић, проф. др Вељка 
Брборића, Бранку Јешић и Драгослава Милошевића, који своју функцију 
обављају и у актуелном сазиву Савета.

Од 2013. до 2015. године чланови Савета из реда наставног особља 
били су: проф. др Данијела Костадиновић Красић, председник Савета, 
проф. др Петар Пијановић, проф. др Јасмина Милинковић, проф. др 

Седница Савета Факултета (2007)
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Мирко Дејић, доц. др Дејан Вук Станковић, мр Наташа Јанковић, мр Дра-
ган Бранковић, Драган Гавриловић и Сузана Бура из реда ненаставног 
особља Факултета. Мирзета Гицић, Мила Јелић, Војислав Милованчевић, 
Невена Маринковић, Јулијана Петровић, Милана Пиваш, Миша Петровић, 
Биљана Ђурђевић, Марија Миладиновић, Крсто Миливојевић, Ана Ракић, 
Александар Крстић и Јелена Радојичић су узели учешћа у раду Савета, као 
чланови Савета из реда студената.

Чланови Савета које именује Влада именовани су решењем бр. 119-
6897/2010. У међувремену Влада Републике Србије није именовала нове 
чланове Савета.

Актуелни сазив Савета Факултета, који је конституисан децембра 
2015. године чине:

I ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА
1. Александар Крстић
2. Јелена Радојичић
3. Биљана Ђурђевић
4. Ана Ракић

II ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
1. Александар Стојановић, председник Савета
2. Вељко Банђур
3. Драган Бранковић
4. Владимир Вукомановић Растегорац
5. Мирко Дејић
6. Горан Зељић
7. Наташа Јанковић
8. Мирослава Ристић
9. Ана Сарвановић
10. Горана Старијаш
11. Александра Стошић
12. Валентина Хамовић 
13. Невена Хаџи Јованчић
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III ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА ФАКУЛТЕТА
1. Сузана Бура
2. Драган Гавриловић

IV ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА
1. Јелена Влајковић
2. Бељко Брборић
3. Бранка Јешић
4. Драгослав Милошевић 

На конститутивној седници одржаној 07. 12. 2015. године, тајним гла-
сањем за председника Савета изабран је проф. др Александар Стојановић.

Закон о високом образовању (Сл. гласник РС бр.88/17), чланом 62. 
предвиђа промене у броју и саставу органа управљања високошколских 
установа чији је оснивач Република.  
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СТРУЧНИ ОРГАНИ

Наставно-научно веће

Привремени савет је на седници одржаној 14. јула 1993. године до-
нео одлуку о преузимању шест наставника укинуте Педагошке академије, 
изабрао наставнике за прву и делимично за другу годину студија, чиме су 
створени услови за конституисање Наставно-научног већа.

Чланови првог Наставно-научног већа били су следећи наставни-
ци и сарадници Факултета: др Светлана Безданов Гостимир, др Младен 
Вилотијевић, др Бошко Влаховић, мр Вера Дражић, др Ђорђе Ђурић, др 
Александар Јовановић, др Никола Костић, мр Миливоје Лазић, др Бранка 
Марковић, др Ђорђе Надрљански, мр Мирослава Пецовић, мр Милан Рат-
ковић, мр Гордана Стојановић, др Ристо Тубић и др Владимир Цветановић.

Прва седница, на којој је конституисано Наставно-научно веће, одржа-
на је 27. септембра 1993. године.

По важећем Статуту Факултета, Наставно-научно веће је највиши 
стручни орган Факултета. Наставно-научно веће чине наставници и аси-
стенти који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Фа-
култету. Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа Факултета 
по функцији, а декан је и председник Већа Факултета. При расправљању, 
односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета 
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања 
и утврђивање броја ЕСП бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 
20% представника студената, које бира Студентски парламент Факултета.

Веће Факултета данас чини: 15 редовних професора, 14 ванредних 
професора, 21 доцент, 12 наставника страних језика, уметности и вешти-
на, спорта и физичког васпитања и 22 асистента.
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Изборно веће

Изборно веће Факултета чине наставници – доценти, ванредни и ре-
довни професори – који су у радном односу са најмање 70% радног вре-
мена на Факултету, при чему, када Изборно веће доноси одлуке о предло-
гу за избор у звање, чине га наставници у истом и вишем звању од звања у 
које се наставник бира. Када се врши избор сарадника, Изборно веће чине 
сви чланови.

Изборно веће Факултета доноси предлог за избор у звање наставника, 
врши избор у звање сарадника и одређује комисије за писање реферата о 
кандидатима за избор у звање наставника и сарадника.

Наставно-научно веће (2018)
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Колегијум методичара

Као стручни орган саветодавне функције из области матичне делатно-
сти, на Факултету је основан Колегијум методичара. Колегијум методича-
ра чине сви наставници и сарадници који се баве наставом методике или 
извођењем методичке праксе, са пуним или непуним радним временом. 
Колегијум методичара обавља следеће послове и задатке: унапређује ме-
тодичку теорију и праксу, организује методичку праксу у вежбаоницама, 
обавља евалуацију методичке праксе, стара се о стручном усавршавању 
наставника и сарадника методике и разматра остала питања значајна за 
развој матичне делатности.

Веће докторских студија

На Факултету се као стручни орган образује и Веће докторских сту-
дија. Ово веће чине наставници и ментори који су по важећим нормати-
вима и стандардима за акредитацију студијских програма, акредитовани 

Декански колегијум
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од стране Комисије за акредитацију да предају на докторским студијама, 
а у радном су односу на Факултету. Мандат чланова овог Већа траје до 
наредне акредитације. Веће докторских студија бира руководиоца Већа од 
чланова Већа, простом већином гласова наставника са правом гласа. 

Катедре Факултета

За унапређење и организацију рада на Факултету образују се катедре 
као основне стручне јединице. Катедра се организује за једну ужу научну 
област или за више сродних научних области ради координисања настав-
ног и научног рада у оквиру тих области на Факултету. Сви наставници и 
сарадници запослени на Факултету са пуним или непуним радним време-
ном учествују пуноправно у раду своје катедре.

Приликом оснивања, на Учитељском факултету било је формирано 
пет катедри из више сродних наставно-научних дисциплина, и то: 1. Кате-
дра за српски језик и књижевност и стране језике, 2. Катедра за математи-
ку, 3. Катедра за методику и дидактике, 4. Катедра за општу педагогију и 
психологију и 5. Катедра за филозофију и социологију.

Развој Факултета је ишао у правцу специјализоване организације, те 
тако данас на Факултету имамо 9 катедри, и то: 1. Катедра за српски језик, 
књижевност и методику српског језика и књижевности, 2. Катедра за ма-
тематику и методику наставе математике, 3. Катедра за философију и 
друштвене науке, 4. Катедра за педагогију и психологију, 5. Катедра за ди-
дактику, 6. Катедра за методике уметничких предмета, 7. Катедру за ме-
тодику физичког васпитања, 8. Катедра за румунски језик (као матерњи је-
зик) и стране језике и 9. Катедра за методику наставе природе и друштва.

Унапређење рада факултета мотивисало је Катедру за методике умет-
ничких предмета да дана 25. 10. 2017. године упути предлог за проме-
ну Статута Учитељског факултета ради раздвајања Катедре за методике 
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уметничких предмета на Катедру за методику наставе музичке културе 
и Катедру за методику наставе ликовне културе. У предлогу је наведено 
да су се стекли сви услови за раздвајање катедре на две. Осим стручних и 
професионалних разлога, заснивање две нове методичке катедре у скла-
ду је и са организацијом осталих катедри на Факултету. Наставно-научно 
веће је предложило, а Савет на седници одржаној 14. 11. 2017. године до-
нело одлуку о овој статусној промени која ће ступити на снагу по добијању 
сагласности Сената Универзитета. 

Светлана Леви
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РУКОВОДНИ ОРГАНИ – ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ
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Ћирило и Методије, први словенски и српски 
просветитељи и учитељи,

рад академског сликара проф. мр Милована Арсића
(фреска у холу Факултета)
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Привремени декан

Вла да Ре пу бли ке Ср би је сво јим ре ше њем је име но ва ла за при вре ме-
ног де ка на проф. др Мла де на Ви ло ти је ви ћа, ко ји је прет ход но оба вљао 
ду жност ди рек то ра Пе да го шке ака де ми је за обра зо ва ње учи те ља до ње ног 
уки да ња. Ду жност при вре ме ног де ка на оба вљао је у вре ме ну од 1. јула до 
23. децембра 1993. го ди не.

Декани и продекани

На пр вој, кон ститутивној сед ни ци Са ве та, 22. де цем бра 1993. го ди не, 
тај ним гла са њем, иза бра ни су – за де ка на проф. др Мла ден Ви ло ти је вић, 
а за про де ка не проф. др Ми лан Рат ко вић и проф. др Вла ди мир Цве та но-
вић. Проф. др Мла ден Ви ло ти је вић је за де ка на би ран и име но ван још пет 
пу та уза стоп но: на сед ни ци Са ве та 9. но вем бра 1995, тај ним гла са њем 
проф. Ви ло ти је вић је дру ги пут иза бран за де ка на, а на сед ни ци Са ве та 
11. сеп тем бра 1997. иза бран је тре ћи пут. Вла да Ре пу бли ке Ср би је, при ме-
њу ју ћи но ви За кон о Уни вер зи те ту, ко јим су пра ва фа кул тет ских са ве та и 
ауто но ми ја Уни вер зи те та бит но сма ње ни, име но ва ла је про фе со ра Мла де-
на Ви ло ти је ви ћа, ре ше њем број 119-2690-12/98, за де ка на Фа кул те та, што 
је био његов че твр ти ман дат. Вла да је, по ис те ку дво го ди шњег ман да та, 
ре ше њем бр. 119-2067/2001, име но ва ла и пе ти пут за де ка на про фе со ра 
Мла де на Ви ло ти је ви ћа.

За про де ка на је, у дру гом ман да ту про фе со ра Ви ло ти је ви ћа, уме сто 
проф. др Ми ла на Рат ко ви ћа, ко ји је оти шао у пен зи ју, иза бран проф. др 
Ми ли во је Ла зић. На сед ни ци Са ве та од 11. сеп тем бра 1997. за про де ка не 
су иза бра ни проф. др Вла ди мир Цве та но вић и проф. др Ми ли во је Ла зић, 
а као тре ћи про де кан, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић. По За ко ну о Уни-
вер зи те ту из 1998. го ди не, де кан проф. др Мла ден Ви ло ти је вић је за про-
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де ка не по но во име но вао проф. др Вла ди ми ра Цве та но ви ћа и проф. др 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа, а уме сто про де ка на проф. др Ми ли во ја Ла зи ћа, 
име но вао је проф. др Да ни ми ра Ман ди ћа.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 20. 12. 2001. го ди не за де ка на Фа кул те та 
име но ва ла мр Гор да ну Сто ја но вић. Функ ци ју де ка на Фа кул те та оба вља ла 
је до 15. 11. 2002. го ди не. Про де ка ни Фа кул те та у том вре ме ну су би ли 
проф. др Ру жи ца Ро сан дић и проф. др Све тла на Без да нов Го сти мир. Од 
15. 11. 2002. до 01. 03. 2003. године функцију декана обављала је проф. 
др Светлана Безданов Гостимир. 

Управ ни од бор Фа кул те та је на пред лог Ве ћа Фа кул те та 01. 03. 2003. 
го ди не на функ ци ју де ка на иза брао проф. др Алек сан дра Јо ва но ви ћа. 
Про де ка ни Фа кул те та су би ли: проф. др Ста но је Ива но вић, проф. др Да-
ни мир Ман дић и доц. др Да ни је ла Ко ста ди но вић Кра сић.

Са вет Фа кул те та је 01. 03. 2005. го ди не по но во иза брао проф. др 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа за де ка на, а по ис те ку дво го ди шњег ман дат ног пе-
ри о да. За про де ка не су иза бра ни проф. др Ста но је Ива но вић, проф. др 
Иви ца Ра до ва но вић и проф. др Да ни је ла Ко ста ди но вић Кра сић.

Де кан ски ко ле ги јум иза бран је на Са ве ту Фа кул те та 20. 10. 2006. го-
ди не, а по од ред ба ма За ко на о ви со ком обра зо ва њу на пе ри од од три 
го ди не. Де кан ски ко ле ги јум чи нили су проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, 
де кан, и про де ка ни проф. др Ста но је Ива но вић, проф. др Иви ца Ра до-
ва но вић и проф. др Да ни је ла Ко ста ди но вић Кра сић. Сту дент про де кан је 
најпре била На та ша Но во се лац, затим Ана Сарвановић.

У мандатном периоду 2009–2012. године декан је био проф. др Алек-
сандар Јовановић, а продекани проф. др Станоје Ивановић, проф. др 
Ивица Радовановић, проф. др Данијела Костадиновић-Красић и проф. др 
Даница Џиновић Којић. Студент продекан најпре је била Милка Сарић, па 
Душка Михајловић.

Наредни декански колегијум изабран је на Савету Факултета 29. 9. 
2012. године, на мандатни период од три године. Декански колегијум 
чинили су проф. др Миле Савић, декан, и продекани: проф. др Биљана 
Требјешанин, продекан за науку, доц. др Зорана Опачић, продекан за на-
ставу, и доц. др Вера Радовић, продекан за међународну сарадњу. Студент 
продекан је Ненад Синђелић. 
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Актуелни декански колегијум изабран је 1. 10. 2015. године и чине га 
проф. др Данимир Мандић, декан, и продекани: проф. др Слађана Јаћи-
мовић, продекан за наставу, проф. др Данијела Костадиновић Красић, 
продекан за развој Факултета и међународну сарадњу и проф. др Сања 
Благданић, продекан за науку. И декан и продекани су реизабрани на исте 
функције које ће обављати у следеће три године, почев од 1. 10. 2018. 
Студент продекан је Немања Станков. 

Вилотијевић, др Младен (1935), професор и декан 
Учи тељског факултета у Београду (1993–2001). 

Учитељску школу завршио је у Тузли. Дипломирао на 
Фило зофском факултету у Сарајеву. 

Докторску дисертацију под насловом Утицај система 
комплексног вредновања на васпитно-образовне резултате 
у школи одбранио је 1981. године на Филозофском 
факултету у Сарајеву. 

Био је учитељ и директор у основној школи 
(Барошевац, Рудовци, „Краљ Петар“ – Београд). Истицао 
се изузетним за ла гањем и организационим способностима. 
Школе у ко јима је радио служиле су за пример и као узор 
осталим шко лама. 

За професора Педагогије и Дидактике у Педагошкој 
академији у Београду изабран је 1978, а од 1982. до 1993. 
године био је и њен директор. 

Велики је заговорник високошколског образовања учи-
теља. Својим радом и залагањем много је допринео осни-
вању Учитељског факултета у Београду, а после као декан 
и председник Заједнице учитељских факултета у Србији, 
организационом и програмском утемељењу и афирмацији 
учитељских факултета. 
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Активно је радио у бројним стручним педагошким 
орга низацијама и институцијама. Био је председник Савеза 
педа гошких друштава Југославије (1980–1982), председник 
Заједнице домова ученика Србије (1968–1973) и члан 
Просветног савета Србије (1992–1994). Био је уредник и 
члан редакције у више педагошких часописа (Педагогија, 
међународни часопис Образовање, теорија и пракса, 
Економика образовања, Иновације у настави, Наша школа, 
Образовна технологија). 

Добитник је Октобарске награде „Доситеј Обрадовић” 
(1979), „Ордена заслуга за народ са сребрним венцем”  
(1978) и одликовања „Вук Караџић” 2. реда (2001). 

Аутор је најцеловитије и најобухватније Дидактике код 
нас. Објављена је у три књиге (Београд, 2002) и преведена 
на руски језик. 

Аутор је 32 књиге и брошуре и око 200 стручних чла-
нака објављених у стручним часописима и зборницима. Ау-
тор је и око 30 јединица у енциклопедијским педагошким 
издањима. 

Најзначајније објављене књиге и брошуре (поред тро-
томне Дидактике): Програмирање рада школе, Сарајево 
(1978, друго издање 1980); Педагошка функција савремене 
образовне технологије (коаутор), Сарајево (1986); Основе 
научне организације рада, Београд (1992); Вредновање пе-
дагошког рада школе, Београд (1993); Организација и руко-
вођење школом, Београд (1992); Системско-теоријска осно-
ва наставног процеса, Београд (1996); Дидактичке теорије, 
Београд (1997); Врсте наставе, Београд (1998); Иновације 
у настави, Београд (2007); Хеуристичка настава, Београд 
(2007).
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Сто ја но вић, др Гор да на (1945), ре дов ни про фе сор 
(2003) за пред ме те Ме то ди ка на ста ве му зич ке кул ту ре, Ме-
то ди ка на ста ве му зич ког вас пи та ња, Рад са деч јим ин стру-
мен ти ма и де кан Фа кул те та (2001–2002). Ра ди на Учи тељ-
ском фа кул те ту од осни ва ња. Док то ри ра ла је на Фа кул те ту 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду (2001) из обла сти оп ште му-
зич ке пе да го ги је.

Нај зна чај ни ји ра до ви ко је је до са да об ја ви ла су: На-
ста ва му зич ке кул ту ре од 1. до 4. раз ре да основ не шко ле, За-
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град (1996); „Ка ко 
ре а ли зо ва ти про грам ске са др жа је на ста ве му зич ке кул ту ре 
од 1. до 4. раз ре да у не по де ље ној шко ли”, Ме то дич ка прак-
са (4/1997); Му зич ка кул ту ра – при руч ник за на став ни ке – за 
дру ги раз ред основ не шко ле, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град (2005); „Ва си ље ви ће во Ђач ко пе ва ње – 
ге не за по став ке му зич ке пи сме но сти на тра ди ци о нал ној 
му зи ци”, збор ник ра до ва Ми о драг А. Ва си ље вић – жи вот и 
де ло, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град (2006), 
Му зич ка кул ту ра (уџ бе ни ци за све раз ре де основ не шко ле 
од 1. до 8), За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 
(2007, ви ше из да ња).

До бит ник је Специјалног признања За во да за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства за ду го го ди шњу са рад њу, а по во дом 50 
го ди на За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства (2007), Ди-
пло ме Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду за из у зе тан до при-
нос раз во ју Фа кул те та (2001), На гра де Ме ђу на род ног сај ма  
књига и учила „Сре бр на та бла” за учи ло Му зич ка кул ту ра 
за 5. и 6. раз ред основ не шко ле, од но сно као аутор По себ не 
ди пло ме (1992).

Сту диј ски бо рав ци/струч но уса вр ша ва ње у ино стран-
ству: Сан Ди је го (САД), Бр до код Кра ња (Сло ве ни ја), Но ви 
Сонч (Пољ ска). Би ла је сти пен ди ста  Фул брај то ве фон да ци је 
(1970/71).
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Безданов Гостимир, др Светлана (1956), редовни 
професор и декан Факултета (2002–2003). Дипломирани 
про фе сор ен гле ског је зи ка и књи жев  но  сти. Уса вр ша ва ње: 
Лон дон, Ма дрид, САД.

По сле ди плом ске сту ди је: док то рат драм ских умет но сти 
у обла сти фил мо ло ги је.

Про фе си о нал ни ан га жман: co ur tesy as si stantship at 
Flo ri da Sta te Uni ver sity, Col le ge of Com mu ni ca tion – Tal-
la has see, Ре пу блич ки за вод за уна пре ђе ње вас пи та ња 
и обра зо ва ња (Бе о град), Ми ни стар ство про све те (Бе о-
град), Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду (Бе-
о град/Вр шац/Но ви Па зар), Учи тељ ски фа кул тет Уни вер-
зи те та у Кра гу јев цу (Ја го ди на), Фа кул тет за ме наџ мент 
(Но ви Сад, Пан че во), Ака де ми ја умет но сти Уни вер-
зи те та „Браћа Карић” (Бе о град), Фа кул тет ви зу ел них 
умјет но сти Уни вер зи те та „Ме ди те ран” (Под го ри ца).   
Струч но ис ку ство: пре ко 20 ис тра жи вач ких про је ка та, ме-
диј ско обра зо ва ње на став ни ка, оnli ne еду ка ци ја учи те ља 
у сфе ри умет но сти по крет них сли ка, пр ва сту дент ска ин-
тер на те ле ви зи ја Уни вер зи те та у Бе о гра ду (ТВ СУ®Ф), 
4 крат ко ме тра жна фил ма, не ко ли ко струч но-умет ни- 
ч ких жи ри ја, уре ђи ва ње ру бри ка у не ко ли ко ча со пи са. 
Аутор ски ра до ви (пре ко 100 на сло ва са го то во 3100 стра на 
об ја вље ног аутор ског тек ста): 15 књи га – Фил мом до лич но-
сти (1984), Фил мом до деч јег ства ра ла штва (1989), Фил мом 
до фил ма (1990), Фил мом до кри ти ке & vv. (1993), За (у)во-
ђе ње ме ди ја (1994), Бај ка у зе мљи ме ди ја (1998), Де те са три 
ли ста: по ро ди ца, шко ла, ме ди ји (2000), Pars pro to to (2001), 
Ко ба ја ги ме диј ски ку вар (2002), Чи та ти ме ди је (mul ti me dia, 
2004), Ме диј ска пи сме ност (елек трон ски из вор, 2004), Ме-
диј ска пи сме ност и ци вил но дру штво (2005), Me dia Li te racy 
and Ci vil So ci ety (2006), Умет ност по крет них сли ка (mul ti-
me dia, 2008), Ин фо те ка европ ске шко ле (mul ti me dia, 2008) 
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– и пре ко 90 ма њих сту ди ја, ре цен зи ја, рас пра ва и чла на ка.   
Пре во ди: пре ко 1600 стра на об ја вље ног пре во ди лач ког тек-
ста из обла сти књи жев ног, на уч ног и струч ног пре во ђе ња. 
При зна ња: На гра да бе о град ског Ин сти ту та за филм „Злат но 
пе ро” за те о ри ју и кри ти ку фил ма за сту ди ју Ју го сло вен ска 
филм ска кри ти ка и раз вој филм ског из ра за (1896–1987), 
об ја вље ну под на сло вом Фил мом до кри ти ке & vv.

Јо ва но вић, др Алек сан дар (1949), ре дов ни про фе сор 
(1999) за пред ме те Увод у ту ма че ње књи жев но сти, Књи-
жев ност за де цу и мла де и Срп ска кул ту ра у европ ском кон-
тек сту и де кан Учи тељ ског фа кул те та (2003–2012). Ра ди 
на Учи тељ ском фа кул те ту од осни ва ња. Док то ри рао је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (1993), на Од се ку за 
срп ску књи жев ност.

Нај зна чај ни ји ра до ви које је до сада објавио су: Ка ко 
пре да ва ти књи жев ност – те о риј ске осно ве на ста ве, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град (1984), Пе сни ци 
и пре ци, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град (1993), По е зи ја 
срп ског нео сим бо ли зма, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град (1994), 
По ре кло пе сме – де вет раз го во ра о по е зи ји, Про све та, Ниш 
(1995), Ства ра о ци и Ство ри тељ (три мо ли тве на пе ва ња), 
По ве ља, Кра ље во (2003), Чи тан ка, за дру ги раз ред гим на-
зи је и сред њих шко ла, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град (2005) и Стих и памћење (2018).

Био је уред ник Књи жев них но ви на (1978–1980), Књи-
жев не ре чи (1980–1984), Књи жев но сти (1986–1990), Ита-
ке (1995–1997) и Alp he (2001–2002). До бит ник је књи жев-
них на гра да: „Павле Бихали” (1977), „Милан Богдановић” 
(1985), Борбине (1993), „Ђорђе Јовановић” (1995) и „Лаза 
Костић” (1996) и Све то сав ске на гра де за уку пан до при нос 
обра зо ва њу (2006).
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Пре да вао је на пост ди плом ским сту ди ја ма у Но вом 
Саду, Ба ња лу ци и Ле по са ви ћу.

Био је председник За јед ни це учи тељ ских/пе да го шких 
фа кул те та (2003–2012), и председник и члан На ци о нал ног 
про свет ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је (2005–2011).

Савић, др Миле (1957), редовни професор (2003) за 
предмете Филозофија са етиком, Филозофија образовања, 
Увод у логику и научни метод и Општа методологија.

Ради на Учитељском факултету од 2003. године. Маги-
стрирао (1991) и докторирао (1995) на Филозофском фа-
култету у Београду на Одељењу за филозофију. На функ-
цији декана Учитељског факултета је од 1. октобра 2012.

Најзначајнији радови које је објавио су: Битак и разу- 
мевање (Херменеутика и онтологија у делу Мартина Хајде- 
гера), Рад, Београд (1993), Изазов маргиналног, „Филип 
Вишњић”/ИФДТ, Београд (1996), Ванредно стање, „Филип 
Вишњић”, Београд (1999), Филозофија (уџбеник из филозо-
фије за средње школе и гимназије, коаутор), Београд (прво 
издање 2001), Хрестоматија (из филозофије за средње 
школе и гимназије, коаутор), Београд (2002), Политика фи-
лозофског дискурса (практичне импликације ’постмодерне 
филозофије’), Завод за уџбенике и наставна средства, Бе-
оград (2003), Наслеђе просветитељства, Арт принт, Бања 
Лука (2010) и више десетина чланака.

До 1995. године радио је као професор филозофије у 
Малом Зворнику. Од 1995. до 2003. године радио је у Ин-
ституту за филозофију и друштвену теорију у Београду. Био 
је директор Института за филозофију и друштвену теорију 
од 2001. до 2003. године, као и главни уредник часописа 
Филозофија и друштво. Био је председник Српског фило-
зофског друштва. Члан је жирија Другог програма Радио 
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Београда за награду „Никола Милошевић” за књигу године 
из области естетике, теорије уметности и филозофије. Бави 
се савременом филозофијом и филозофијом политике. За 
књигу Политика филозофског дискурса добио је 2004. го-
дине награду Другог програма Радио Београда за најбољу 
књигу године из области естетике, теорије уметности и фи-
лозофије.

Требјешанин (Драгутиновић) Биљана (1950), редов-
ни професор (2009) за предмете: Педагошка психологија, 
Основни појмови опште психологије, Управљање агресивним 
понашањем ученика, на основним студијама, Психологија у 
разредној настави на мастер студијама и Теоријско-мето-
долошки проблеми у разредној настави, на докторским сту-
дијама (део предмета). На Учитељском факултету у Београ-
ду ради од 2003. године. Докторирала је на Филозофском 
факултету у Београду 1996. године у области психологије.

Најзначајнији радови: Мотивација за учење – Теорије, 
принципи, примена, Учитељски факултет, Београд (2009); 
Савремени основношколски уџбеник – Теоријско-методоло- 
шке основе (коаутор), Завод за уџбенике, Београд (2001); 
Психологија патриотизма и обрасци социјализације, Заду- 
жбина „Андрејевић”, Београд (1997); Children in the times of 
social crisis, (Ed.), Institute for educational research, UNESCO 
– UNDP, Belgrade (1997); Theoretical and methodological 
tendencies in the study of learning motivation and their 
practical implications. In: Zaclona, Z. & Radovanovic, I (Eds), 
Theoretical and practical dimensions of contemporary education. 
Selected issues. State higher vocational school in Nowy Sącz, 
Faculty of teacher education University of Belgrade, (2012); 
„Карактеристике и чиниоци приступа студирању студената 
наставничких факултета”, Психологија, 46 (3), „Дидакти- 
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чко-методичка подршка учењу и развоју у уџбеницима за 
млађи основношколски узраст”, Ристић, М. (ур.),  Дидак-
тичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и 
развоју деце. Зборник међународног скупа, Учитељски фа-
култет, Београд (2016). Коаутор је пет уџбеничких компле-
та, од припремног до четвртог разреда основне школе, за 
предмете Свет око нас и Природа и друштво.

Награде: „Стојан Новаковић” за најбољи основношкол-
ски уџбеник у издању Завода за уџбенике у Београду у 
2004. години, награде Друштва психолога Србије: „Живо-
рад-Жижа Васић” за афирмацију и популаризацију савре-
мене психологије у Србији, за уређивање „Психолошких но-
вина” и два признања за допринос раду Друштва психолога 
Србије.

Била је председник Друштва психолога Србије, члан 
Матичног одбора друштвених наука Министарства науке 
и технолошког развоја РС, члан Комисије за израду нацр-
та средњорочног плана развоја образовања у Србији, члан 
Комисије за уџбенике Националног просветног савета, 
члан Већа научних области друштвено-хуманистичких на-
ука Универзитета у Београду, шеф Катедре за педагогију и 
психологију, продекан за науку (01. 10. 2012–30. 09. 2015) 
и в.д. декана на Учитељском факултету у Београду (04. 11. 
2014–30. 09. 2015). Најзначајнији догађаји и активности 
који су обележили период у којем је била в.д. декана су: 
излазак из штампе Лексикона образовних термина, капитал-
ног издања Факултета на чијој припреми је рад започет још 
у време деканства професора Александра Јовановића, рад 
на промоцији Лексикона и обезбеђивање његовог откупа 
од стране Министарства за културу РС; рад на осмишља-
вању заједничког научно-истраживачког пројекта Заједнице 
учитељских факултета Србије за наредни истраживачки ци-
клус МНТР; финализовање договора и прецизирање уго-
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вора са компанијом Самсунг за опремање две дигиталне 
учионице на Факултету; ажурирање рада студентске службе 
на издавању диплома студентима који су допунили своје 
образовање на Учитељском факултету. Посебна пажња 
посвећена је јачању демократичности и транспарентности 
рада управе Факултета и подстицању и афирмисању нау- 
чноистраживачког рада студената. 

Студијски боравци: Москва (1988), Финска (2003).

Мандић, др Данимир (1964), редовни професор 
(2003) за предмете Информатика и Образовна технологија. 
Ради на Учитељском факултету од оснивања. Докторирао 
је на Факултету техничких наука у Новом Саду (1994) 
у области информационих система у саобраћају и на 
Филозофском факултету у Источном Сарајеву (2002) у 
области дидактичко-информатичких иновација на Одсеку 
за педагогију. Завршио је специјализацију из области 
компјутерских наука на Michigan State University (1988) у 
САД. Носилац је највише лиценце за испитивача у области 
Европских стандарда информатичких знања (ECDL) и 
координатор је за тестирање кандидата за ову међународну 
лиценцу у Србији.

Поред деканске функције, у мандатима који трају од 1. 
октобра 2015, односно од 1. октобра 2018. године, пред-
седник је Заједнице учитељских факултета Србије. У тој 
функцији остварио је сарадњу са учитељским и сродним 
факултетима у окружењу. Иницирао је и организовао нау- 
чне скупове на којима су учествовали професори са свих 
ових факултета. Поред стално актуелних питања у сфери 
васпитања и образовања, на тим и другим сличним ску-
повима усаглашавани су планови и програми учитељских 
факултета. Уз уједначавање садржаја омогућено је једно-
ставније признавање диплома и боља размена студената.
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Учествовао је на најзначајнијим међународним нау- 
чним скуповима (Кембриџ, Харвард, Атина, Болоња). У 
Кембриџу је имао уводно излагање на скупу посвећеном 
проучавању вештачке интелигенције у образовању.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: Es-
sentional of microcomputers and popular aplications, Uni-
versity of Banat, Timisoara (1996); Информациона 
технологија у образовању, Филозофски факултет, Источно 
Сарајево (2001); Дидактичко-информатичке иновације 
у образовању, Медиаграф, Београд (2003); Методика 
информатичког образовања, Филозофски факултет, 
Бања Лука (2003); Информационе технологије – Европски 
стандарди информатичких знања, Медиаграф, Београд 
(2005); WEB портали и образовање на даљину у функцији 
подизања квалитета наставе, Медиаграф, Београд 
(2006); Интернет технологија, Чигоја, Београд (2010); 
Менаџмент у образовању (коаутор), Педагошки факултет у 
Бијељини, Бијељина (2011); Школски менаџмент (коаутор), 
Школска књига, Београд (2011); Европски стандарди 
информатичких компетенција (коаутор), Чигоја, Београд 
(2011); Информатичко-развијајућа настава у ефикасној 
школи (коаутор), Учитељски факултет, Београд (2016); 
Управљање развојним променама у васпитно-образовним 
установама (коаутор), Учитељски факултет, Београд 
(2016); Хипермедији у настави учења (коаутор), Учитељски 
факултет, Београд (2016); Практикум из информатике 
(коаутор), Учитељски факултет, Београд (2017); Практикум 
из Образовне технологије (коаутор), Учитељски факултет, 
Београд (2017); Методика информатичког образовања: 
са основама информатике (коаутор), Учитељски факултет, 
Београд (2017), Образовање на даљину (коаутор), Учитељски 
факултет, Београд (2017).
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НАСТАВА И СТУДИЈСКИ ПЛАНОВИ
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Факултет остварује основне академске студије (студије првог степена), 
дипломске академске студије – мастер (студије другог степена) и 

докторске студије (студије трећег степена).

Основне академске студије на Студијском програму за образовање 
учитеља и на Студијском програму за образовање васпитача у предшколским 
установама имају по 240 ЕСПБ.

Мастер академске студије на оба студијска програма имају по 60 
ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 240 ЕСПБ 
на основним академским студијама.

Докторске студије имају 180 ЕСПБ, уз претходно остварени обим 
студија од најмање 300 ЕСПБ на основним академским и дипломским 
академским студијама. Организују се у научној области методике разредне 
наставе за коју је Факултет матичан.

Конференција ELTA (English Language Teachers’ Association)
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ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

Једна од основних улога Факултета као образовно-научне инсти-
туције јесте уредно и квалитетно одвијање наставе (редовна, консул-
тативна настава, вежбе и др.), затим пракса студената по годинама, 
организација испита (сумирање резултата, припрема анализа), орга-
низација квалификационих испита, сарадња са школама вежбаоница-
ма, Универзитетом, Министарством просвете, другим високошколским 
установама у земљи и иностранству као и са другим институцијама 
значајним за Факултет. За те послове задужен је продекан за наставу. 
Будући да је његов посао веома комплексан, он их обавља у сарадњи 
са шефом Колегијума методичара, руководиоцима за међународну са-
радњу, мастер и докторских студија и продеканом за науку, студен-
том продеканом као и са свим наставницима и сарадницима Факултета 
који су били активни учесници наставног процеса.

Наставни програми 2004. године замењени су новим, заснованим 
на научном знању, уметничком стваралаштву и педагошком искуству, с 
циљем да студентима омогућимо да стекну професионалне компетен-
ције које су усклађене са компетенцијама које се стичу на сродним фа-
култетима у Европи, уз пуно уважавање наших културних особености и 
добрих традиција у образовању наставника. Један од основних разлога 
за реформисање плана и програма тиче се ефикаснијег и садржајнијег 
студирања. Пошло се од тога да студентима треба пружити неопходна 
знања, али их још више оспособљавати за самостално учење и кри-
тичко размишљање. У Наставном плану врло пажљиво је направљен 
баланс неопходних дисциплина: дидактичко-методичких, педаго- 
шко-психолошких, школских и општеобразовних предмета и праксе 
која је добила већи значај. Истовремено, прелазак на академску мрежу 
био је од изузетног значаја за наш рад, јер је побољшана комуникација 
са наставницима, сарадницима и студентима. Електронска презентација 
Факултета редовно се одржавала и допуњавала актуелним садржајима 
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и битним обавештењима (распоред предавања, вежби, консултација, 
испита, праксе; резултати пријемног и других испита и др.).

Закон о високом образовању из 2005. године дефинисао је садр-
жаје студијских програма и поступак верификације високошколских 
установа, што је Учитељски факултет успешно остварио у поступку 
акредитације, добијањем дозволе за рад.

Током 2006. године, Наставно-научно веће Факултета формира-
ло је радне групе од изабраних представника Учитељског факултета и 
Више школе за образовање васпитача у предшколским установама и 
усвојило студијски план за образовање васпитача. Влада РС је 2007. го-
дине донела Одлуку о спајању Више школе за образовање васпитача са 
Учитељским факултетом у Београду, по добијеним сагласностима Већа 
и Савета Универзитета у Београду. Од тада се настава на Учитељском 
факултету одвија на два смера и на свих пет нивоа. Настава на основ-
ним студијама је најзахтевнија због дужине трајања студија и због броја 
предмета. Усвојен је Правилник основних студија са Режимом студија и 
Списак обавезне литературе. Посебна пажња била је посвећена профе-
сионалној пракси, која је унапређена и стално се унапређује (од 2011. 
године обавља се у Београду, уз стручну посету и обилазак кандида-
та од стране професора и асистената). Један од основних разлога за 
реформисање плана и програма тиче се ефикаснијег и садржајнијег 
студирања. Пошло се од тога да студентима треба пружити неопходна 
знања, али их још више оспособљавати за самостално учење и кри-
тичко размишљање. На Факултету је 2004. године први специјализант 
одбранио специјалистички рад, а Наставно-научно веће Универзитета у 
Београду прихватило је тему докторске дисертације првог докторанда.

На мастер студијама раздвојена је настава за студенте уписане на 
основу Закона о високом образовању из 2005. године и за студенте 
уписане пре доношења овог закона.

У периоду 2003–2018. године наставничка и сарадничка структура 
је значајно промењена, јер је Факултет 2003. године имао само троје, 
а 2018. године има петнаест редовних професора.

Настава свакако не би могла да буде квалитетна да је не прати 
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дидактичко-методичка опремљеност амфитеатара и кабинета. Студен-
тима стоје на располагању изузетно добро опремљена библиотека, 
читаоница, дигиталне учионице и компјутерска лабораторија. Учитељ-
ски факултет има интерну телевизију, међу првима је развио рачунар-
ску мрежу, набавио интерактивне табле и пројекторе и софтвере за 
учење на даљину. У сарадњи са Самсунгом опремљене су две дигитал-
не учионице које студентима омогућују динамичнију наставу и стално 
праћење, мерење и вредновање њиховог рада.

Комуникација са студентима у великој мери се обавља електрон-
ски, а поред дефинисаних распореда, резултати колоквијума и испита, 
као и све друге информације редовно се објављују на сајту Учитељског 
факултета.

*

Настава на Учитељском факултету у школској 2017/2018. години 
одвија се у неколико равни – на основним академским студијама, ма-
стер и докторским студијама, од чега се основне студије изводе у се-
дишту (и то у две зграде) и два наставна одељења, у Вршцу и Новом 
Пазару. Сваки ниво образовања има своју унутрашњу мрежу: четворо-
годишње основне академске студије (којима студент стиче 240 ЕСПБ) 
изводе се на два смера: Студијски програм за образовање учитеља и 
Студијски програм за образовање васпитача у предшколским установа-
ма. У школској 2017/2018. уписано је 218 студената на смеру за обра-
зовање учитеља и 145 студената на смеру за образовање васпитача. 
Настава на дипломским академским мастер студијама подразумева 
једногодишње школовање (60 ЕСПБ) на два профила којима студенти 
стичу стручно звање: мастер учитељ и мастер васпитач. У школској 
2017/2018. на мастер студије уписано је 242 студента са учитељског 
смера и 111 студената са васпитачког смера. Такође, Факултет је акре-
дитован и за трогодишње докторске студије из методике разредне на-
ставе (180 ЕСПБ), које се изводе кроз три модула: модул Методике 
наставе српског језика и књижевности, модул Настава математике и 
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модул Методике наставе природе и друштва. Уписна квота за доктор-
ске студије је засад 9 студената годишње, по 3 на сваком модулу. У 
процесу акредитације су још четири модула докторских студија: модул 
Методике наставе музичке културе, модул Mетодике наставе ликовне 
културе, модул Методике наставе физичке културе и модул Методике 
информатичког образовања. У овом тренутку, на Учитељском факулте-
ту студира 2131 студент основних академских студија, 353 студента на 
мастер студијама и 37 студената на докторским студијама.

Oсим школовања за своју основну делатност – рад у предшколским 
установама и у разредној настави – што је најважнија наставна и нау- 
чна делатност на Факултету, студентима Учитељског факултета отва-
рају се и друге додатне могућности за стручно усавршавање.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је крајем 
2017. године усвојило измене и допуне Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник 
бр. 11/17), додавањем могућности да наставу и друге облике васпит-
но-образовног рада за предмет Информатика и рачунарство може да 
изводи и мастер учитељ који је током студирања остварио 90 ЕСПБ из 
ове области и одбранио мастер рад из ове области. По први пут, по-
чев од школске 2018/19. године студенти уписани на академске студије 
Учитељског факултета, моћи ће да се определе од прве године за ове 
изборне садржаје, а што ће им, по њиховом завршетку, поред поди-
зања информатичких компетенција, обезбедити и стицање једног од 
законских услова за запошљавање мастер учитеља за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада за предмет Информати-
ка и рачунарство у основној школи од петог до осмог разреда.

Taкође, студенти Учитељског факултета од 2018. године имају мо-
гућност да кроз обавезне и изборне предмете у току основних и мастер 
студија унапреде своја знања и способности у оквиру енглеског језика 
према Заједничком европском референтном оквиру за језике. Осим ча-
сова језика, настава у оквиру Додатних садржаја у функцији подизања 
језичких компетенција у настави енглеског језика подразумева инте-
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грисане садржаје предмета из предшколског и првог циклуса основ- 
ног образовања, као и садржаје својствене педагошко-психолошким 
и дидактичко-методичким групама академских предмета. Удружујући 
своја знања и вештине на матерњем и страном језику, уз стечених 60 
ЕСПБ у оквиру овог модула, студенти добијају и могућност додатног 
запослења за рад у настави енглеског језика са децом предшколских и 
млађих школских узраста.

Учитељски факултет Универзитета у Београду има укупно 94 на-
ставника и сарадника. Од наведеног броја наставника и сарадника 15 
је редовних професора, 15 ванредних професора, 26 доцената, 12 на-
ставника вештина, уметности и страних језика, 19 асистената и 7 сарад-
ника у настави. Наставници ангажовани са непуним радним временом 
ангажовани су за реализацију наставе у одељењима Факултета у Вршцу 
и/или Новом Пазару. Такође, на Факултету ради 57 чланова ненастав-
ног особља. За потребе реализације наставе Факултет ангажује и на-
ставнике са других високошколских установа, пре свега Универзитета у 
Београду. Тако је у школској 2017/2018. ангажовано 37 наставника са 
других високошколских установа и института. Све укупно, 131 настав-
ник, сарадник, асистент и предавач укључен је у наставу у школској 
2017/2018. години.

Реализација наставе на Факултету подразумева организовање 
и праћење сложеног наставног процеса који се изводи на три нивоа 
академског образовања, и по два смера у сваком нивоу образовања. 
Саставни део наставног процеса чини и практичан рад студената у шко-
лама вежбаоницама и предшколским установама, а њега обезбеђује 
активна сарадња Колегијума методичара са установама (основним 
школама и предшколским установама) у којима наши студенти упо-
знају практичну наставу и изводе професионалну праксу. Стога Нау- 
чно-наставно веће благовремено доноси све одлуке које се тичу наста-
ве и усваја: календар школске године, студијске програме, режим сту-
дија, наставне садржаје обавезних и изборних предмета, обавезну ли-
тературу, план и распоред наставе, распоред консултација, распоред у 
школама вежбаоницама и предшколским установама, план и распоред 
испитних рокова на свим нивоима студија. 
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Упис нове генерације студената веома је важан, па се припреми 
за упис у нову школску годину посвеђује велика пажња. Факултет је 
оформио радну групу за организовање припремне наставе за упис но-
вих кандидата и врши све неопходне припреме за организовање и из-
вођење класификационих испита, те уписа нове генерације студената 
у школску 2018/2019. годину. Сви подаци о настави и конкурсу за упис 
студената у нову школску годину јавно су доступни на интернет-сајту 
Факултета и огласним таблама; осим тога, Факултет је у бројним јав-
ним гласилима промовисао организовање припремне наставе и услове 
конкурса за упис. Организовање и извођење наставног процеса не би 
било изводљиво без координације продекана за наставу са деканом, 
шефовима катедри, колегијумом методичара, руководиоцима настав-
них одељења, руководиоцима мастер и докторских студија, гостујућим 
професорима, студентом продеканом и председником студентског пар-
ламента, као и са студентском службом – изнутра – и проректором за 
наставу Београдског универзитета и Министарством просвете – споља.

Квалитет наставног процеса обезбеђује се његовим сталним 
праћењем, вредновањем и унапређивањем. Наставни процес одвија 
се у складу са Стратегијом обезбеђивања квалитета, на основу Акци-
оног плана за спровођење стратегија и Етичког кодекса наставника и 
сарадника Учитељског факултета. Обезбеђивање квалитета наставе 
подразумева разноврсне активности: пре свега активно учешће у те-
кућем процесу самоевалуације и реакредитације Факултета (за шта су 
задужене Комисија за развој студијског плана и програма и обезбеђење 
квалитета и Комисија за самовредновање и реакредитацију); анали-
зу резултата редовне годишње студентске евалуације установе, њених 
наставника и сарадника, наставних програма, анализу пролазности на 
испитима у последње две школске године и контролу редовности одр-
жавања наставе.

Како би квалитет наставног процеса био што виши, неопходно је 
активно укључивање студената, превасходно кроз сарадњу са пред-
ставницима Студентског парламента. Мотивисање студената да пости-
жу што боље резултате током студија омогућавано је, између осталог, 
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конкурсима за доделу стипендија студентима који су постигли најбоље 
резултате на свим годинама основних и мастер студија, као и конкур-
сом за ослобађање одређеног броја студената дела школарине; одлу-
ке о стипендијама и ослобађању дела школарине доноси на основу 
приспеле документације за то именована комисија. Факултет подстиче 
разноврсне студентске иницијативе, учешће на разним манифестација-
ма, стручним и научним скуповима у земљи и иностранству, као и у 
програмима размене студената. На овај начин, у сарадњи са студенти-
ма, успешно је промовисан Учитељски факултет, између осталог, и на 
међународном сајму образовања (Edu fair), на овогодишњој Учитељија-
ди, покренуте су разноврсне иницијативе за студентско волонтирање, 
организован је округли сто о условима студирања.

У школској 2012/2013. години основани су Центар за научноистра-
живачки рад студената, којим се подстиче учешће студената у истра-
живачким пројектима и научном раду, Центар за издавачку делатност 
чија је дужност да обезбеди оптималну уџбеничку и помоћну литера-
туру и издања од интереса за образовне и хуманистичке науке, као и 
Програмски савет за културну, уметничку и јавну делатност Учитељског 
факултета. Све ове институције у оквиру Факултета пружају могућност 
наставницима и студентима Факултета да се на више начина укључе у 
разноврсне уметничке, стручне и научне активности на Факултету.
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм за образовање учитеља

Основни подаци о студијском програму

Назив и циљеви 
студијског програма

Основне академске студије на студијском програму 
за образовање учитеља које имају 240 ЕСПБ.

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили 
средњу школу у четворогодишњем трајању, по-
ложили тестове способности и пријемни испит из 
предмета предвиђених Статутом Факултета, а у 
складу са Статутом Универзитета у Београду и За-
коном о високом образовању.

Стручни академски/
научни назив

Дипломирани учитељ

Исходи студијског 
програма

На основним академским студијама изводи се 
студијски програм заснован на научном знању, 
уметничком стваралаштву и педагошком искуству, 
којим се студентима омогућава стицање професио-
налних компетенција за рад у разредној настави. 
Студенти се, такође, оспособљавају за примену 
дидактичко-методичких, научних и стручних до-
стигнућа у своме раду, као и за самостални истра-
живачки рад. Савладавањем програма дипломских 
академских студија стиче се могућност уписа ака-
демских мастер студија (студије другог степена) и 
добијања звања мастер учитељ.

Структура студијског 
плана

У наставном плану је пажљиво направљен баланс 
неопходних дисциплина: методичких, педагошко- 
-психолошких, школских и општеобразовних пред-
мета, као и професионалне праксе која има посе-
бан значај. Однос обавезних и изборних предмета 
је уравнотежен и распоређен кроз све наставне 
године.
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Редни број 
предмета

 ПРВА ГОДИНА Број 
кредита 
према 
ECTS

Начини
провере 
знања**

Назив предмета

   1. Философија са етиком 5 П+У

   2. Социологија образовања 3 У

   3. Страни језик I 6 П+У

   4. Развојна психологија 6 П+У

   5. Општа педагогија 6 П+У

   6. Педагошка информатика 4 П+У

   7. Српски језик I 6 П+У

   8. Математика I 5 П+У

   9. Вокално-инструментална настава 4 У

 10. Увод у природне науке 4 П

 11. Педагошко-психолошка пракса 2 ПР

 12. Изборни 
предмети*

 Изборни општи курс I 3 П+У

 13. Изборни педагошко- 
-психолошки курс I

3 П+У

 14. Изборни предметни
курс I

3 П+У

* Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних кур-
сева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Редни број 
предмета

ДРУГА ГОДИНА Број 
кредита 
према 
ECTS

Начини
провере 
знања**Назив предмета

   1. Српски језик II 3 П+У

   2. Увод у тумачење књижевности 6 П+У

   3. Дидактика 8 П+У

   4. Математика II 6 П+У

   5. Страни језик II 3 П+У

   6. Социологија породице 3 У

   7. Педагошка психологија 6 П+У

   8. Драма и покрет 3 ПР

   9. Увод у друштвене науке 4 П

 10. Основи спорта и физичког васпитања 3 ПР

 11. Визуелне уметности 3 ПР

 12. Дидактичка пракса 3 ПР

 13. Изборни 
предмети*

Изборни 
општи курс II

3 П+У

 14. Изборни
педагошко-психолошки 
курс II

3 П+У

 15. Изборни предметни 
курс II

3 П+У

* Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних кур-
сева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Редни број 
предмета

ТРЕЋА ГОДИНА Број 
кредита 
према 
ECTS

Начини
провере 
знања**Назив предмета

   1. Књижевност за децу и младе 6 П+У

   2. Образовање за медије 3 У

   3. Методологија педагошких истраживања 5 П+ПР

   4. Породична педагогија 3 П+У

   5. Школска педагогија 3 П+У

   6. Српска/национална култура у 
европском контексту

3 П

   7. Образовна технологија 4 П+ПР

   8. Методика наставе српског језика и 
књижевности I

6 П+У

   9. Методика наставе математике I 4 П+У

 10. Методика наставе ликовне културе I 2 П+У

 11. Методика наставе природе и друштва I 4 П+У

 12. Методика наставе музичке  културе I 2 П+У

 13. Методика наставе физичке културе I 2 П+У

 14. Методика рада са децом са посебним 
потребама

3 П+У

 15. Методичка пракса 4 ПР

 16. Изборни 
предмети*

Изборни педагошко- 
-психолошки  
курс III

3 П+У

 17. Изборни предметни  
курс III 

3 У

* Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних кур-
сева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Редни број 
предмета

ЧEТВРТА ГОДИНА Број 
кредита 
према 
ECTS

Начини
провере 
знања**Назив предмета

   1. Школскo право и администрација 3 У

   2. Методика наставе српског језика и 
књижевности II

8 П+У+ПР

   3. Методика наставе математике II 8 П+У+ПР

   4.  Методика наставе ликовне културе II 5 П+У+ПР

   5. Методика наставе физичке културе II 5 П+У+ПР

   6. Методика наставе природе и друштва II 7 П+У+ПР

   7. Методика наставе музичке културе II 5 П+У+ПР

   8. Методичка пракса 7 ПР

   9. Изборни 
предмети*

Изборни методички  
курс I

4 У

 10. Изборни методички  
курс II

4 У

 11. Изборни методички  
курс III

4 У

* Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних кур-
сева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Студијски програм за образовање васпитача  
у предшколским установама

Основни подаци о студијском програму

Назив и циљеви 
студијског програма

Основне академске студије на студијском програ-
му за образовање васпитача у предшколским уста-
новама које имају 240 ЕСПБ.

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили 
средњу школу у четворогодишњем трајању, по-
ложили тестове способности и пријемни испит из 
предмета предвиђених Статутом Факултета, а у 
складу са Статутом Универзитета у Београду и За-
коном о високом образовању.

Стручни академски/
научни назив

Дипломирани васпитач у предшколским установа-
ма

Исходи студијског 
програма

На основним академским студијама изводи се 
студијски програм заснован на научном знању, 
уметничком стваралаштву и педагошком искуству, 
којим се студентима омогућава стицање профе-
сионалних компетенција за рад у предшколским 
установама. Студенти се, такође, оспособљавају за 
примену дидактичко-методичких, научних и стру-
чних достигнућа у своме раду, као и за самостални 
истраживачки рад. Савладавањем програма ди-
пломских академских студија стиче се могућност 
уписа академских мастер студија (студије другог 
степена) и добијања звања мастер васпитач.

Структура студијског 
плана

У наставном плану је пажљиво направљен баланс 
неопходних дисциплина: методичких, педаго- 
шко-психолошких, ужестручних и општеобразов-
них предмета, као и професионалне праксе која 
има посебан значај. Однос обавезних и изборних 
предмета је уравнотежен и распоређен кроз све 
наставне године.
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Редни број 
предмета

ПРВА ГОДИНА Број 
кредита
према
ЕСТS

Начини 
провере 
знања**

Назив предмета

  1. Философија са етиком 5 П+У

  2. Социологија породице 5 У

  3. Страни језик I 6 П+У

  4.  Развојна психологија 6 П+У

  5. Општа педагогија 6 П+У

  6. Педагошка информатика 4 П+У

  7. Српски језик 6 П+У

  8. Елементарни математички појмови 4 П+У

  9. Вокално-инструментална настава 5 У

10. Упознавање околине 4 П+У

11. Педагошко-психолошка пракса 3 ПР

12. Изборни 
предмети*

Изборни педагошко- 
-психолошки курс

3 У

13. Изборни општи курс 3 У

* Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних  
курсева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Редни број 
предмета

ДРУГА ГОДИНА Број 
кредита
према
ЕСТS

Начини 
провере 
знања**

Назив предмета

  1. Страни језик II 3 П+У

  2. Предшколска педагогија 6 П+У

  3.  Породична педагогија 3 П+У

  4. Педагошка психологија 4 П+У

  5. Увод у тумачење књижевности 4 П+У

  6. Говорна култура 4 П+У

  7. Драма и покрет 6 ПР

  8. Основи дидактике са методиком 
васпитно-образовног рада

4 П+У

  9. Телесни развој и здравствено васпитање 6 П+У

10. Визуелне уметности 3 ПР

11. Образовна технологија 4 П+У

12. Дидактичка пракса 4 ПР

13. Изборни 
предмети*

Изборни педагошко- 
-психолошки курс

3 У

14. Изборни општи курс 3 У

* Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних  
курсева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Редни број 
предмета

ТРЕЋА ГОДИНА Број 
кредита
према
ЕСТS

Начини 
провере 
знања**

Назив предмета

  1. Методологија педагошких истраживања 5 П+ПР

  2. Српска/национална култура у 
европском контексту

3 П+У

  3. Методика рада са децом са посебним 
потребама

4 П+У

  4.  Књижевност за децу и младе 6 П+У

  5. Методика развоја говора I 4 У+ПР

  6. Методика развоја  
математичких појмова I

4 У+ПР

  7. Методика ликовног васпитања I 4 У+ПР

  8. Методика физичког васпитања I 4 У+ПР

  9. Методика музичког васпитања I 4 У+ПР

10. Методика упознавања околине I 4 У+ПР

11. Методичка пракса 6 ПР

12. Изборни 
предмети*

Изборни педагошко- 
-психолошки курс

4 П+У

13. Изборни предметни курс 4 П+У

14. Изборни методички курс 4 П+У

* Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних кур-
сева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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Редни број 
предмета

ЧЕТВРТА ГОДИНА Број 
кредита
према
ЕСТS

Начини 
провере 
знања**

Назив предмета

  1. Школско право и администрација 3 У

  2. Методика развоја говора II 7 П+У+ПР

  3. Методика развоја  
математичких појмова II

7 П+У+ПР

  4.  Методика ликовног васпитања II 7 П+У+ПР

  5. Методика физичког васпитања II 7 П+У+ПР

  6. Методика музичког васпитања II 7 П+У+ПР

  7. Методика упознавања околине II 7 П+У+ПР

  8. Професионална пракса 7 ПР

  9. Изборни 
предмети*

Методички курс I 4 У

10. Методички курс II 4 У

* Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних  
курсева по један предмет од више понуђених.
** П = писмено; У = усмено; ПР = практично
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Образовање мастер учитеља 

Назив и циљеви 
студијског програма

Мастер академске студије (студије другог степена) 
имају 60 ЕСПБ, јер основне академске студије (сту-
дије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ.

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили ос-
новне студије на Учитељском факултету, као и 
студенти других факултета, у складу са Статутом 
Универзитета и Статутом Факултета, на начин како 
то буде прописано овим актима.

Стручни академски/
научни назив

Мастер учитељ

Исходи студијског 
програма

На мастер академским студијама изводи се студиј-
ски програм који оспособљава студента за развој и 
примену дидактичко-методичких, научних и стру-
чних достигнућа, као и за самостални истражива- 
чки и научни рад. Савладавањем програма мастер 
академских студија обезбеђују се неопходна знања 
и вештине за стицање наведених мастер звања. 
Истовремено, тиме се омогућава студенту да упи-
ше докторске студије (студије трећег степена) и да 
стекне звање доктора разредне наставе.

Структура студијског 
плана

Однос обавезних и изборних предмета је уравно-
тежен. Прва четири предмета у студијском плану 
су обавезна за све студенте. Изборни курс, семи-
нарски рад и завршни (мастер) рад чине једну це-
лину и везани су за исту научну област.
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Студијски план

Ред. 
број Студијски предмет – курс

Семестар
Број EСПБ бодова

I II Свега
1. Савремени дидактичко-методички токови у 

разреднoj настави
6 6

2. Развој и евалуација курикулума 6 6
3. Академско писање 6 6
4. Страни језик 6 6
5. Изборни курс  6 6
6. Семинарски рад 10 10
7. Завршни (мастер) рад – припрема и израда 20 20
Свега 30 30 60

Изборни курс и семинарски рад бирају се из уже научне области од 
значаја за израду завршног (мастер) рада.

Мастер рад – припрема и израда
(после положених испита из обавезних предмета) 

Припрема за израду мастер рада подразумева писање и одбрану 
пројекта у коме кандидат образлаже тему и начин израде завршног (мастер) 
рада. Тема мастер рада се бира из уже научне области прописане Статутом 
Учитељског факултета у Београду.
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Образовање мастер васпитача 
у предшколским установама 

Назив и циљеви 
студијског програма

Мастер академске студије (студије другог степена) 
имају 60 ЕСПБ, јер основне академске студије (сту-
дије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ.

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили ос-
новне студије на Учитељском факултету, као и 
студенти других факултета, у складу са Статутом 
Универзитета и Статутом Факултета, на начин како 
то буде прописано овим актима.

Стручни академски/
научни назив

Мастер васпитач у предшколским установама

Исходи студијског 
програма

На мастер академским студијама изводи се студиј-
ски програм који оспособљава студента за развој и 
примену дидактичко-методичких, научних и стру-
чних достигнућа, као и за самостални истражива- 
чки и научни рад. Савладавањем програма мастер 
академских студија обезбеђују се неопходна знања 
и вештине за стицање наведених мастер звања. 
Истовремено, тиме се омогућава студенту да упи-
ше докторске студије (студије трећег степена).

Структура студијског 
плана

Однос обавезних и изборних предмета је уравно-
тежен. Прва четири предмета у студијском плану 
су обавезна за све студентe. Изборни курс, семи-
нарски рад и завршни (мастер) рад чине једну це-
лину и везани су за исту научну област.
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 Студијски план

Ред.
број Студијски предмет – курс

Семестар
Број EСПБ бодова

I II Свега
1. Савремени токови у предшколској дидактици 6 6
2. Развој и евалуација курикулума 6 6
3. Академско писање 6 6
4. Страни језик 6 6
5. Изборни курс  6 6
6. Семинарски рад 10 10
7. Завршни (мастер) рад – припрема и израда 20 20
Свега 30 30 60

Изборни курс и семинарски рад бирају се из уже научне области од 
значаја за израду завршног (мастер) рада.

Мастер рад – припрема и израда
(после положених испита из обавезних предмета) 

Припрема за израду мастер рада подразумева писање и одбрану 
пројекта у коме кандидат образлаже тему и начин израде завршног (мастер) 
рада. Тема мастер рада се бира из уже научне области прописане Статутом 
Учитељског факултета у Београду.

Данијела Костадиновић
Зорана Опачић

Слађана Јаћимовић 
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ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Докторске студије на Учитељском факултету у Београду израз су на-
стојања да се студентима пружи највише научно образовање. Након проу-
чавања методике као наставне дисциплине на основним и мастер студијама, 
методика се на докторским студијама проучава као научна дисциплина (на-
учна заснованост, место међу образовним и друштвено-хуманистичким на-
укама, поседовање сопственог метајезика, однос теоријских и примењених 
аспеката итд.).  Докторске студије Методика разредне наставе представљају 
највишу и завршну фазу институционалног образовног и истраживачког си-
стема образовања учитеља и сродних образовних профила који су повезани 
са разредном наставом. Тиме Факултет омогућава стварање способних и 
високостручних кадрова за развој и унапређење методичких наука у обла-
сти разредне наставе, доприноси развијању научноистраживачког рада и 
обезбеђује наставно-научни кадар за извођење универзитетске наставе у 
овој области.

Докторске студије представљају израз настојања Факултета да још од 
свог оснивања има одобрене програме за сва три нивоа студирања, ме-
тафорично речено, да добије научни кров. Захваљујући напору првог Де-
канског колегијума и, посебно, декана проф. др Младена Вилотијевића, на 
Универзитету у Београду утврђена је матичност у области дидактичко-ме-
тодичких наука. Школске 2000/2001. године уписана је прва генерација сту-
дената на магистарске студије, 20. маја 2004. дипломирао је први магистар 
дидактичко-методичких наука, а 16. децембра 2005. Факултет је добио пр-
вог доктора дидактичко-методичких наука. Основа за научни рад и ства-
рање научног подмлатка је постављена.

Од школске 2007/2008. године, сходно Закону о високом образовању 
из 2005. године, Факултет организује докторске студије из дидактичко-ме-
тодичких наука. Прве докторске студије засноване су на уравнотеженом од-
носу обавезних и изборних предмета. Студенти су се опредељивали према 
једној од девет методика, односно дидактичко-методичких области из којих 
су, потом, бирали и тему за израду докторске дисертације: Методика наста-
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ве српског језика и књижевности, Методика наставе математике, Методика 
наставе природе и друштва, Методика наставе музичке културе, Методика 
наставе физичког васпитања, Методика наставе предшколског васпитања, 
Образовна технологија, Управљање наставним процесом.

Након три године, 29. септембра 2010. године, а у складу са стандарди-
ма Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, Факул-
тет је акредитовао Докторске студије из методике разредне наставе у пољу 
друштвено-хуманистичких наука. Садашња матичност факултета, заједничка 
за све учитељске/педагошке факултете, полази од уверења да је методика, 
иако јој предметне дисциплине или предметне области одређују конкретно 
име, интердисциплинарна и базична наука која промишља и унапређује 
теорију и праксу наставног процеса. Одредница разредна настава стручно 
је и научно, а не узрасно, условљена, јер наука не може да се дели по узра- 
сном принципу, и уважава специфичност разредне наставе без које нема ни 
професије учитељ.

План докторских студија је направљен тако да се у њега могу уклопити 
модули појединачних методика. Листа предмета састоји се од: три заједни- 
чка обавезна предмета (први семестар), по два стручна и по два методичка 
предмета (други и трећи семестар), израде и евалуације пројекта / образло-
жења докторске дисертације (четврти семестар) и израде докторске дисер-
тације (пети и шести семестар).

У акредитацији Докторских студија 2010. године акредитовани су мо-
дул Методике наставе српског језика и књижевности и модул Методике на-
ставе природе и друштва, a у акредитацији 2015. године поново су акреди-
тована ова два модула и модул Методике наставе математике. У школској 
2017/2018. години Факултет настоји да, у складу са прописаним стандарди-
ма, акредитује модуле Методике наставе музичког васпитања, Модул наста-
ве ликовне културе, Модул наставе физичког васпитања и Модул наставе 
информатичког образовања.

Тиме ће факултетски програм Докторских студија бити успостављен у 
потпуности, а научно и наставно проучавање методике и сама методика 
добити онај значај који им и припада међу образовним наукама. Истовре-
мено, биће у потпуности остварена научна и наставна делатност Факултета: 
настава на сва три нивоа студија, научноистраживачки рад, школовање на-
ставног и научног подмлатка.
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3.  ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 
из методике разредне наставе

Основни подаци о студијском програму
Назив 
студијског 
програма

Докторске студије из методике разредне наставе

Назив 
студијског 
програма на 
енгл. језику

PhD Studies in Methodoligical Science

Обим студија 
изражен 
ЕСПБ

Докторске студије имају 180 ЕСПБ бодова, уз претходно 
остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на  
основним академским и дипломским академским студијама.

Услови уписа У прву годину докторских академских студија могу се уписати 
лица која су на Учитељском факултету Универзитета у Београ-
ду завршила: 
- мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
општом просечном оценом од најмање 8 на основним и ма-
стер академским студијама, просечну оцену најмање 8 из гру-
пе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну 
оцену од најмање 8 из групе предмета од значаја за одгова-
рајући модул; 
- високо образовање у трајању од најмање четири године 
према прописима који су важили до ступања на снагу Закона 
о високом образовању, уколико су остварили просечну оцену 
од најмање 8 на овим студијама, просечну оцену од најмање 
9 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и 
просечну оцену од најмање 9 из групе предмета од значаја за 
одговарајући модул; 
- мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
просечном оценом мање од 8 на основним и мастер академ-
ским студијама ако има просечну оцену најмање 8 из гру-
пе предмета коју чине методике разредне наставе и просе- 
чну оцену од најмање 8 из групе предмета од значаја за од-
говарајући модул и остварене научне радове: 3 самостално 
објављена рада у часописима са листе ресорног Министарства 
пре уписа на докторске студије Факултета, ако му на предлог 
Већа докторских студија, Наставно-научно веће одобри упис. 
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Поред горе наведених лица право уписа на докторске студије 
под истим условима имају и лица која су студије завршила на 
другом учитељском/педагошком факултету ако су студијски 
програми и уџбеничка литература комплементарни са сту-
дијским програмом и литературом Факултета. Подударност 
програма и литературе утврђује Наставно-научно веће на 
предлог Већа докторских студија.
Детаљнији услови за упис на Докторске студије дати су у Пра-
вилнику о докторским студијама Учитељског факултета.

Циљеви 
студијског 
програма

Основни циљеви студијског програма докторских студија Ме-
тодика разредне наставе састоје се у следећем: стварање ком-
петентних и високостручних кадрова за развој и унапређење 
методичких наука у области разредне наставе, развијање 
научноистраживачког рада у овој области, стварање претпо-
ставки за унапређивање праксе разредне наставе, постизање 
научних способности и академских вештина; развој креатив-
них способности, критичког мишљења и акционе рефлексије, 
неопходних за научно истраживање и унапређивање дидак-
тичко-методичке теорије и праксе у области разредне наста-
ве, као и обезбеђивање наставно-научног кадра за извођење 
универзитетске наставе у овој области.

Сврха 
студијског 
програма

Сврха студијског програма докторских студија Методика ра- 
зредне наставе огледа се у развоју и повезивању предметних, 
педагошких, психолошких, дидактичких и методичких научних 
дисциплина, и примени интердисциплинарних и методоло- 
шких знања и компетенција у развоју и унапређењу разредне 
наставе као специфичног облика наставног процеса. Доктор-
ске студије Методика разредне наставе представљају највишу 
и завршну фазу институционалног образовног и истражива- 
чког система образовања учитеља и сродних образовних про-
фила који су повезани са разредном наставом.

Компетенције 
дипломираних 
студената

Реализацијом студијског програма докторских студија Мето-
дика разредне наставе на Учитељском факултету Универзитета 
у Београду, студент стиче опште и специфичне способности за 
квалитетно обављање стручне, научне и образовне делатно-
сти у  методици разредне наставе. 
Студенти који успешно одбране докторску дисертацију и стек-
ну академско звање Доктора наука: методике разредне наста-
ве, такође, стичу посебне компетенције, као што су:
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компетентност да организују и реализују развојна и научна 
истраживања у методици разредне наставе; способност орга-
низације и реализације иновацијских истраживања у области 
разредне наставе; оспособљеност за укључивање у реализа-
цију међународних научних пројеката; компетентност да са-
мостално решавају практичне и теоријске проблеме у обла-
сти методике разредне наставе; компетентност да се спремно 
укључују у реализацију домаћих и међународних научних 
пројеката, компетентност да примене нове образовне техно-
логије и најсавременија научна знања у разредној настави; 
компетентност критичког мишљења, као и креативног и ау-
тономног деловања; одговорност према принципима етичког 
кодекса добре научне и наставне праксе; компетентност ко-
муникације на високом професионалном нивоу и способност 
саопштавања научноистраживачких резултата (на научним 
скуповима, у научним часописима и зборницима, моногра-
фијама и друго); способност развоја методичке науке уопште, 
а посебно методике разредне наставе. 

Научни назив Доктор наука – методика разредне наставе

Структура 
студијског 
програма

Структура студијског програма у погледу броја и врсте оба-
везних и изборних предмета усклађена је са Стандардима за 
акредитацију, савременим правцима развоја методике разред-
не наставе и усаглашена са програмима сродних докторских 
студија на водећим европским и светским универзитетима.
Листа предмета се састоји од: три заједничка обавезна пред-
мета (први семестар – 30 ЕСПБ), три изборна блока за стру-
чне и методичке предмете (други и трећи – 60 ЕСПБ), изборни 
блок који се односи на израду и евалуацију пројекта докторске 
дисертације (четврти семестар – 30 ЕСПБ) и израде докторске 
дисертације (пети и шести семестар – 60 ЕСПБ). Број кредита 
на сваком предмету усклађен је са временом које је потребно 
за савладавање садржаја курса. За сваки предмет дат је циљ 
са очекиваним знањима и компетенцијама који омогућавају 
докторандима да се укључују у научноистраживачке пројекте 
од националног и међународног значаја, да објављују нау- 
чне радове у области методике разредне наставе и реализују 
наставу на матичном факултету. Доследно циљевима и ис-
ходима програма наведени су садржај, литература, методе 
извођења наставе, начин евалуације академских постигнућа 
докторанада.
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Ред. 
број

Студијски предмет

Семестар
Број ECTS кредита
I II III IV V VI Свега

1. Општа методологија наука 10 10
2. Увод у научно-истраживачки рад 10 10
3. Теоријско-методолошки проблеми методике 

разредне наставе 
10 10

4.

И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 1

1. Синтакса реченице – методички 
аспекти

15 15

2. Тумачење књижевног дела – 
методички аспекти

15 15

3. Савремени токови методике српског 
језика у разредној настави

15 15

4. Савремени токови методике 
књижевности у разредној настави

15 15

И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 2

1. Теоријско-методичке основе наставе 
алгебре

15 15

2. Теоријско-методичке основе наставе 
геометрије

15 15

3. Савремени токови методике наставе 
алгебре

15 15

4. Савремени токови методике наставе 
геометрије

15 15

И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 3

1. Савремена схватање друштвено- 
-историјских процеса

15 15

2. Савремена схватања природе 15 15

3. Интегративна настава природе и 
друштва

15 15

4. Савремени токови у методици наставе 
природе и друштва

15 15

И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 4

1. Одабрана поглавља развоја 
моторичких способности у физичком 
васпитању

15 15

2. Модели истраживања у физичком 
васпитању

15 15

3. Методички аспекти мерења и 
евалуације у физичком васпитању

15 15

4. Интердисциплинарност теорије и 
методике физичког васпитања

15 15
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И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 5

1. Историја (српске) музике и музичке 
педагогије – методички аспекти

15 15

2. Компоненте музичке целине – анализа 
и репродукција

15 15

3. Музичка писменост – методички 
аспекти

15 15

4. Савремени токови методике наставе 
музичке културе у разредној настави

15 15

И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 6

1. Уметничке праксе данас и 
импликације на наставу ликовне 
културе

15 15

2. Ликовна култура у студијама баштине 15 15

3. Методика развоја стваралачких 
способности

15 15

4. Савремени концепти методике наставе 
ликовне културе

15 15

И
зб

ор
ни

 м
од

ул
 6

1. Иновације у информатичком 
образовању

15 15

2. Савремени токови у информатичком 
образовању

15 15

3. Методика управљања иновацијама у 
образовању

15 15

4. Савремени токови методике наставе 
информатике

15 15

5. Израда и евалуација пројекта дисертације 30 30
6. Израда докторске дисертације 30 30 60
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Опис захтева везаних за докторску дисертацију

Докторска дисертација је самостални научни рад студената и завршни 
део докторских студија. Израдом и одбраном докторске дисертације сту-
дент потврђује самосталност и научну способност у примени теоријских и 
практичних знања из методике разредне наставе. 

Припрема докторске дисертације одвија се у неколико етапа: избор 
теме и приређивање прегледа литературе; израда и евалуација студијског 
пројекта дисертације; писање докторске дисертације.

Докторска дисертација може се пријавити из научне области акредито-
ваног студијског програма. Студент стиче право да пријави тему докторске 
дисертације када: 

(1) након одслушаног трећег семестра докторских студија; (2) напи-
ше и објави, у току докторских студија, један научни рад из области којој 

Први доктор дидактичко-методичких наука, одбрана тезе Јасмине Милинковић
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припада тема докторске дисертације у научном часопису најмање наци-
оналног значаја са званичне листе Министарства за науку или у научном 
зборнику који издаје научна организација. 

Детаљнији услови за пријаву, предају и одбрану докторске тезе дати 
су у Правилнику о докторским студијама Учитељског факултета.

Ментор је задужен за академско саветовање студената у погледу избо-
ра теме доктората, израде пројекта докторске дисертације и реализације 
истраживања у складу са пројектом. 

Наставници и ментори

Акредитацијама из 2010. године и 2015. године за рад на Докторским 
студијама акредитован је довољан број наставника и ментора. У школ-
ској 2017/2018. години на Факултету ради 29 наставника акредитованих 
за извођење наставе (21 професор са Учитељског факултета и 8 гостујућих 
професора са Универзитета у Београду) и 12 ментора (сходно акредитаци-
оним стандардима, сви су са Учитељског факултета).

Упис 

Расписивање конкурса за упис на докторске студије и упис кандидата 
се обављају у оквиру заједничког конкурса за упис на докторске студије 
Универзитета у Београду. Упис обавља комисија коју чине: декан, руково-
дилац Већа докторских студија, руководиоци акредитованих модула, про-
декан за наставу, секретар и руководилац студентске службе. Студенти се 
примају на основу јединствене ранг-листе.
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Подаци о упису након најновије акредитације:

Школска година Број кандидата Уписани

2015/2016. 13 8

2016/2017. 14 10

2017/2018. 11 9

Сваке године се за упис на докторске студије јавио већи број канди-
дата од акредитованог броја места за упис. У овај број нису укључени сту-
денти који су, због прекорачења дозвољене дужине студирања од 8 годи-
на, морали поново да упишу докторске студије. Од уписаних 27 студената 
њих 16 је завршило Учитељски факултет у Београду, 7 друге учитељске 
факултете, а 4 су са других наставничких факултета.

Дипломирани студенти 

Од оснивања Факултета звање доктора наука стекло је 40 кандидата 
(29 као магистри наука и 11 као студенти докторских студија).

Александар Јовановић
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД



144



145

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Основан 1993. године, Учитељски факултет у Београду обележава, 
ове 2018. године, двадесет пет година постојања и рада као 

најмлађи члан Универзитета у Београду. Упоредо с наставним, на 
њему су се, од оснивања, непрекидно одвијале научноистраживачке и 
уметничкоистраживачке активности, чији су резултати излагани на научним 
скуповима који су на њему организовани, у часопису Иновације у настави, 
монографијама и зборницима чији је издавач, на изложбама, концертима и 
позоришним представама који су на њему и ван њега приређивани. Поред 
тога, резултати научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада 
преточени су у бројна иновативна наставна средства и технологије чији су 
аутори за њих добили бројне награде и признања, у значајна документа 
којима се регулише рад у области образовања и васпитања у Републици 
Србији (Стратегија развоја образовања у Србији; стандарди знања на 
нивоу базичног образовања; критеријуми за одобравање уџбеника...) и 
програме за континуирано стручно усавршавање наставника и васпитача у 
предшколским установама. 

Научноистраживачки пројекти

Као високошколска установа која реализује академске студије, Учи-
тељски факултет има организован и научноистраживчки рад. 

Tренутно се на Факултету реализује научноистраживачки пројекат под 
називом Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног обра-
зовања и васпитања, који финансијски подржава Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта је 
проф. др Ивица Радовановић, а на овом пројекту је ангажовано 14 на-
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ставника и сарадника запослених на Факултету. Поред тога, 24 настав-
ника и сарадника наставила су свој рад у оквиру пројеката Министарства 
који се реализују на другим, матичним, истраживачким институцијама. То 
су пројекти: Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: 
национални и европски контекст; Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда речника српскохрватског књижевног и на-
родног језика; Фундаментални когнитивни процеси и функције; Геометрија, 
образовање и визуелизација са применама; Културолошке теорије књижев-
ности и српска књижевна критика; Историја српске филозофије; Педагошки 
плурализам као основа стратегије образовања.

Осим на научним пројектима ресорног Министарства у оквиру текућег 
пројектног циклуса, одређени број наставника учествовао је на међуна-
родним и националним научним и научно-стручним пројектима. Између 
2013. и 2017. године, наставници и сарадници са Учитељског факултета 
били су ангажовани на следећим пројектима: 

•	 Project REP-synergy: Towards improvement of Research capacities 
essential for teacher Education and Practices in Serbia and Estonia (grant 
n. IZ74Z0_160511), Swiss National Science Foundation within the 
SCOPES programme; 

•	 Пројекат Дигиталне наставне компетенције – ДНК, у оквиру про-
грамске активности „Развој високог образовања” који финансира 
Министарство за просвету, науку и технолошки развој;

•	 Projekat RECI – An EU founded project: Pre and elementary schooling 
of Roma: fostering opportunities for greater attainment and early school 
leaving reduction, European union support to inclusive society, 
AgroInvest Foundation Serbia, Webin, Pralipe;

•	 Universals and Variants of English and Romanian Business Methapors. A 
Corpus-Based Conceptual Mapping of Contemporary Journalese; UAB-
CNCS-UEFISCDI-PN II-RU-TE- 2014-4-2785;

•	 Креирање образовних политика заснованих на подацима – Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја и Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва Владе РС;

•	 Образовање у фокусу, финансиран од стране УНИЦЕФ-а и Мини-
старства просвете науке и технолошког развоја Србије;
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•	 TEMPUS, Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia 
(TEACH), EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency);

•	 TEMPUS, Harmonization and Modernization of The Curriculum for Primary 
Teacher Education (HAMOC), EACEA (Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency);

•	 TEMPUS, Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro 
(E.P.S.P.), EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency);

•	 SUSTAIN – supporting science teaching advancement through inquiry, 
Project 540149 LLP-1-2013-1-FR-COMENIUS-CNW, European 
Commission.

Објављени радови

Наставници који су ангажовани на пројектима, као и они који нису 
објављују резултате свог научноистраживачког рада у различитим врстама 
публикација. Континуирано се повећава број објављених радова, посебно 
у категоријама М20 и М50, према критеријумима Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Тако су наставници и сарадници, само током 
2016. и 2017. године, објавили више од 200 радова. 

Научни скупови

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује научне ску-
пове (националне и/или међународне) и учествује у већем броју скупова 
у улози суорганизатора. 

Иновације у основношколском образовању – од постојећег ка могућем, 
научни скуп са међународним учешћем. Скуп је одржан 10. децембра 
2008. године.

Наредне године одржан је научни скуп са међународним учешћем 
који је имао као главну тему Иновације у основношколском образовању – 
вредновање.
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Методичке иновације у основношколском и предшколском образовању и 
васпитању биле су тема научног скупа са међународним учешћем који је 
одржан 2010. године.

Научни скуп са међународним учешћем чија је тема била: Концепције 
и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања 
реализован је 2012. године.

Округли сто који је одржан 2013. године на тему Образовање, наука, 
религија окупио је најзначајније познаваоце ове теме на челу са академи-
ком Владетом Јеротићем.

У новембру 2015. године одржан је међународни научни скуп под 
називом Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и 
развоју деце.

Током 2016. године одржан је научни скуп под називом Информати- 
чко-развијајућа настава у ефикасној школи. Крајем исте године објављен је 
зборник радова са претходног научног скупа Учитељског факултета. 

У мају 2017. године Учитељски факултет организовао је међународни 
научни скуп под називом Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији 
и пракси. Скупу је присуствовало више од 150 пријављених учесника и 
слушалаца. 

Развојно-истраживачки центар

У оквиру развојно-истраживачког центра Факултет реализује интерди-
сциплинарне  програме примењене за истраживања образовања и васпи-
тања у области образовања учитеља, образовања васпитача, педагогије, 
психологије и образовне технологије. Учитељски факултет у Београду је 
најмлађи члан Универзитета у Београду. Као установа у области високог 
образовања, регистрован је за обављање како наставне, тако и научно-
истраживачке делатности (Програм научноистраживачког рада Факултета 
и Програм развоја научноистраживачког подмлатка усвојило је Настав-
но-научно веће на седници одржаној 21. 02. 2013. године).

Научноистраживачки рад у оквиру наука значајних за област бази- 
чног образовања, одвија се, углавном, у оквиру пројеката које финансијски  
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подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а реализују се на Факултету или у другим научноистраживачким 
установама. У истраживачком циклусу 2006–2010, наставници и сарадни-
ци Факултета учествовали су у седам различитих истраживачких пројеката, 
а у циклусу 2011–2014 у једанаест. На шест пројеката Министарства на 
којима су, у два наведена циклуса, ангажовани истраживачи са Учитељског 
факултета у Београду, руководиоци су наставници запослени на њему. 
Број истраживача ангажованих на пројектима Министарства, између 2006. 
и 2014. године, у просеку, мало је мањи од половине запослених настав-
ника и сарадника, с тим што је уочљив тренд смањивања броја ангажова-
них истраживача у циклусу 2011–2014, у односу на онај 2006–2010, што је 
повезано са смањеним финансијским могућностима самог Министарства 
и рестриктивном политиком у области друштвено-хуманистичких наука. 
Поред тога, неки наставници су ангажовани на међународним пројекти-
ма. Истраживачки рад неких наставника и сарадника одвија се и у оквиру 

Међународни научни скуп Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси
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индивидуалних истраживачких активности које се реализују уз логистичку 
подршку Факултета, што ће бити пракса и убудуће, у оквиру Развојно-и- 
страживачког центра, а са циљем одгајања младих истраживача. Треба на-
поменути да други сродни факултети, у земљи и иностранству, све чешће 
препознају Учитељски факултет у Београду као партнера у заједничким 
међународним пројектима.

Резултати истраживања наставника и сарадника Факултета презентова-
ни су на националним и међународним научним скуповима и публикова-
ни у одговарајућим књигама резимеа, зборницима са скупова, тематским 
зборницима, монографијама и часописима са рецензијом и часописима 
са SSCI и SCI листе. Последњих неколико година приметан је стални раст 
објављених радова у публикацијама са SSCI и SCI листе. Међутим, још увек 
је мали број истраживача који објављују у публикацијама ове категорије.

Факултет ради на подстицању, обезбеђивању услова, праћењу и 
провери резултата научноистраживачког и стручног рада и на њиховом 
укључивању у наставни процес. Факултет се у своме раду определио за 
јединство образовног, научноистраживачког и професионалног (стручног) 

Академик Светозар Кољевић на научном скупу посвећеном делу Моме Капора
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рада. Систематски прати и оцењује обим и квалитет научноистраживачког 
рада наставника и сарадника. Садржај и резултати научних, истражива- 
чких и стручних активности треба да су усклађени са стратешким циљем 
Факултета, као и са националним и европским циљевима и стандардима 
високог образовања. Знања до којих се долази спровођењем одређених 
активности, активно се укључују у постојећи наставни процес. Због тога ће 
Факултет перманентно осмишљавати, припремати и реализовати научно-
истраживачке, стручне и друге врсте програма и пројеката.

Перманентно унапређење нивоа образовања наставног кадра (и 
студената) представља један од незаобилазних чинилаца који позитивно 
утиче на развој управљачких аспирација и кредибилитета Факултета. На-
учноистраживачки рад се, у складу са усвојеним циљевима и задацима, 
организује и изводи у складу са петогодишњим и годишњим програмом 
научног рада. Програме научног рада утврђује Наставно-научно веће на 
предлог декана, катедара и одговарајућих организационих јединица Фа-
култета.

Обим и квалитет научноистраживачког рада наставника и сарадника 
систематски се прати и оцењује по поступку и критеријумима Факултета, 
који су усклађени са дефинисаним критеријумима Матичног одбора Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и од-
редбама Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је донео 
Национални савет за научни и технолошки развој.

Квалитет научноистраживачког рада наставника и сарадника Факулте-
та вреднује се и кроз број одбрањених докторских дисертација, као и кроз 
бројне публиковане радове проистекле из њих. Девет наставника Факулте-
та верификовано је у улози ментора на докторским дисертацијама. Један 
број наставника је, према расположивим подацима из анкете за наставни-
ке, у последњих пет година награђен за свој научни, стручни и уметнички 
рад, док су неки од наставника ангажовани на апликативним пројекти-
ма других значајних институција (издавачке куће, Завод за унапређење 
образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, института одговарајућих факултета). Један број наставника био је 
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у улози председника или члана програмских одбора научних скупова на 
Факултету и другим научним институцијама у земљи и ван ње, што говори 
и о њиховом угледу у области истраживања којима се баве.

Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних 
активности Факултета, као што се из претходно реченог може закључити, 
усклађени су са стратешким циљевима саме установе и са националним 
и европским циљевима и стандардима високог образовања, што се пот-
врђује и критеријумима за избор у звања наставника и сарадника на Фа-
култету.

Знања до којих Учитељски факултет долази спровођењем научнои- 
страживачких, уметничких и стручних активности, активно се укључују у 
постојећи наставни процес увођењем релевантних тема у студијске про-
граме одговарајућих предмета, увршћивањем одговарајућих публикација, 
које су резултат научног рада наставника и сарадника Факултета, у списак 

Са стручног скупа Иновације у настави страних језика
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обавезне и додатне литературе за предмет, формулисањем тема за завр- 
шне радове и њиховом реализацијом. На тај начин Факултет остварује 
јединство научноистраживачког, уметничког и стручног рада који се у уста-
нови одвија.

Факултет подстиче своје запослене да се активно баве научним,  
истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће 
објављују резултате свог рада тиме што има развијену издавачку делат-
ност. Издаје сопствени научни часопис (водећег националног значаја 
М51), Иновације у настави, а извршни је издавач и часописа Методичка 
пракса (М53), чији је издавач Заједница учитељских факултета Србије. Та-
кође, Факултет организује научне скупове и пружа финансијску подршку 
наставницима и сарадницима за одлазак на скупове које организују друге 
научне институције у земљи и иностранству, за превођење радова на стра-
не језике ради објављивања у међународним и часописима са SSCI и SCI 
листе, али и за учење страних језика.

Поред тога, Факултет располаже одговарајућом савременом техни- 
чком опремом која је потребна за истраживачки рад у области друштве-
но-хуманистичких наука, посебно оних у области образовања на нивоу 
разредне наставе. Један од начина којима се подстиче научноистражива- 
чки рад наставника и сарадника јесте и стриктно придржавање критерију-
ма и процедура избора у звање (документација о изборима у звања на-
ставника и сарадника Факултета налази се у кадровској служби).

Свакако треба истаћи и: стратешко опредељење за перманентно 
усклађивање научноистраживачког рада на Факултету са европским циље-
вима и стратегијама развоја образовања у Србији, компетентност и моти-
висаност наставног особља за научноистраживачки рад, укљученост свих 
наставника и сарадника у неки облик научноистраживачког рада, утврђене 
стандарде и поступке за праћење квалитета и обима научноистраживачког 
рада, релативно добру опремљеност савременим техничким средствима 
потребним за припрему и реализацију истраживања, значајну продукцију 
научних радова запослених, значајан раст броја радова објављених у ча-
сописима на SSCI и SCI листи у претходној години, развијену издавачку 
делатност и у оквиру ње заједничке публикације са одговорајућим инсти-
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туцијама у земљи и иностранству, имплементацију резултата научноистра-
живачког рада у наставни процес, имплементацију резултата научноистра-
живачког рада у одговарајућа документа, значајна за развој образовања у 
Републици Србији, као и у израду иновативних наставних средстава.

У наредном периоду треба посветити већу пажњу наставницима и са-
радницима, како би се више укључили у међународне пројекте, да већи 
број наставника објављује у часописима са SSCI и SCI листе, да се већи 
број младих истраживача укључи у пројекте Министарства, као и да се 
студенти више укључе у научноистраживачки рад.

Оснивањем Развојно-истраживачког центра омогућује се прошири-
вање броја научних и апликативних пројеката од значаја за област за коју 
је Факултет акредитован, уз истовремено проширивање могућности за до-
бијање финансијске подршке од различитих институција и организација у 
земљи и иностранству.

Факултет непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, 
праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног 
рада и на њиховом укључивању у наставни процес. Факултет перманент-
но осмишљава, припрема и реализује научноистраживачке, уметничке, 
стручне и друге врсте програма, као и одговарајуће научне и апликативне 
пројекте у оквиру којих су ангажовани наставници, асистенти, истраживачи 
приправници и истраживачи сарадници запослени на Факултету. Резулта-
ти научноистраживачког рада на Факултету су на задовољавајуће високом 
нивоу, а шансе за његово унапређење су реалне и одрживе. 

Биљана Требјешанин
Сања Благданић

Ивко Николић
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Од оснивања, 1993. године, на Учитељском факултету у Београду 
негује се опредељење да се Факултет укључи у процес успостављања, 

неговања и развијања сарадње са другим универзитетима, односно 
факултетима у земљи и иностранству, као и са међународним 
организацијама које се баве питањима образовања деце и младих. Од 
школске 2012/13. године на Факултету је први пут успостављена функција 
продекана за међународну сарадњу, чиме су дотадашња настојања у 
области међународне сарадње добила и формални оквир. У том оквиру 
постављени су следећи циљеви: примена потврђених међународних стан-
дарда у наставном, стручном и научноистраживачком раду; усклађивање 
студијских програма са сродним програмима у међународном окружењу; 
објављивање радова у међународно признатим научним публикацијама и 
јачање академског капацитета Факултета; међународна размена наставни-
ка и студената и др.

До сада Учитељски факултет има потписане споразуме о сарадњи са 
неколико европских факултета: Висока школа у Бриселу (La Haute Ecole de 
Bruxelles – Institut Defré), Универзитет Лион 1 (University Claude Bernard Lyon 
1, IUFM de l’Académie de Lyon), Педагошка школа из Новог Сонча (Pnstwowa 
Wyższą Szkołą Zawodowąw Nowym Sączu), Matel Bey University, Banska 
Bistrica, Pedagogical University of Cracow, Kraków, Poland, École supérieure 
du professorat et de l’éducation, Académie de Bordeaux, France, University 
College of Southeast, Norway, Comenius University in Bratislava, Slovakia, 
University of Bologna, Italy, Sapienza University of Rome, Italy, Masaryk 
University Brno, Czech Republic, University College of Teacher Education 
Vienna, Middlesex University, United Kingdom, University of Helsinki, Finland, 
Универзитет у Осијеку, Хрватска, Paris Diderot University, France, Nice Sophia 
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Antipolis University, France, State University of Applied Sciences in Plock, 
Poland, Univerzity of Graz, Austria, University College of Teacher Education 
Vienna, Austria.

Са наведеним установама сарадња се одвија у различитим правцима. 
Од 2010. године постоји размена студената између Лиона, Брисела и Бе-
ограда. Француски и белгијски студенти током четири недеље боравка у 
Београду обављају праксу и присуствују одређеним активностима на Фа-
култету, у школама вежбаоницама (ОШ „Владислав Рибникар” и ОШ „Вук 
Караџић”) и предшколским установама. Наши студенти током боравка у 
Лиону или Бриселу имају праксу у тамошњим школама, али и редовне 
наставне активности на факултету, јер је реч о студентима који говоре 
француски језик. 

Од 2008. године, у сарадњи са Педагошком школом из Новог Сонча, 
Учитељски факултет објављује тематски зборник радова које рецензирају 
научници са оба факултета. Прецизније, радове научника Учитељског фа-
култета у Београду рецензирају међународни рецензенти из Пољске и об-
рнуто. Сви радови у овом зборнику објављени су на енглеском језику и 
вредновани су у категорији научних радова од међународног значаја.

Ради стручног усавршавања у академској 2016/2017. години на Учи-
тељском факултету боравила је студенткиња из Јапана на основу Спора- 
зума о сарадњи између Универзитета у Београду и Саитима универзите-
та у Јапану. Интер-институционалним споразумима нашим студентима је 
омогућено да проведу један семестар у Братислави као и њиховим да буду 
на нашем факултету.

Ради остваривања наведених циљева, успостављају се контакти са 
другим институцијама и Факултет се промовише у међународним оквири-
ма. Учитељски факултет у Београду посетили су наставници Високе школе 
из Брисела и Института за образовање наставника из Лиона, наставни-
ци Учитељског факултета из Загреба, наставници Педагошког факултета 
из Марибора, наставници из швајцарске школе за напредније ученике 
(Kreisschule Buchs-Rorh, Bezirkssuchule) и други. Наставници Учитељског фа-
култета били су у посети факултетима за образовање наставника у Патри 
(Грчка), Берну (Швајцарска), Гетеборгу (Шведска), Гранади (Шпанија), 



159

Лиону, Паризу и Бордоу (Француска), Бриселу (Белгија), Марибору (Сло-
венија), Кракову (Пољска), Братислави (Словачка), University College of 
Southeast (Норвешка). Сусрети наставника и сарадника Учитељског факул-
тета, било у улози гостију или домаћина, са наставницима и сарадницима 
факултета у иностранству омогућили су стручну и научну размену, која је 
веома често резултирала позивима на научне и стручне скупове, објављи-
вање радова у часописима и другим публикацијама и др. Циљ Учитељског 
факултета у Београду је да се са истом праксом, али са новим циљевима, 
настави, односно, циљ је да се наведена сарадња прошири на могућности 
размене наставника као гостујућих предавача и могућности сарадње на 
истраживачким пројектима. 

Осим ових професионалних изазова, веома значајним резултатом 
ових сусрета можемо сматрати и успостављање добрих колегијалних одно-
са и пријатељстава који професионалну сарадњу чине потпуном. У циљу 
јачања академског капацитета, Факултет је отворио врата признатим ино-
страним предавачима. Предавања за наставнике, сараднике и студенте 
на Учитељском факултету држали су: Penny Ur, шеф програма Ed program 
in foreign-language teaching на Oranim Academic College of Education, на 
Универзитету Хаифа у Израелу; Pascal Dècre, професор La Haute Ecole de 
Bruxelles у Белгији; Снежана Лоренс, виши предавач на Bath Spa University, 
School of Education у Великој Британији; Bronislaw Czarnocha, ванредни 
професор на Community College Mathematics, City University of New York 
у САД, проф. др Биљана Белоти, професор Педагошког факултета Уни-
верзитета у Гранади, др Љупчо Кверески и др Деан Илиев професори са 
Педагошког факултета у Битољу, Универзитет Свети Климент Охридски, 
Camille Horsey са Високе школе за наставнике из Бордоа (École supérieure 
du professorat et de l’éducation, Académie de Bordeaux), проф. др Марек 
Пиениажек, полониста, професор методике наставе пољског језика и књи-
жевности и професор драме са Института за пољски језик и књижевност 
Педагошког универзитета у Кракову, Thierry Truel, професор Универзитета 
у Бордоу и други. Ова предавања омогућила су наставницима и студенти-
ма да упознају научне и стручне погледе на разноврсне теме из области 
образовања деце и младих (нпр., неке од тема биле су: „Комбинаторика 
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у служби мобилности математичке мисли”, „Нови изазови образовању у 
Енглеској”, „Истраживања у настави – модел NY CITY” итд.) и да открију 
различите теоријске и методолошке приступе у истраживању педаго- 
шко-психолошких и дидактичко-методичких проблема.

Такође, пажљиви слушаоци могли су да уоче и различите приступе и 
форме академског предавања. У Београду активности образовања деце и 
младих обављају се у неколико интернационалних школа. До сада, Учи-
тељски факултет у Београду, захваљујући пре свега ангажовању наших 
професора страних језика, организовао је посете студената овим школа-
ма: Ecole Francaise de Belgrade, Chartwell International School, The International 
School of Belgrade, Руска средња и основна школа. У овим школама студенти 
су реализовали део праксе, а поједини наставници из интернационалних 
школа гостовали су као предавачи на Учитељском факултету. Начин рада 
у овим школама, који у великој мери рефлектује образовни систем земље 
којој припадају, увек је био интересантан за студенте Учитељског факулте-
та. Зато је један од значајних задатака Факултета у наредном периоду да 
се сарадња са интернационалним школама подигне на институционални 
ниво, односно да се са наведеним школама потпишу споразуми о сарадњи 
којима ће Факултет и наведене институције отворити врата једни другима.

Многи наставници и сарадници Учитељског факултета учествују 
у међународним пројектима. Неки од пројеката у које су укључени  
истраживачи Учитељског факултета су: „Quality Increase in Higher Education 
Тeaching through Inovative Methods” који реализује Висока струковна 
школа за образовање васпитача из Вршца и „Ioan Slavici” Foundation for 
Culture and Education-University, Timisoara, Romania; „International Teacher 
Leadership”, Faculty for Education, Cambridge University и Education Support 
Program (OSI); темпус пројекти: Educational Policy Study Programе in Serbia 
and Montenegro и Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary 
Teacher Education и др.

Многи наставници и сарадници Факултета учествовали су на научним 
конференцијама и скуповима у иностранству. Неки од значајнијих међуна-
родних скупова на којима су активно учествовали наставници и сарадници 
Факултета јесу: 11th International Conference: Further Education in the Balkan 
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Countries, Balkan Society for Pedagogy and Education, Selcuk University, Faculty 
of Education, Konya, Turkеy, 2008; International Symposium Elementary 
Mathematics Teaching, SEMT 09, Charles University, Faculty of Education, 
Prague, 2009; 18th International Conference: Mathematics, Computer, Education, 
Pushchino (Пушино), Russia 2011; The 36th Conference of the International 
Group for the Psychology of Mathematics Education, Taipei, Taiwan, 2012; 

ISSA and DECET International Conference: Co-constructing professional learning: 
Pathways towards Quality, Equity and Respect for Diversity in ECEC, Opatija, 2012; 
3rd World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 2012, 
Brussels и др. Један од основних задатака продекана надлежног за међу-
народну сарадњу на Факултету јесте да обезбеди бољи проток информа-
ција о конференцијама, скуповима, трибинама и сл. који се одржавају у 
окружењу и шире, као и да брине о програмима стипендирања и стручног 

Размена студената – Студенти из Француске на Учитељском факултету
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усавршавања наставника и студената у иностранству. Информације за на-
ставнике и сараднике, новости за студенте, као и информације о актив-
ностима у области међународне сарадње налазе се на сајту Учитељског 
факултета у Београду (http://www.uf.bg.ac.rs).

Вера Ж. Радовић
Данијела С. Костадиновић



163

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
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Од почетка свога рада, Учитељски факултет је велику пажњу поклањао 
објављивању књига и часописа, а данас је значајан издавач стручне 

и научне литературе. За четврт века постојања објавио је око две стотине 
књига у различитим областима научно-стручне и приручне литературе. У 
широком издавачком спектру највише је педагошко-дидактичких издања, 
затим књига из хуманистике и белетристике, али и капиталних дела на 
којима су радиле десетине аутора из свих универзитетских центара у 
Србији и из окружења. Ипак, превасходно је реч о издањима у подручју 
методика из најразличитијих дисциплина, потом монографијама у сфери 
педагогије, психологије, теорије књижевности и тумачења књижевних 
текстова, затим наставе језика, природе и друштва и математике, па 
књигама из информатике, филозофије, етике и других граничних 
области везаних за образовање и васпитање. Уз те важне књиге, у издању 

Награда Сајма књига за издања Учитељског факултета
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Учитељског факултета објављени су и преводи књига иностраних, па и 
англосаксонских аутора. Факултет редовно објављује и часопис Иновације 
у настави који има висок научни рејтинг међу научним публикацијама код 
нас. Осим самосталних издања, Факултет са другим угледним установама, 
као и издавачима припрема и заједнички објављује изузетно вредна научна 
дела. Објављивање монографија, уџбеника, стручних хрестоматија, разних 
приручника, али и друге литературе неопходне за успешно студирање једна 
је од основних обавеза наставника и сарадника. У јуну 2013. усвојен је и 
Правилник о издавачкој делатности који је целовито и системски регулисао 
издавање уџбеника и друге литературе на Учитељском факултету. 

Међу бројним издањима које је Факултет објавио треба поменути бар 
неке књиге. Ту су: Дидактика I−III проф. др Младена Вилотијевића, Ме-
тодика наставе математике проф. др Мирка Дејића, Методика наставе 
српског језика и књижевности у разредној настави проф. др Вука Мила-
товића, Методика наставе природе и друштва и Педагошко-методолошко 
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утемељење методике разредне наставе проф. др Вељка Банђура, Стил 
понашања наставника проф. др Ивице Радовановића, Увод у психологију 
школског детињства проф. др Аурела Божина, Дете са посебним потре-
бама у редовној школи проф. др Јасмине Ковачевић, Дидактика проф. др 
Сефедина Шеховића, Тумачење Библије проф. др Љубивоја Стојановића, 
хрестоматија Књижевност проф. др Владимира Цветановића, проф. др 
Вука Милатовића и проф. др Александра Јовановића, Европски стандарди 
информатичких компетенција проф. др Данимира Мандића и проф. др 
Мирославе Ристић, Методика наставе природе и друштва проф. др Наде 
Вилотијевић, Уметност у општем образовању проф. др Невене Хаџи Јо-
ванчић и Социологија образовања проф. др Ненада Кецмановића.

Као посебне монографије, а у сарадњи са Учитељским факултетом, 
објављене су у престижној Малој библиотеци Српске књижевне задруге 
студије Наивна прича проф. др Петра Пијановића, Путописи српске аван-
гарде проф. др Слађане Јаћимовић и Поетика бајке Гроздане Олујић проф. 
др Зоране Опачић. Током 2009. покренуте су две библиотеке: едиција 
Студије и едиција Академија. У првој су објављене књиге: С речима и ре- 
чником Милице Радовић Тешић, Мотивација за учење − теорије, принципи, 
примена проф. др Биљане Требјешанин, Божанска деца − прилози психо-
логији даровитости проф. др Аурела Божина, Лексикологија и граматика 
у школи проф. др Рајне Драгићевић и Од буквара до читанки: методичка 
истраживања проф. др Зоне Мркаљ. У едицији Академија штампане су 
књиге Разговори 1991−2004. проф. др Новице Петковића, Филозофија, по-
литика и образовање проф. др Мила Савића и Изазови граничне књижевно-
сти проф. др Петра Пијановића. Током 2011. године покренуте се едиције 
Мали принц, у којој су објављене Сабране бајке Гроздане Олујић, и едиција 
Појмовник у којој је објављен Граматички и лингвистички појмовник Мили-
це Радовић Тешић. 

Учитељски факултет је организовао више научних и специјалистичких 
методичко-дидактичких скупова чији је резултат више од десет научних 
зборника. Међу њима су и књиге: Иновације и традиција у образовању, 
Вредновање и рејтинг школе, Чиниоци и индикатори ефикасности и методе 
унапређивања основног васпитања и образовања (све три заједно са Руском 
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академијом образовања), Дидактичко-методички аспекти промена у основ-
ношколском образовању, Одрасли о даровитој деци и младима и Имплемен-
тација иновација у образовању и васпитању − изазови и дилеме. Факултет 
остварује веома добру сарадњу са више од двадесет европских земаља, 
тачније са њиховим научно-образовним институцијама. У издавачком по-
гледу у том смислу издваја се сарадња са Педагошком школом из Новог 
Сонча у Пољској. Резултат те сарадње су тематски зборници посвећени 
различитим питањима савременог васпитања и образовања. Сваке године 
изађе по један заједнички припремљен зборник − једне године у Новом 
Сончу, друге године у Београду. До сада је објављено десет таквих публи-
кација у суиздаваштву Учитељског факултета и Педагошке школе.   

У оквиру пројекта Поетика српске књижевности за децу и младе ор-
ганизована су четири научна скупа и објављена четири зборника (о делу 
Душана Радовића, Гроздане Олујић, Моме Капора и Григора Витеза). У 
сарадњи са Институтом за књижевност и уметност објављени су зборни-
ци: Милан Ракић и модерно песништво, Поезија и поетика Јована Дучића, 
Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, Модерни класициста Јован 
Христић, Поетика Стевана Раичковића, Песништво и књижевна мисао Ми-
одрага Павловића, Песничке вертикале Љубомира Симовића и О песмама, по-
емама и поезији Матије Бећковића.  

Студије попут књига Образовање на даљину проф. др Мирославе 
Ристић и проф. др Данимира Мандића, Методика информатичког об-
разовања проф. др Драга Бранковића и проф. др Данимира Мандића 
посвећене су вези нових медија и образовних процеса. Тим промена-
ма у образовном процесу посвећени су и уџбеници проф. др Даними-
ра Мандића и проф. др Слободана Станојловића Хипермедији у настави 
и учењу, проф. др Младена Вилотијевића и проф. др Данимира Мандића 
Управљање развојним променама у васпитно-образовним институцијама, 
као и Модели развијајуће наставе I−II проф. др Наде Вилотијевић и проф. 
др Младена Вилотијевића. 

Утврђени Стандард о квалитету уџбеника и друге литературе садржи 
критеријуме којих се наставници, односно аутори Учитељског факултета, 
као и утврђене процедуре у верификацији понуђених рукописа, стрик-



169

тно придржавају. Ти критеријуми и процедуре поштују се у прихватању 
и припреми за штампу различитих рукописа за уџбенике, делâ у обла-
сти монографске литературе, бројних приручних издања и периодичних 
публикација. Практично, за све кључне научне дисциплине које се изу-
чавају на Учитељском факултету написане су, приређене и одштампане 
књиге које значајно помажу унапређивању научног рада на Факултету, па 
и саме наставе. Реч је о књигама из дидактике и методике (за разне ди- 
сциплине), психологије личности и развојне психологије, српског и страних 
језика, уметности и теорије књижевности, увода у књижевност и књижев-
ности за децу и младе, математике, информатике и менаџмента, приро-
де и друштва, социологије образовања и основа школског законодавства, 
историје културе и белетристике која прати прописане програме из књи-
жевности. Изузетно важан део издавачке делатности на Факултету чине и 
часописи Иновације у настави (излази четири пута годишње) и Методичка 
пракса (излази два пута годишње). Од јануара 2018. године Иновације у 
настави налазе се у престижној Ерих плус бази. 

Пре неколико година припремљен је и објављен (2014) велики Лек-
сикон образовних термина. Реч је о колективном ауторском делу на при-
преми којега је било ангажовано више од стотину тридесет аутора са Учи-
тељског факултета, али и професора са других факултета и института из 
целе земље. Аутори су написали укупно 1282 одреднице. Оне синтетишу 
појмове из наукâ које се изучавају на учитељским и другим наставничким 
факултетима. Као монументално лексикографско дело, Лексикон је 2015. 
на Сајму књига у Београду добио награду за допринос науци. 

Пажњу научне јавности изазвао је још један колективни пројекат 
садржан у едицији Монографије која је основана 2007. са задатком да 
објављује докторске и магистарске радове наставника и сарадника Учи-
тељског факултета. До 2018. у овој едицији објављена је 31 књига. Све 
оне су прошле уобичајену процедуру у академском поступку припреме и 
одбране тих радова − будућих књига − а некад су их препоручивали за 
штампу и угледни професори изван састава комисија за одбрану предмет-
них тема. И таква верификација упућује на значај, научну поузданост и ак-
туелност издања у едицији Монографије. Зато је ова едиција 2017. добила 
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специјално признање на Сајму књига у Београду. У образложењу награде,  
жири између осталог наводи: „У престижној едицији Монографије Учи-
тељски факултет из Београда представио се довршеним комплетом од 30 
књига који представља издавачки подухват у домену универзитетске, од-
носно научно-стручне литературе. Избором тема, научном артикулацијом 
постављених проблема, ова едиција је вредан допринос просветно-педа-
гошкој мисли и стваралаштву. Она је резултат вишегодишњег плодног ис-
траживачког рада ове високошколске установе”. 

Та оцена, исказана уочи јубиларне, 25. годишњице Учитељског факул-
тета, подстрек је издаваштву и у времену које долази, односно будућим 
настојањима да својим књигама и часописима у штампаној и дигиталној 
форми Факултет стално потврђује своју лидерску улогу међу сродним фа-
култетима у Србији. 

Петар Пијановић
Јелена Панић Мараш
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Од оснивања прве Учитељске школе библиотека дели судбину институ-
ционалног образовања учитељског и васпитачког кадра. Она је спе- 

цифично сведочанство о установама које су последњег столећа школовале 
будуће учитеље и васпитаче. Библиотека данас поносно чува наслове који 
су били саставни део фондова Мушке учитељске школе, Женске учитељске 
школе, Мешовите учитељске школе, Учитељске школе и двеју педагошких 
академија – Педагошка академија за образовање наставника разредне на-
ставе и Педагошка академија за образовање васпитача, касније Виша шко-
ла за образовање васпитача. Извештаји о раду, књиге инвентара и посвете 
и записи на публикацијама, богати информацијама, осветљавају поједине 
сегменте живота и рада запослених и ученика.  

Током бомбардовања Београда 6. априла 1941. године зграда Му- 
шке учитељске школе је срушена, а из рушевина спасено је нешто школске 
архиве, наставних учила, књига, школских клупа и све је пренето у зграду 
Женске учитељске школе. Из фондова Мушке учитељске школе највише 
сачуваних наслова припадало је књижници ђачког друштва, Литерарна 
дружина Јакшић, која је основана 1920. године.

Зграда Женске учитељске школе није оштећена током рата. Тадашња 
библиотека је оставила у наслеђе део грађе ђачке књижнице (формира-
не 1905. године), наставничке књижнице, а најбројнији сачувани наслови 
припадали су литерарној дружини ученица Узданица (формираној школске 
1923/24. године). 

Након што су после II светског рата обе школе наставиле рад у истој 
згради (данашња зграда Учитељског факултета у Улици краљице Наталије 
43), библиотечки фондови су сједињени. На иницијативу професора Рад-
мила Димитријевића, ђачка књижница и читаоница отворене су октобра 
1945. године. Због честих организационих промена, лоших просторних и 
материјалних услова, библиотека је отежано функционисала. Ситуација се 
поправила тек 1950. године када је почела с радом уједињена Учитељска 
школа. 
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Библиотека није мењала само простор у коме се налазила, већ се и 
физиономија библиотеке прилагођавала развоју школе, академије, касније 
факултета. Због промена дужине школовања, измена наставних планова 
и програма, била је неопходна обнова постојећег и прилив новог књижног 
фонда. Уследила је знатно интензивнија набавка књига. Године 1996. би-
блиотека је уписана у регистар Универзитетске библиотеке и тада је имала 
13 591 монографску публикацију у свом фонду. Следећа значајна година 
у раду библиотеке је 2007, када су, након спајања две установе, обједиње-
не и библиотеке Више школе за образовање васпитача и Учитељског фа-
култета. Данашња библиотека у фонду има преко 57 000 библиотечких 
јединица. Налази се на две локације, у Улици краљице Наталије 43 и у 
Улици Љутице Богдана 46, на укупној површини од  223 м2. У обе зграде 
библиотека се састоји из читаонице и радне просторије за библиотекаре са 

Студентска читаоница



175

књижним фондом. Читаонице су светле, климатизоване и функционалне. 
Њени фондови су приступачни студентима и запосленима на Учитељском 
факултету, а под посебним условима и свим другим корисницима.

У библиотеци постоји више врста каталога: лисни азбучни каталог, 
електронски каталог ММАRC, а од 2016. године, библиотека је приступи-
ла Виртуелној библиотеци Србије (ВБС) увођењем Cobiss програма. Фонд 
је распоређен по стручним областима (УДК систему). Најфреквентнији део 
фонда су уџбеници за основну школу, високошколски уџбеници и приручни-
ци, референтне збирке и часописи (Иновације у настави, Методичка пракса, 
Детињство, Учитељ, Настава и васпитање, Педагогија, Психологија, Педа-
гошка стварност, Школски час, Летопис Матице српске, Књижевност итд.). 

Издвојен део фонда чине дипломски радови, специјалистички, маги-
старски, мастер радови и докторске дисертације. Због уштеде простора, 
али и лакшег добијања информација, примерци докторских теза и мастер 
радова чувају се и у електронској форми. Фонд Ретке књиге броји 67 је-
диница и има статус архивске грађе. Посебне целине у фонду су поклон 
библиотеке Слободана Ђукића, Евдокије Марковић и Габријеле Крагује-
вић. Представљају сведочанство о непрекидној бризи некадашњих запо-
слених ове образовне куће о библиотеци. У плану је и формирање нових 
поклон библиотека појединих професора, по угледу на постојеће поклон 
библиотеке. На тај начин би се одало признање дародавцу и дао подстицај 
будућим дародавцима, легаторима.

Свесни значаја и богатства наслеђеног фонда, библиотекари на-
стављају да прикупљају, разврставају, чувају и дају на коришћење библи- 
отечку грађу. Инвентарисање и сигнирање грађе данас је олакшано инфор- 
мационим технологијама, нарочито увођењем Cobiss програма. 

Тежећи да задовоље све захтеве корисника, библиотекари проналазе 
у литератури, базама података, садржаје важне за наставу и педагошку 
праксу. Континуирано информишу кориснике о могућностима и начинима 
претраживања електронских каталога (домаћих и страних); едукују кори-
снике да и сами претражују електронске изворе и врше избор литературе 
(сви корисници академске мреже имају могућност приступа највећим елек-
тронским сервисима путем Кобсона); пружају стручну помоћ при изради 
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библиографија, дипломских, мастер, докторских и других радова. Зато су 
и приликом набавке књига, која се иначе обавља на основу дезидерата 
наставника и сарадника Факултета, значајне сугестије библиотекара. 

Настојећи да библиотека набави што већи број нових наслова, раз-
вијена је међубиблиотечка сарадња. Интензивна је размена с Народном 
библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић”, 
Универзитетском библиотеком у Крагујевцу, Библиотеком града Београда 
и свим библиотекама учитељских, односно педагошких факултета. 

Библиотекари прате издавачку делатност Факултета презентацијом 
нових књига путем изложби. Посебну презентацију имале су награђене 
књиге: Лексикон образовних термина у издању Факултета, на Сајму књига 
2015. године добио је Посебно признање за допринос у области науке, а 
2017. године специјално признање за едицију Монографије у 30 књига. 
Поред просторија библиотеке, у холу, континуирано допуњују изложбену 
поставку издања, а приређују и друге врсте изложби. 

Како би се фонд библиотеке заштитио и приближио корисницима, по-
штујући ауторска права, започета је дигитализација библиотечке грађе. 
Корисници би имали прилику да много лакше приступе вредним и рет-
ким садржајима које библиотека нуди, превазилазећи временско-простор-
на ограничења. Факултет је већ учинио искорак у том смеру дигиталном 
едицијом Антологија српске књижевности. Дигитална колекција библио-
теке Учитељског факултета (која се може наћи на интернет-адреси https://
digitalcollectionsuf.locloudhosting.net) чува сећање на генерације ученица 
Женске учитељске школе, посете писаца, уметника, званичника и упознаје 
кориснике са издањима која су драгоцена самој установи. За сада су фор-
миране три колекције: Књиге издате до 1914. године, Фотографије Женске 
учитељске школе, Гости Учитељске школе у Београду. Временом ће би-
блиотекари колекције допуњавати, дограђивати и одржавати. Акценат ће 
бити стављен на највреднију и најугроженију грађу. Дигитализована грађа 
садржи податке о времену и месту настанка документа, а истовремено 
информише о установи, односно библиотеци, у којој се чува документ. 
Праћена је софтверским алаткама које омогућавају различите активности 
корисника.
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Библиотекари континуирано допуњавају и освежавају садржај сајта 
који се односи на библиотеку, објављујући нове информације. Интер-
нет-презентација библиотеке упућује и на веб-локације које су корисне 
студентима Факултета, а које садрже и публикације у електронском облику.

Како би што више изашли у сусрет корисницима, а у складу са Зако-
ном о библиотечкој делатности, библиотекари се стално усавршавају за 
обављање стручних послова. Прате новине и расположиве могућности 
у својој струци похађајући семинаре, курсеве, радионице, предавања и 

Библиотека
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слично. Нова знања настоје да примене у свакодневном раду јер је библи-
отека незаобилазан чинилац у раду Факултета.

Како се ове године навршава двадесет пет година рада Факултета, 
важно је навести имена колега који су својим залагањем дали изузетан 
допринос раду Библиотеке као важном сегменту у остваривању васпит-
но-образовног процеса. То су библиотекарке: Душанка Вучић, Љиљана 
Крњајић, Љубица Гвоздић, Мирјана Марковић и Биљана Милатовић. По-
себно се издваја рад дугогодишњег управника библиотеке Љубице Гво- 
здић, која је значајно допринела обогаћивању фонда, популарисању књиге 
и промовисању Библиотеке као изузетно важног дела наставног процеса.

Јелица Илић Минић
Владимир Брборић

Библиотека
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царска, Грчка, Бугарска, Румунија, Пољска, Летонија, Мађар-
ска и Хрватска). Аутор је или коаутор 36 књига, од чега неко-
лико универзитетских и основношколских уџбеника.

Неке од књига и радова које је до сада објавио су: Тај-
ни свет математике, Нолит, Београд (1990); Методика на-
ставе математике, Учитељски факултет, Београд (2010); 
Број, мера и безмерје, Учитељски факултет, Београд (2013); 
Математичка даровитост, Учитељски факултет, Београд 
(2014); Предшколац у свету математике, Креативни цен-
тар, Београд (2016); „Continued Fractions and Archimede’s 
Number 22/7”, Mathematics and Informatics Quartely, Bulgaria 
(1999); The development of childrens combinatorial capabilities the 
early stage of mathematics teaching, Educatial plusс, Romania, 
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(2008); Supporting mathematically gifted students in Serbia, 
Letonija (2011); „How the old Slavs (Serbs) wrote numbers”, 
Journal of the British Society for the History of Mathematics (2014); 
Using Open-Endeed problems and problem posing activites in 
elementary mathematics classroom, Romania (2015). 

Добитник је сребрног признања (Silver Award) на међу-
народном сајму књига у Франкфурту 2012. године за нај-
бољи европски уџбеник (Best European Schoolbook Awards),  
у категорији књига за предшколце.  

Члан је међународне организације International Group 
for Mathematical and Giftedness (MCG).

E-mail: mirko.dejic@uf.bg.ac.rs

Јаћимовић, др Слађана (1969) редовни професор 
(2018) за предмете Увод у тумачење књижевности и Српска 
култура у европском контексту. Ради на Учитељском фа-
култету од 1995. године. Докторирала је 2007. године на 
тему Путописна проза Милоша Црњанског, на Групи наука 
о књижевности.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Пу-
тописи српске авангарде, Српска књижевна задруга, Београд 
(2005); Путописна проза Милоша Црњанског, Учитељски 
факултет, Београд (2009); Певање на путу: мотиви путо-
вања у српској поезији 20. века, Службени гласник, Београд 
(2017); „Тропи и тропични описи у Коренима Добрице Ћо-
сића”, Књижевна историја (бр. 122–123/2005); „Жанров-
ски полиморфизам у Сицилији Растка Петровића”, Зборник 
Матице српске за књижевност и језик (2/2005); „Полеми- 
чка тензија у Љубави у Тоскани Милоша Црњанског, Acqua 
alta : међународни зборник радова : Медитерански пејзажи 
у модерној српској и италијанској књижевности, Институт 
за књижевност и уметност, Београд (2013), „Ламент над 
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Београдом – песничке коoрдинате једне судбине”, зборник 
Милош Црњански: поезија и коментари, Институт за књи-
жевност и уметност, Филолошки факултет, Матица српска, 
Београд – Нови Сад (2014), „Нихилизам обескорењеног 
бића – између туђине и завичаја: позиција неприпадања у 
Роману о Лондону Милоша Црњанског”, Studia slavica XIX/2, 
Poljska (2015), „Од невештих почетака до зенита у авангар-
ди – књижевноисторијски развој путописног жанра у српској 
књижевности”, зборник Седьмые и Восьмые Андреевские чте-
ния, XLV Международная филологическая научная конферен-
ция, Филологический факультет Санкт-Петербург (2016), 
„Временске и космичке прилике у контексту ерозије иден-
титета – Роман о Лондону Милоша Црњанског”, Il SoleLuna 
presso gli slavi meridionali II (2017). Приредила је критичко 
издање Приповедна проза II Милоша Црњанског (2013) и 
критичког издања Иво Андрић, Лица (2017).

Учествовала је на више научних и стручних скупова 
међународног и националног ранга: Научни састанак сла-
виста у Вукове дане, Дани жичког духовног преображења, 
Миљковићеве поетске свечаности, Српски авангардни пу-
тописи у периодици, Поетика српске књижевности за децу 
и младе, Поетика српске књижевности, IV и VI Symposium 
Opoliensis, Международная филологическая научная конфе-
ренция, Филологический факультет Санкт-Петербург.

Била је члан редакције Књижевне речи (1994–95), а 
тренутно је члан редакције Књижевне историје. Члан је жи-
рија за награду „Милош Црњански”, „Борисав Станковић”, 
„Меша Селимовић” и жирија „Мома Димић”.

Члан је пројекта Смена поетичких парадигми у српској 
књижевности 20. века: национални и европски контекст Ин-
ститута за књижевност и уметност у Београду. 

Била је стипендиста Републичког фонда за научни 
подмладак и Фонда Мадлена Јанковић. Добитник је Ок-
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тобарске награде града Београда за најбољи студентски рад 
(1989), Бранкове награде Матице српске (1993) и награде 
Филолошког факултета за најбољи дипломски рад (1996).

E-mail: sladjana.jacimovic@uf.bg.ac.rs

Јoванoвић, др Александар (1949), редoвни прoфесoр 
(1999) за предмете Увoд у тумачење књижевности, Књи-
жевност за децу и младе и Српска култура у европском кон-
тексту. Ради на Учитељском факултету од оснивања. Ди-
пломирао је и магистрирао на Филолошком факултету у 
Београду, на групи за југословенску и општу књижевност. 
Докторирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 
(1993), на Одсеку за српску књижевност. 

Књиге: Како предавати књижевност – теоријске основе 
наставе, Београд (1984); Песници и преци, Београд (1993); 
Поезија српског неосимболизма, Београд (1994); Порекло 
песме – девет разговора о поезији, Ниш (1995); Антологија 
српске родољу биве поезије (коаутор), Београд (2002); Ства-
раоци и Створитељ − три молитвена певања, Краљево 
(2003); Стих и памћење, Београд (2018).

Уџбеници и приручници: Књижевност – избор књижев-
нонаучних текстова за студенте учитељских факултета 
(ко аутор), Београд (1994, 2002); Методика српског јези-
ка – избор текстова за студенте учитељских факултета  
(коаутор), Београд (1994); Читанка за други разред гимна-
зија и средњих школа, Београд (2005). 

Био је уредник вишe књижевних листова и часописа и 
добитник више награда за књижевну критику и есејистику. 
За укупан допринос образовању и култури добио је Свето-
савску награду (2006) и Златну значку Културно-просветне 
заједнице Србије (2007).

Био је декан Учитељског факултета у Београду (2003–
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2012); председник Заједнице учитељских/педагошких факул- 
тета Србије (2003–2012); председник и члан Националног 
просветног савета Републике Србије (2005–2011).

E-mail: aleksandar.jovanovic@uf.bg.ac.rs

Костадиновић, др Данијела (1973), редовни профе-
сор (2012) за предмете Школско право и администрација, 
Државно уређење и школско законодавство, Економика и 
економика образовања, Основи организације и управљање 
образовним установама. Ради на Учитељском факултету од 
1996. године. Докторирала је на Економском факултету 
Универзитета у Новом Саду (2000).

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Школ-
ско право и администрација, Учитељски факултет (2005); 
Теоријско-правне основе школског законодавства, Учитељ-
ски факултет (2010); Образовање у Србији (1950–2000), 
Филолошки факултет (2011); „The Role of the Student and 
Teacher in Building Corporate Social Responsibility”, Teachers 
Competences and the Learning Enviroment, Учитељски факул-
тет (2012); Основи законодавства у предшколском васпи-
тању и образовању, Учитељски факултет (2013); Право Ев-
ропске уније и људска права, ВШССМС (2013); Дипломатија 
у информатичком добу, MAСТА (2014); Правне основе ре-
формских образовних промена у Грчкој, Учитељски факултет 
(2016); Рад и образовање у информацијском друштву, ФПБМ 
(2016); Migration Studies in Higher Education System of Serbia, 
Constantin Мagnus Naissus (2017). 

  Добитница је признања за посебног сарадника НДЕ 
које додељује Научно друштво економиста (2002).

Студијски боравци: Финска, Хелсинки; Швајцарска, 
Берн; Аристотелов универзитет као стипендиста Владе Ре-
публике Грчке за постдокторска истраживања (академска 
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2007/08), Грчка; Данска, Копенхаген 2012; Шпанија, Овие-
до 2012; Француска, Лион 2013; Словачка, Бањска Бистри-
ца 2014; Шпанија, JoinEU-SEE III, Erasmus Mundus, Универ-
зитет у Гранади 2014; Француска, Бордо Erasmus К1 2017; 
Словачкa,  Братислава, Erasmus К1 2017.

E-mail: danijela.kostadinovic@uf.bg.ac.rs

Лелеа, др Јон (1951), редовни професор (2010) за 
предмет Методика наставе музичке културе. Ради на Учи-
тељском факултету од 1996. године. Докторирао је на 
Конзервато ријуму у Клужу, Румунија (1984) из области му-
зикологије.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: 
Функцио нално-тематске и структуралне категорије југосло-
венског и румунског фолклора, Друштво за ру мунски језик, 
Нови Сад (1995); Усавршавање васпитача – учитеља у савре-
меној школи са акцентом на музичку културу, Универзитет 
„В. Голдиш”, Арад (1996); Приступи идентификацији му-
зичке дарови тости, Виша школа за образовање васпитача, 
Вршац (2003); Сазнања и мишљење о музичкој даровитости 
из угла одраслих који раде са децом (младима) изван школе, 
Виша школа за образовање васпитача, Вршац и Универзи-
тет „Тибискус”, Темишвар (2005); „Иновације у алтерна-
тивним уџбеницима Музичка култура за 1. и 2. разред на 
румунском језику као модус акцелерације даровитости и 
креативности”, Иновације у настави, Београд (2007); Уло-
га и подршка родитеља у идентификацији и развоју музички 
дарови те деце, Вршац (2008); Школски уџбеник у функцији 
неговања културе и идентитета, Висока шко ла струковних 
студија за образовање васпитача, Вршац (2009); Школски 
уџ беник у функцији даровитости и иновација у основношкол-
ском образовању, Висока школа струковних студија за обра-



191

зовање васпитача, Вршац (2010); „Идентификација и под-
стицај музичке даровитости”, Иновације у настави, Београд 
(2010); Савремени приступи у уџбеницима музичке културе, 
EDUvision, Љубљана (2012); Стратегије за квалитетно об-
разовање учитеља и васпитача, Учитељски факултет, Субо-
тица (2013); Опажање и поучавање музички даровитих уче-
ника у разредној настави, Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача, Вршац (2014).

Аутор је четири уџбеника са иновацијама у основ-
ношколском образовању код нас (Музичка култура од 1. 
до 4. разреда основне школе, Завод за уџ бенике). Члан је 
истраживачких тимова више националних и међународних 
образовних и стручних пројеката. Добитник је више при-
знања и награда.

E-mail: drleleajon@gmail.com

Мандић, др Данимир (1964), редовни професор 
(2003) за предмете Информатика и Образовна технологија. 
Ради на Учитељском факултету од оснивања. Докторирао 
је на Факултету техничких наука у Новом Саду (1994) у 
области информационих система у саобраћају и на Фило-
зофском факултету у Источном Сарајеву (2002) у области 
дидактичко-информатичких иновација на Одсеку за педаго-
гију. Завршио је специјализацију из области компјутерских 
наука на Michigan State University (1988) у САД. Носилац је 
највише лиценце за испитивача у области Европских стан-
дарда информатичких знања (ECDL) и координатор је за те-
стирање кандидата за ову међународну лиценцу у Србији.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: 
Essentional of microcomputers and popular aplications, University 
of Banat, Timisoara (1996); Информациона технологија у об-
разовању, Филозофски факултет, Источно Сарајево (2001); 
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Дидактичко-информатичке иновације у образовању, Меди-
аграф, Београд (2003); Методика информатичког образо-
вања, Филозофски факултет, Бања Лука (2003); Информа-
ционе технологије – Европски стандарди информатичких 
знања, Медиаграф, Београд (2005); WEB портали и обра-
зовање на даљину у функцији подизања квалитета наставе, 
Медиаграф, Београд (2006); Интернет технологија, Чи-
гоја, Београд (2010); Менаџмент у образовању (коаутор), 
Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина (2011); Школски 
менаџмент (коаутор), Школска књига, Београд (2011); Ев-
ропски стандарди информатичких компетенција (коаутор), 
Чигоја, Београд (2011); Информатичко-развијајућа настава 
у ефикасној школи (коаутор), Учитељски факултет, Београд 
(2016); Управљање развојним променама у васпитно-обра-
зовним установама (коаутор), Учитељски факултет, Београд 
(2016); Хипермедији у настави учења (коаутор), Учитељски 
факултет, Београд (2016); Практикум из информатике (ко-
аутор), Учитељски факултет, Београд (2017); Практикум из 
Образовне технологије (коаутор), Учитељски факултет, Бео-
град (2017); Методика информатичког образовања: са осно-
вама информатике (коаутор), Учитељски факултет, Београд 
(2017), Образовање на даљину (коаутор), Учитељски факул-
тет, Београд (2017).

E-mail: danimir.mandic@uf.bg.ac.rs

Мартиновић, др Драган (1951), редовни професор 
(2012) за предмет Методика наставе физичког васпитања. 
Ради на Учитељском факултету од 2000. године. Докто- 
рирао је на Факултету спорта и физичког васпитања у Београ-
ду (2003) из области теорије и методике физичког васпитања.

Аутор је или коаутор око 15 књига, од чега неколи-
ко универзитетских уџбеника и више од 150 научних и 
стручних радова у земљи и иностранству (Америка, Ру-
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сија, Енглеска, Грчка, Француска, Италија, Румунија, Кина, 
Македонија и Хрватска). Учествовао је у реализацији на-
учно-истраживачких пројеката: „Развој морфолошких ка-
рактеристика, физичких способности, телесног статуса и 
неких психолошких карактеристика деце млађег школског 
узраста (београдска студија)”, Факултет спорта и физи- 
чког вапитања, Београд, 1999–2006; „Промене у основ-
ношколском образовању, циљеви, стратегије” (бр. 1490), 
Учитељски факултет, Београд, 2006–2010. и „Концепције и 
стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања 
и васпитања” (бр. 179020), Учитељски факултет Београд, 
2011–2015.

Најзначајнији радови које је до сада објавио: Постиг-
нуће у настави физичког васпитања – моторичке, морфо-
лошке и психолошке карактеристике, Интер-принт, Београд 
(2003); Методика физичког васпитања, БИГЗ Publishing, 
Београд (2007); Теоријско-методичке основе физичког ва-
спитања, Merlin company, Београд (2009); Теоријске осно-
ве методике физичког васпитања и спорта, Школска књи-
га, Београд (2010); Основе физичког васпитања и спорта, 
Драслар партнер, Београд (2012); Кинантрополошки аспек-
ти ученика, Драслар партнер, Београд (2015). Аутор је око 
20 јединица у енциклопедијским педагошким издањима и 
Лексикону образовних термина у издању Учитељског факул-
тета у Београду. Уредник је научног часописа Методичка 
пракса, председник Актива методичара физичког васпитања 
учитељских факултета Србије, био је члан комисије Нацио-
налног просветног савета за утврђивање стандарда знања, 
вештина и способности за наставнике (2005–2011). Предаје 
на докторским студијама у Београду и Бијељини.

За стручни и научни рад добио је више признања (на-
града, повеља, захвалница и диплома).

E-mail: dragan.martinovic@uf.bg.ac.rs
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Радовановић, др Ивица (1957), редовни професор 
(2003) за ужу научну област Педагогија. Ради на Учитељском 
факултету у Београду од 1997. године. Докторирао је на 
Филозофском факултету у Новом Саду (1994) из области 
педагогије.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: Стати-
стика у педагошком истраживању (коаутор), Универзитет у 
Приштини (1996); Стил понашања наставника, Учитељски 
факултет, Београд (1997); Увод у општу и информатичку 
педагогију, Учитељски факултет, Београд (2000); Васпитање 
кроз спорт, Учитељски факултет, Београд (2005); Одрасли 
о даровитој деци и младима (коаутор), Учитељски факултет, 
Београд (2007); Управљање разредом (коаутор), Учитељски 
факултет, Београд (2009); Интернет у образовању (коау-
тор), Учитељски факултет, Београд (2013) и већи број нау- 
чних и стручних радова (у домаћим и међународним часо-
писима, зборницима и другим публикацијама), као и већи 
број библиографија, приказа и рецензија. Области интере-
совања и истраживања су: Ужа научна област – Педагогија, 
Педеутологија, Методологија педагошких истраживања са 
статистиком, Педагогија спорта, Менаџмент педагошких 
процеса.

Учествовао је у реализацији више научноистражива- 
чких пројеката од којих се издвајају пројекти Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
чији је руководилац: Промене у основношколском образо-
вању – проблеми, циљеви, стратегије (2005–2010) и Кон-
цепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног об-
разовања и васпитања (2011–2017).

E-mail: ivica.radovanovic@uf.bg.ac.rs
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Требјешанин (Драгутиновић) Биљана (1950), редов-
ни професор (2009) за предмете: Педагошка психологија, 
Основни појмови опште психологије, Управљање агресивним 
понашањем ученика, на основним студијама, Психологија у 
разредној настави на мастер студијама и Теоријско-мето-
долошки проблеми у разредној настави, на докторским сту-
дијама (део предмета). На Учитељском факултету у Београ-
ду ради од 2003. године. Докторирала је на Филозофском 
факултету у Београду 1996. године у области психологије.

Најзначајнији радови: Мотивација за учење – теорије, 
принципи, примена, Учитељски факултет, Београд (2009); 
Савремени основношколски уџбеник – теоријско-методо-
лошке основе (коаутор), Завод за уџбенике, Београд (2001); 
Психологија патриотизма и обрасци социјализације, Задужби-
на „Андрејевић”, Београд, (1997); „Children in the times of 
social crisis”, (Ed.), Institute for educational research, UNESCO 
– UNDP, Belgrade (1997); „Theoretical and methodological 
tendencies in the study of learning motivation and their 
practical implications”. In: Zaclona, Z. & Radovanovic, I (Eds), 
Theoretical and practical dimensions of contemporary education. 
Selected issues. State higher vocational school in Nowy Sącz, 
Faculty of teacher education University of Belgrade, (2012); 
„Карактеристике и чиниоци приступа студирању студена-
та наставничких факултета”, Психологија, 46 (3); „Дидак-
тичко-методичка подршка учењу и развоју у уџбеницима 
за млађи основношколски узраст”, Ристић, М. (ур.), Дидак-
тичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу 
и развоју деце, Зборник међународног скупа, Учитељски 
факултет, Београд (2016). Коаутор је пет уџбеничких ком-
плетa, од припремног до четвртог разреда основне школе, 
за предмете Свет око нас и Природа и друштво.

Награде: „Стојан Новаковић” за најбољи основношкол-
ски уџбеник у издању Завода за уџбенике у Београду у 
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2004. години, награде Друштва психолога Србије „Живо-
рад-Жижа Васић” за афирмацију и популаризацију савре-
мене психологије у Србији, за уређивање Психолошких но-
вина и два признања за допринос раду ДПС.

Признања: Била је председник Друштва психолога Ср-
бије, шеф Катедре за педагогију и психологију, продекан за 
науку и в. д. декана на Учитељском факултету у Београду.

Студијски боравци: Москва (1988), Финска (2003).

E-mail: biljana.trebjesanin@uf.bg.ac.rs

Хаџи Јованчић, др Невена (1954), редовни профе-
сор (2012) за предмете Методика наставе ликовне кул-
туре I и II, Методика ликовног васпитања I и II, Савремени 
методички правци у настави ликовне културе и Савремени 
методички правци у ликовном васпитању. Од 1995. ради 
на Учитељском факултету. Дипломирала вајарство у кла-
си професора Николе Јанковића на Факултету ликовних 
уметности у Београду (1980). Специјализирала на Универ-
зитету Tsukuba у Јапану као стипендиста јапанске владе – 
Monbusho scholarship (1980–1982), магистрирала на Факул-
тету ликовних уметности у Београду (1983), докторирала 
на Групи за теорију уметности и медија Интердисциплинар-
них студија Универзитета уметности у Београду (2010).

Најзначајнији радови из области ликовне педагогије: 
Мала ликовна радионица – Видео-приручник за наставу ли-
ковне културе, Школски програм РТС-а (1997–1998); Дечји 
атеље I и II, Завод за уџбенике и наставна средства, Бео-
град (2000); Визуелне уметности за младе: Од идеје до дела, 
Klett, Београд (2009); Ликовна култура за 2. разред „Свет у 
мојим рукама”, Klett, Београд (2009); Ликовна култура за 3. 
разред „Распуст код бака Лале”, Klett, Београд (2011); Умет-
ност у општем образовању: функције и приступи настави, 
Учитељски факултет и Klett, Београд (2012). Осим педа-
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гошког, стручног и научноистраживачког рада у области ли-
ковне педагогије, бави се и уметничким радом (излагала на 
11 самосталних и преко педесет групних изложби у земљи 
и иностранству). 

Добитница је више награда: Београдски сајам књи-
га (2000), Сајам књига у Франкфурту (2009), Београдски 
сајам књига (2010), Сајам књига у Франкфурту (2015). За 
уметничко стваралаштво: Награда из Фонда „Илије Кола-
ровића – вајара” (1978), Главна награда и награда публике 
(са још једним аутором) на 26. бијеналу „Надежда Пeтро-
вић” у Чачку (2012).

E-mail: nevena.hadzi.jovancic@uf.bg.ac.rs

Џиновић Којић, др Даница (1954), редовни профе-
сор (2017) за предмете Методика физичког васпитања I и 
II, Физичко и здравствено васпитање, Савремени методи- 
чки правци у физичком васпитању. Ради на Учитељском фа-
култету од 2006. године. Докторирала је на Филозофском 
факултету, одсек предшколска педагогија, у Новом Саду 
(2000) и стекла звање доктора педагошких наука.

Објавила је књиге: Физичко васпитање предшколског 
детета (2002); Методика физичког васпитања предшкол-
ске деце (2011); Од игре до здравља (2008); Физичко и здрав-
ствено васпитање деце (2015); монографије: Физичка зре-
лост деце за полазак у школу (2000); Квантитативне и 
квалитативне карактеристике морфолошког и моторичког 
простора предшколске деце (2016); Мониторинг физичког 
васпитања деце (2016). Најзначајнији радови објављени 
у последњих пет година су: „Microsurgical anatomy of the 
extra-articular segment of middle genicular artery”, Journal: 
International Orthopaedics (2015); „Analysis of differences in 
morphological and motor status of pupils and their connection 
with agility”, Facta universitatis series: Physical Education and 
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Sport (2014); „The influence of different contents on the 
motor engagement of preschoolers”, Facta universitatis series: 
Physical Education and Sport (2016); „Information technologis 
in establishing morphological dimensions determined by sex”. 
Journal Plus Education (2015); „Еvaluation of the reform of 
preschool teachers’ profession from the perspective of preschool 
education graduates”, Nowy Sącz (2016).

Е-mail: danica.dzinovic@uf.bg.ac.rs

Шеховић. др Сефедин (1960), редовни професор 
(2013) за предмете Дидактика и Методика наставе природе 
и друштва. Ради на Учитељском факултету од 2000. годи-
не. Докторирао је на Филозофском факултету у Приштини 
2002. године на групи за педагогију. 

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: Дидак-
тика, Учитељски факултет, Београд (2006); Основне шко-
ле Пазара, Сјенице и Тутина 1912–2000, Учитељски факул-
тет, Београд (2000); Учење и читање у савременој култури, 
Учитељски факултет, Београд (2006); Дидактика – теорија 
учења и поучавања, Учитељски факултет, Београд (2012); 
Настава природе и друштва у контексту друштвено-еко-
номских промена, Краљево (2013); „Електроника и обрасци 
дидактике учења”, Иновације у настави (3/2007); „Инова-
цијска функција школе у оспособљавању кадрова”, Педаго-
гија (3/2009); „Утицај савремених образовних технологија 
на иновирање наставног процеса”, Педагогија (3/2011); 
„Савремене образовне технологије у функцији тржишног 
прилагођавања система образовања потребама корисни-
ка и друштва”, Зборник треће интернационалне научне 
конференције о економији и регионалном развоју (2011); 
„Informational Technology in life-long Teacher’s Education”, 
The 8th WSEAS International Conferenceon, Education and 
Educational Technology (2009); „Internet in processes of distance 
teaching and education”, Annals of the Oradea University (2011); 
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„Antioxidant and free radical scavenging activity of purpurin”, 
Monatshefte fur Chemical Monthly (3/2012); „Учење и поу-
чавање”, Зборник радова Учитељског факултета, Ужице 
(2010); „Особине и улоге наставника у савременој наста-
ви”, Норма (2/2014); „Електронско образовање и учење”, 
Педагогија (3/2013).

Учесник ТЕМПУС пројекта – Допринос доживотног 
учења регионалном развоју, реализатор теме „Веб-портали 
у функцији перманентног образовања” (2009–2012), члан 
Националног просветног савета Републике Србије (2005–
2011). Руководилац је Наставног одељења Учитељског фа-
култета у Новом Пазару. 

E-mail: sefedin.sehovic@uf.bg.ac.rs, ufbgonp@yahoo.com

Шуваковић, др Урош (1970), редовни професор за 
ужу научну област Социологија (на Универзитету у Београду 
– Учитељском факултету изабран 2018, на Универзитету у 
Приштини/у Косовској Митровици – Филозофском факул-
тету од 2016). Докторирао (2004) на Факултету полити- 
чких наука Универзитета у Београду из области политичке  
социологије. У сва сарадничка и наставничка звања: од 
асистента-приправника и асистента на Географском факул-
тету Универзитета у Београду до редовног професора на 
Филозофском факултету у Косовској Митровици и на Учи-
тељском факултету у Београду биран је за ужу научну об-
ласт Социологија. 

Више од 150 радова је објављивао у већем броју нау- 
чних часописа (три на WoS) и зборника у земљи и иностран-
ству. Универзитетски уџбеници: Медицина и друштво (коау-
тор) (2007); Социологија (коаутор) (2009); Академско писање 
у друштвеним наукама (2010). Аутор је научних моногра-
фија: Испитивање политичких ставова (2000), Политичке 
партије и глобални друштвени циљеви (2004), Парламен-
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тарне странке у Краљевини СХС/Југославији 1918–1941 I–II 
(коаутор) (2007–2008); Методолошке студије о питањима 
социолошког проучавања политичких партија (2011), Тран-
зиција: прилог социолошком проучавању друштвених проме-
на (2014), Сербия в эпоху перемен (2016). 

Главни и одговорни уредник је часописа Социо-
лошки преглед, члан Председништва Српског социо-
лошког друштва, члан European Sociological Association и 
International Sociological Association. Руководилац пројек-
та „Косово и Метохија између националног идентитета и 
евроинтеграција”. Био је учесник још једног националног 
и међународног научноистраживачког пројекта. Дописни 
члан Српске академије образовања (САО).

E-mail: uros.suvakovic@uf.bg.ac.rs
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ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

Благданић, др Сања (1975), ванредни професор 
(2017) за предмете Методика наставе природе и друштва I, 
Истраживање природних појава у настави и Истраживање 
природних појава на предшколском узрасту. Од 1997. године 
ради на Учитељском факултету у Београду, на ком је док-
торирала 2011.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Историј-
ски садржаји у настави природе и друштва, Учитељски факул-
тет, Београд (2014); Методичка ефикасност мреже појмова, 
Учитељски факултет, Београд (2008); „What Kind of History-
Related Knowledge Do Primary School Teachers Expect Their 
Pupils to Show”, Croatian Journal of Education, Загреб (2013); 
„Историјски извори у функцији развоја историјског мишљења 
у настави природе и друштва”, Настава и васпитање, Београд 
(2013); „Elements of integrated perspective in school mathematics 
and sciences”, Зборник Theoretical and practical dimensions of 
contemporary education, Nowy Sacz–Beograd (2012); „The quality 
of educational standards for the subject Social Enviromental and 
Scientific Education”, Зборник Modern trends in teaching and 
education, Nowy Sacz–Beograd (2016).

Учествовала је у већем броју научноистраживачких и 
стручних пројеката (Промене у основношколском образовању 
– проблеми, циљеви, стратегије;  SUSTAIN – supporting science 
teaching advancement through inquiry, Project REP-synergy: 
Towards improvement of Research capacities essential for teacher 
Education and Practices in Serbia and Estonia итд.).

Аутор је уџбеничких комплета за Свет око нас и Приро-
ду и друштво.

Е-mail: sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
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Богавац, др Драгана (1965), ванредни професор 
(2014) за предмете Предшколска педагогија и Породична пе-
дагогија. Од 1998. године ради на Учитељском факултету. 
Докторирала је на Филозофском факултету у Косовској Ми-
тровици, Одсек за педагогију.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „New 
epoch education through pedagogical discourse prism”, Об-
разование и наука в третьем тысячилетии, Барнаул, Ру-
сија (2009); „Quality Lifelong Education: Computer And/
Or A Textbook” (коаутор), Anthropologist, 24(1), Kamla-Raj 
(2016); Методичке стратегије развоја дечјих потенција-
ла у савременој предшколској установи (коаутор), Учи-
тељски факултет, Београд (2016); „Framework For Quality 
In Education”, International jurnal knowledge, Institute oh 
Knowledge Management, Thessaloniki (2016); „New Paradigm 
Of Leadership In Education”, Liepaja University, Latvia (2016); 
„The influence of students’ family social status on their 
acceptance in a class team” (коаутор), Teacher – International 
Journal of Education, Vol. 13, No.1,  University „St. Kliment 
Ohridski”, Bitola (2017); „Quality of Life – Lifelong Education 
Platform” (коаутор), Politechnica University, Porto, Portugal 
(2017).

Уџбенички комплет за припремни разред у издању 
ЗУНС-а награђен је „Златном таблом” на Међународном 
сајму опреме и средстава за савремену наставу 2006. годи-
не. За уџбенички комплет за наставу почетног читања и пи-
сања добила је награду „Стојан Новаковић” 2008. године. 
Члан је Балканске асоцијације за педагогију и образовање 
(BASOPED).

Е-mail: dragana.bogavac@uf.bg.ac.rs
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Гојков Рајић, др Александра (1973), ванредни про-
фесор (2017) за предмете Немачки језик I, Немачки језик II и 
Немачки језик на мастер студијама. Од 1997. године радила 
је у основним школама у Вршцу, а од 1998. ради на Учи-
тељском факултету и Високој школи струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу. Од 2000. до 2008. 
године радила је и као асистент за предмет Немачка књи-
жевност на Одсеку за немачки језик и књижевност Фило-
зофског факултета у Новом Саду. Докторирала је на Фило-
зофском факултету у Новом Саду (2011), Одсек за немачки 
језик и књижевност.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: По-
вратак у завичај у савременој српској и немачкој књижевно-
сти (Компаративна анализа романа Јоханеса Вајденхајма 
Повратак у Марези и Миодрага Матицког Иду Немци), Виша 
школа за образовање васпитача, Вршац (2002); Приступ 
књижевном делу из угла теорије рецепције, Виша школа 
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Па-
лов”, Вршац (2008); Вршачко Градско позориште као посред-
ник немачке књижевности, Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача „Михаило Палов”, Вршац (2012); 
Немачка драма на вршачкој сцени, Висока школа струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац (2013).

Бави се методиком наставе немачког језика и немачког 
језика струке, немачком књижевношћу и немачко-српским 
књижевним и културним везама, као и превођењем књи-
жевних дела од којих се посебно истичу Ходом Рака Гинтера 
Граса (2002) и Писма 1959–1994 Гинтер Грас / Хелен Волф 
(2005).

 E-mail: aleksandra.gojkov@uf.bg.ac.rs
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Грујић Гарић, др Габријела (1971), ванредни про-
фесор (2018) за предмет Методика музичког васпитања.  
Завршила је Факултет музичке уметности у Београду, одсек 
за Општу музичку педагогију. Ради на Учитељском факулте-
ту у Београду од 2007. године. Магистрирала је на Факулте- 
ту музичке уметности у Београду (1998) у области музичке  
педагогије, а докторирала на Филозофском факултету у 
Новом Саду у области предшколске педагогије.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Де-
ловање на развој слушних и ритмичких способности под 
утицајем различитих програма музичког васпитања на 
предшколском узрасту”, Иновације у настави (4/2008); 
„Значај похађања вртића кроз примену различитих страте-
гија у развоју елементарних музичких способности”, Инова-
ције у настави (2/2009), MENSA – NTC Sistem učenja, Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац 
(2010); „The influence of music on the children art expression”, 
Journal Plus Education (JPE), volume VII, No. 2, Fakultatea 
de Stiinte ale Educatiei Psihologie si Asistenta Sociala, Editura 
Universitätii „Aurel Vlaicu” (2011).

У сарадњи са Министарством просвете, науке и техно-
лошког развоја, члан је различитих комисија за реформу 
образовања од 2011. године, и то у својству: члана Коми-
сије за стручно усавршавање и професионални развој на-
ставника (пројекти, уџбеници, семинари) и члана Комисије 
за стратегију и развој школског програма за различите об-
разовне области.

Под  покровитељством  Швајцарске  Владе  завршила  
је  обуку  за  дуално  образовање престижног Центра KOF 
Swiss Economic Institute чији је директор др Урсула Ренолд, 
експерт за дуално образовање Швајцарске. Креатор је На-
ционалног модела дуалног и предузетничког образовања у 
Србији.
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У периоду од септембра 2016. до септембра 2017. 
обављала је функцију саветника министра просвете науке и 
технолошког развоја за дуално образовање. Од септембра 
2017. до јануара 2018. године била је вршилац дужности 
помоћника министра за стратешко планирање (Министар-
ство просвете науке и технолошког развоја Републике Ср-
бије). На функцији вршилац дужности помоћника министра 
за дуално и предузетничко образовање и васпитање налази 
се од јануара 2018.

Е-mail: gabrijela.grujic@uf.bg.ac.rs

  Зељић, др Горан (1970), ванредни професор (2017) 
за предмете Српски језик I, Српски језик II, Правопис и књи-
жевнојезичка норма и Говорна култура. Ради на Учитељском 
факултету од 1997. године. Докторирао је на Филолошком 
факултету у Београду на Групи наука о језику. 

Објавио је две монографије – Устаљене конструк-
ције у новинском језику, Задужбина „Андрејевић”, Београд 
(2005) и Морфолошко-семантичке карактеристике бројева 
у српском језику, Учитељски факултет, Београд (2016) и че-
трдесетак научних и стручних радова од којих су најзна-
чајнији: „Модална и немодална употреба глагола желети”, 
Књижевност и језик (3–4/2012); „Grammatical definition – as 
a process and product”, Theoretical and Metodological Basis of 
Quality Education, Učiteljski fakultet – State higher vocational 
school, Belgrade – Nowy Sanz (2013); „Морфолошко-семан-
тички аспект бројева у делима Бранка Ћопића и Мирослава 
Тохоља”, Зборник радова са научног скупа „Наука и глобали-
зација”, Филозофски факултет, Источно Сарајево (2013); 
„Правописна решења везана за бројеве – од Вукове Писме-
нице до данас”, Научни састанак слависта у Вукове дане 
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(44/1/2014); „Датив и локатив једнине именица на -ка, -га 
и -ха”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 
(LVIII/2/2015); „Бројни придеви”, Српски језик (XXI/2016). 
Члан Савета Учитељског факултета био је од 2001. до 2004. 
и од 2016. године.

E-mail: goran.zeljic@uf.bg.ac.rs

Зељић, др Маријана (1974), ванредни професор 
(2017) за предмете Методика наставе математике I, Ме-
тодика наставе математике II, Методика развоја почетних 
математичких појмова I, Проблемски задаци у почетној на-
стави математике, Савремени методички правци у разредној 
настави математике (мастер студије) и Савремени токови 
наставе алгебре (докторске студије). Докторирала је на Учи-
тељском факултету у Београду (2011) у области методике 
наставе математике.

Објавила је две монографије: Начини изражавања про-
цедура и правила аритметике, Учитељски факултет, Београд 
(2007) и Методички аспекти ране алгебре, Учитељски фа-
култет, Београд (2014). Најзначајнији радови у часописима 
и зборницима радова: „Modelling the Relationships Between 
Quantities: Meaning in Literal Expressions”,  Eurasia journal of 
mathematics science and technology education (2/2015), „Однос 
процедуралног и концептуалног знања ученика у процесу 
овладавања поступцима рачунања у почетној настави ма-
тематике”, Настава и васпитање (4/2014), „Teachers’ beliefs 
towards the various representations in mathematics instruction”, 
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for 
the Psychology of Mathematics Education (4/2016). Учествовала 
је на више научних и стручних пројеката. Члан је редакције 
часописа Иновације у настави.

E-mail: marijana.zeljic@uf.bg.ac.rs
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Зукорлић, др Мирсада (1976), ванредни професор 
(2018) за предмет Школска педагогија. Од 2001. године 
ради на Учитељском факултету, Наставно одељење у Но-
вом Пазару. Докторирала је на Филозофском факултету у 
Новом Саду (2011), Одсек за педагогију.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Уна-
пређивање комуникације у школи, Учитељски факултет, Бе-
оград (2012); Развијање социјалне компетенције ученика, 
Учитељски факултет, Београд (2017); „Педагошка комуни-
кација у функцији развоја социјалне компетенције учени-
ка”, Иновације у настави (2016); „Улога школског педагога 
у унапређивању комуникације између ученика и настав-
ника”, у Качапор, С., Теме из педагогије, Филозофски фа-
култет Косовска Митровица (2013); „Емпатија – кључна 
димензија педагошке компетенције учитеља”, Педагогија 
(2017); „Нивои интерактивне повезаности између ученика 
и наставника у настави”, Иновације у настави (2017). Аутор 
је и коаутор више радова са научних скупова национал-
ног и међународног значаја: „Интернет у настави културе 
млађих разреда основне школе”, Тематски зборник радова 
Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, ино-
вативни модели и програми, Учитељски факултет у Лепоса-
вићу (2017); „Strengthening student autonomy with an aim 
to Combat school violence – (eco)systems approach”, Izzivi in 
težave sodobne družbe, V. mednarodna znanstvena konferenca 
Rakičan (2017): RIS Dvorec, (URL): http://www.ris-dr.si.

Учесник је пројекта Педагошко-еколошка обука одгаја-
теља и наставника за реализацију модела „Школа у приро-
ди”, који подржава Федерално министарство образовања и 
науке Босне и Херцеговине.

E-mail: mirsada.ljajic@uf.bg.ac.rs
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Милинкoвић, др Јасмина (1965), ванредни професор 
(2017) за предмете Методика наставе математике, Мето-
дика развоја почетних математичких појмова, Математи- 
чке игре, Оцењивање у настави математике и Елементар-
ни математички појмови. Ради на Учитељском факултету 
у Београду од 1997. године. Магистрирала је на School of 
Education, University of Wisconsin/Madison у САД (1995), а 
докторирала на Учитељском факултету у Београду (2005) у 
области дидактичко-методичких наука. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
Огледи о учењу и настави математике, Учитељски факул-
тет, Београд (2015); Методички аспекти увода у вероват-
ноћу и статистику, Учитељски факултет, Београд (2007); 
„Conceptualizing problem posing via transformations”, Singer 
et al. (ур.) Mathematical Problem Posing-From Research to 
Effective Practice, 47–70, Springer (2015); „Counting strategies 
and system of natural number representations in young 
children”, San et al. (Eds.) The 23rd ICMI Study: Primary 
Mathematics Study on Whole Numbers – Preceedings, 212–219 
(2015); „Pre service teachers’ representational preferences”, 
Tai-Yih Tso (ур.). Proceedings of the 36th Conference of the 
PME, Vol 3, 209–215, Taipei, Taiwan: PME (2012); „Problem 
Solving in Integrated Curriculum: The Results of an Action 
Research Project”, Doyran (ур.) Research on Teacher Education 
and Training. Athens Institute for Education and Research, 
165–176 (2012); Realistic mathematics education from theory 
to practice. Proceedings of the first international conference in 
learning and teaching mathematics, Maribor, KUPM 2012, 43–
50, Zavod za šolstvo Rep. Slovenije (2012); „Математичко 
модeловање у наставним системима”, Иновације у настави, 
27/2, 45–55 (2014). 

Писац је уџбеника Математике за 1. и 4. разред основ- 
не школе (коаутор) у издању Креативног центра као и ко-
аутор комплета уџбеника од 5. до 9. разреда Mathematics 
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in Context у издању Еnciklopedia Britannica Educational 
Corporation, САД (1998).

E-mail: jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs

Милосављевић, др Бојана (1978), ванредни профе-
сор (2017) за предмете Српски језик I, Српски језик II, Српски 
језик, Форме учтивости у српском језику и Правопис и књи-
жевнојезичка норма. Од 2004. године радила је у Институту 
за српски језик САНУ, а од 2007. ради на Учитељском фа-
култету у Београду. Докторирала је на Филолошком факул-
тету у Београду (2011).

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Форме 
учтивости у српском језику, Учитељски факултет, Београд 
(2007); Оговарање као говорни жанр свакодневне комуника-
ције, Институт за српски језик САНУ, Београд (2014); „Лек-
сикографски поступци при представљању форми говорне 
етикеције у српским дескриптивним речницима”, Зборник 
Седми лингвистички скуп Бошковићеви дани, ЦАНУ, Под-
горица (2008); „О интернационализму проблем у српском 
језику кроз призму дискурса”, Научни састанак слависта у 
Вукове дане, 43/1 (2014); „Службени војни дискурс и ратни 
војни извештаји”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 
44/1 (2015); „Хипербола у говору свакодневне комуника-
ције (семантичко-прагматички приступ)”, Научни састанак 
слависта у Вукове дане, 45/1 (2016); „Филозофска лексика 
у речнику и говору”, Зборник Словенска терминологија да-
нас, САНУ и Институт за српски језик САНУ (2017); Речник 
српскохрватског књижевног и народног језика, 1–20 (об-
рађивач грађе, редактор и уредник 19. и 20. тома), САНУ, 
Београд (1959–). Бави се лексикографијом, лексикологијом, 
семантиком, анализом дискурса, лингвистичком прагмати-
ком. Објављује радове у лингвистичким часописима и збор-
ницима који излазе у Србији и Црној Гори.

  E-mail: bojana.milosavljevic@uf.bg.ac.rs
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Мишчевић Кадијевић, др Гордана (1974), ванредни 
професор (2015) за ужу научну област Методика наста-
ве природе и друштва. Ради на Учитељском факултету од 
1998. године. Докторирала је на Учитељском факултету 
у Београду (2008) у области методике наставе природе и 
друштва. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
„Relation between pupils’ metacognitive activities and science 
attitudes: A fourth grade study”, The 9th European Conference 
on Psychological Assessment (ECPA 9), School of Psychology 
of Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2007); „Pupil 
metacognitive control and attitudes toward elementary science” 
(коаутор), Педагогија (2008); „Кооперативни приступ у на-
стави и трајност ученичких знања”, Настава и васпитање 
(2009); „Утицај различитих модалитета кооперативних 
облика рада на усвајање декларативних и процедуралних 
знања ученика”, Зборник Института за педагошка истра- 
живања (2009); „Конструкција теста декларативног и проце-
дуралног знања”, Психологија (2009); Кооперативна наста-
ва природе и друштва и квалитет знања ученика, Учитељски 
факултет, Београд (2011); „Усклађеност декларативног и 
процедуралног знања у кооперативној настави”, Зборник 
Матице српске за друштвене науке (2012); Методика упо-
знавања околине 1, практикум за студенте треће године, 
Учитељски факултет, Београд (2013); Прилози иновативном 
приступу садржајима природе и друштва, Учитељски фа-
култет, Београд (2014); „TIMMS 2011: Relationship between 
self-confidence and cognitive achievement for Serbia and 
Slovenia”, Revista Electrónica de Investigación Educativa (2015); 
„Use of Computers by Preschool Teachers”, Pedagogija (2016); 
„Mental representations of preschool children about different 
animals”, Journal of Baltic Science Education (2017). 

На позив Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени (Не-
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мачка), посредством стипендије Coimbra, боравила је два 
месеца током 2002. године и радила на усавршавању у об-
ласти дидактичко-методичких наука. Посредством Serbian 
teacher education development programme боравила је на 
Универзитету у Хелсинкију (Финска) у 2004. години.

E-mail: gordana.miscevic@uf.bg.ac.rs

Опачић, др Зорана (1970), ванредни професор (2014) 
за предмет Књижевност за децу и младе и изборни пред-
мет Појам и одређење ауторске бајке. Ради на Учитељском 
факултету од 1999. Дипломирала, магистрирала и доктор-
ирала на Филолошком факултету у Београду. Од 2012. до 
2015. била је продекан за наставу Учитељског факултета. 
Била је гостујући професор Филолошког факултета Педа-
гошког универзитета у Кракову (2016). 

Бави се истраживањем књижевности за децу и савре-
мене српске књижевности. Аутор је монографија Алхеми-
чар приповедања Станислав Краков (2007); Поетика бајке 
Гроздане Олујић (2011); Наивна свест и фикција (2011). При-
редила је више књига, антологија и научних монографија: 
Антологију књижевности за децу 1–2 за едицију Десет веко-
ва српске књижевности Матице српске (2018); Антологију 
српске поезије за децу предзмајевског периода (електронско 
издање, 2008); Сабране бајке Гроздане Олујић (2011); романа  
Гроздане Олујић Гласам за љубав (2012); Преживети до су-
тра (2017) и др. Аутор је читанке Прича без краја за IV ра-
зред ОШ (2004, 2006) и више лектира за III и IV разред ОШ.

Члан је Комисије за наставу језика и књижевности 
Међународног комитета слависта, као и уређивачког од-
бора у научним часописима Иновације у настави (Бео-
град), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 
Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 



212

(Краков, Пољска) и Детињство (Нови Сад). Сарадник је 
Српске енциклопедије и члан Лексикографског одбора Мати-
це српске. Била је члан радне групе ЗУОВ-а за национално 
тестирање ученика IV разреда ОШ из српског језика (2005) 
и члан комисије за наставне програме српског језика за VI и 
VII разред ОШ (2007–2008), а 2017. за I и V разред. Била је 
истраживач на научним пројекатима Учитељског факултета 
у Београду, тренутно је истраживач пројекта Института за 
књижевност и уметност из Београда.

Учествовала на више међународних научних скупова 
у земљи и иностранству: Франкфурт на Мајни, Немачка 
(2009); Ополе, Пољска (2012, 2014); Петроград, Русија 
(2015); Краков, Пољска (2016) и др.

E-mail: zorana.opacic@uf.bg.ac.rs

Радовић, др Вера Ж. (1972), ванредни професор 
(2012) за предмете Дидактика и Дидактичка пракса. Од 
1998. године ради на Учитељском факул тету у Београду. 
Докторирала је на Одељењу за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета у Београду (2012).

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
Rhetorice docens, Завод за уџбенике, Београд (2015); О на-
ставним методама, Учитељски факултет, Београд (2013); 
Феминизација учитељског позива, Учитељски факултет, Бе-
орад (2007); „Посвећеност наставника професији и шко-
ли у којој су запослени”, Настава и васпитање, Педаго- 
шко друштво Србије, Београд (3/2014); „Students Incidental 
Activity”, Didactica Slovenica, Pedagoška obzorja, Pedagoška 
fakulteta, Ljubljana, Visokoškolsko središče, Novo Mesto 
(1/2014); „Функционалност класичних метода у савременој 
настави”, у: Настава и учење – савремени приступи и пер-
спективе, Учитељски факултет, Ужице (2014); Усмено изла-
гање наставника из перспективе ученика, Зборник Института 
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за педагошка истраживања, Институт за педагошка истра-
живања, Београд (2/2013); „Образовање учитеља у Србији 
– историјска и компаративна перспектива”, Иновације у на-
стави, (4/2013); „Родне перспективе у образовним полити-
кама”, у: Настава и учење – квалитет васпитно-образовног 
процеса, Учитељски факултет, Ужице (2013) и др. Проучава 
проблеме процеса поучавања и учења у настави, дидакти- 
чке аспекте савремене наставе, иницијалног образовања и 
стручног усавршавања наставника, родних перспектива у 
образовању и др. Један је од уредника тематских зборни-
ка са научних скупова: Иновације у основношколском обра-
зовању – од постојећег ка могућем (2008) и Наука – рели-
гија – образовање (2015); члан je научних одбора неколико 
међународних научних скупова и председник програмског 
одбора научног скупа Проблеми и дилеме савремене наставе 
у теорији и пракси (2017).

Учествовала је у реализацији неколико домаћих и 
међународних научноистраживачких пројеката: Даровито 
дете и родитељи, наставници и други одрасли, Промене у 
основношколском образовању – проблеми, циљеви, стра-
тегије, ТЕМПУС пројекат ЕПСП – Educational Policy Study 
Programmе in Serbia and Montenegro, ТЕМПУС пројекат ХА-
МОК – Harmonization and Modernization of the Curriculum for 
Primary School Teacher, Друштвене промене и куркулуми об-
разовања педагога.

 На Учитељском факултету обављала је функцију про-
декана за међународну сарадњу. Главни и одговорни уред-
ник је часописа Иновације у настави (издавач Учитељски 
факултет).

E-mail: vera.radovic@uf.bg.ac.rs
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Ристић, др Мирослава (1965), ванредни професор 
(2013) за предмете Педагошка информатика и Образовна 
технологија. Ради на Учитељском факултету од 1995. го-
дине. Докторирала је на Факултету организационих наука 
(2007) у области информатике у образовању. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Об-
разовање на даљину, Учитељски факултет, Београд (2017); 
Интернет у образовању, Учитељски факултет, Београд 
(2013); Европски стандарди информатичких компетенција, 
Чигоја штампа, Београд (2011); Web портали и образо-
вање на даљину у функцији подизања квалитета наставе, 
Медиаграф, Београд (2007); „Вредновање знања страног 
језика у хибридном наставном окружењу”, International 
conference EDUvision, Љубљана (2015); „Digital inclusion in 
basic education”, The paradigm of inclusive education in theory 
and practice State Higher Vocational School in Nowy Sącz, 
Institute of Pedagogy Poland, University of Belgrade, Faculty of 
Education Serbia, Nowy Sącz (2014); „Ефекти медијског огла-
шавања на понашање деце”, Педагогија, Београд (2013); 
„Учење страног језика на раном узрасту уз помоћ мулти-
медија”, Едиција: Филолошка истраживања данас, Језик и 
образовање, Филолошки факултет (2013); „The role of digital 
games in the educational process”, Teacher’s competences and 
the learning environment, Państwowa Wyźsya Szkoła Zawodowa 
w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Учитељски факултет, Београд 
(2011).

Предлагач је, коаутор и реализатор више акредитованих 
програма стручног усавршавања запослених у образовању. 

Добитница је награде у подручју научних истраживања 
за најбољи рад саопштен на конференцији Управљање 
квалитетом и поузданошћу – DQM – 2005, која је одржа-
на у Београду (2005). Комисија Истраживачког центра 
за управљање квалитетом и поузданошћу доделила јој 
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је годишњу награду за рад „Синхрони модел учења на 
даљину”, саопшен у оквиру тематске области Конкурент-
но инжењерство. У оквиру програма „Teacher education 
development programme” била је на студијском боравку 
у Финској (University of Helsinki, Oulu and Juvaskula). То-
ком реализације Темпус пројекта Development of Lifelong 
Learning Framework in Serbia борави у Пољској (University of 
Technology and Life Science in Bydgoszcz). 

У својству сарадника, учествује у постављању, реали-
зацији и обради више истраживачких пројеката. Члан је ре-
дакције часописа Иновације у настави. 

E-mail: miroslava.ristic@uf.bg.ac.rs

Станковић, др Дејан Вук (1973), ванредни професор 
(2017) за предмет Филозофија са етиком и Филозофија об-
разовања и васпитања. Ради на Учитељском Факултету од 
2003. године. Дипломирао филозофију на Филозофском 
Факултету у Београду. Магистрирао и докторирао на истом 
факултету, на Катедри за филозофију, смер Етика и прак-
тична филозофија. 

Најзначајнији радови које објавио до сада су: Морал 
и право: Филозофија Херберта Адолфуса Харта, Учитељски 
факултет, Београд (2009); Морални аргумент у прилог пра-
ву, Учитељски факултет, Београд (2014); Етика: филозоф-
ско-теолошки увиди, коауторски рад са Љубивојем Стоја-
новићем, Висока школа струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов”, Вршац (2016); „Право и морал у савре-
меној филозофији права”, Филозофија и друштво, XIX–XX, 
(2001/2002); „Харт и законско наметање морала”, Theoria, 
IV (2006); „Различити приступи проучавању морала и типо-
ви етичког знања”, Иновације у настави, 20 (2007); „Норма-
тивна етика – различити приступи и концепције”, Иновације 
у настави, 21 (2007); „Поперова и Хајекова ревизија колек-
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тивизма”, Нова српска политичка мисао, 1–2 (2008); „Слобо-
дан Јовановић и велики мислиоци прошлости”, у: Историја 
српске филозофије, приредила Ирина Деретић, Eurogiunti, 
Београд (2011); „Опроштај од критичког интелектуалца – 
о односу филозофије и политике у делу Мила Савића”, у 
зборнику Историја српске филозофије II – прилози истра-
живању, приредила Ирина Деретић, Eurogiunti, Beograd, 
(2012); „Никола Милошевић као критичар марксизма”, 
Theoria, 56 (2013); „Антиметафизичко утемељење савреме-
не природноправне теорије: теорија права и практичне ра-
ционалности у делу Џона Финиса”, Theoria, 63 (2017).

Приређивач је књиге Мила Савића, Филозофија, поли-
тика и образовање (одабрани списи), и аутор предговора 
„Миле Савић – став просвећености и политика филозофског 
ангажмана”, Учитељски Факултет, Београд, 2016. Учество-
вао у писању више од педесет одредница у Лексикону об-
разовних термина Учитељског Факултета у Београду, 2014.

Стручно се усавршавао на Институту за филозофију и 
друштвену теорију у Београду као стипендиста Министар-
ства просветe, науке и технолошког развоја Владе Репу-
блике Србије од 2000. до 2003. Похађао је Алтернативну 
академску образовну мрежу (2000–2001), Београдску отво-
рену школу (1999–2000). Био је стипендиста Democracy and 
Diversity Institute у Кракову (Пољска), који је организовала 
New School for Social Research из Њујорка.  

Е-mail: dejan.vuk.stankovic@uf.bg.ac.rs

Стојановић, др Александар (1970), ванредни профе-
сор (2013) за предмет Дидактика. Од 1996. године радио 
је на Вишој школи за образовање васпитача у Вршцу, а од 
2004. ради на Учитељском факултету. Докторираo је на 
Филозофском факултету у Новом Саду (2008), на Одсеку 
за педагогију. 
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Најзначајнији радови које је до сада објавио: Мето-
да уверавања у моралном васпитању, ВШВ, Вршац (2003); 
Методолошки приступи моралном васпитању, ВШВ, Вр-
шац (2008); Партиципативна епистемологија у дидактици, 
Универзитет Аурел Влајку, Арад (2011); Хеуристичке дидак-
тичке стратегије у високошколској настави, ВШВ, Вршац 
(2014); Дидактичке компетенције и европски квалификаци-
они оквир, Српска академија образовања, Београд (2015); 
Mетакомпоненте интелектуалне аутономије као индикато-
ри квалитета високошколске наставе, Mинистарство про-
свете, Београд (2015); Mетодичке стратегије развоја дечјих 
потенцијала у савременој предшколској установи, Учитељски 
факултет, Београд (2016); Дидактичке стратегије и дивер-
гентна продукција, Српска академија образовања, Београд 
(2017). Бави се проблематиком дидактике, предшколске ди-
дактике, високошколске дидактике, моралног васпитања и 
даровитости.

Учествовао је на 17 пројеката као руководилац или 
члан тима: Педагошки плурализам као основа стратегије 
образовања (Министарство науке Републике Србије 2011–
2017); Tемпус пројекат Harmonization of Preschool Teacher 
Education Curricula in Serbia, 2013–2016. и др.

E-mail: aleksandar.stojanovic@uf.bg.ac.rs

Хамовић, др Валентина (1970), ванредни професор 
(2018) на Учитељском факултету у Београду за предмет 
Увод у тумачење књижевности. На истом факултету држи и 
курс Слика детета у српској књижевности двадесетог века 
и Тумачење Библије. Дипломирала, магистрирала и докто- 
рирала на Филолошком факултету у Београду. 

Монографију Два песника превратника (напоредна 
анализа поезије Васка Попе и Душана Радовића) објави-
ла је 2008. године, a књигу есеја Непрекидно детињство 
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2015, за коју је добила награду „Сима Цуцић”, у катего-
рији најбоље теоријске књиге из области књижевности за 
децу. Научне радове публиковала у часописима Детињ-
ство, Поезија, Зборник Матице српске за књижевност и је-
зик, Књижевна историја, као и у зборницима Института за 
књижевност и уметност, Учитељског факултета из Београ-
да, Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краље-
ва, Задужбине „Десанке Максимовић”, као и у признатим 
међународним часописима. Приредила је књиге Школа ис-
под стола Мирјане Стефановић (2004) и Мали живот Ду-
шана Радовића (2004).

E-mail: valentina.hamovic@uf.bg.ac.rs

Цветановић, др Зорица (1972), ванредни професор 
(2014) за предмете Методика наставе српског језика и књи-
жевности, Савремени методички правци у настави српског 
језика и књижевности и Савремени токови методике српског 
језика у разредној настави. Од 1992. године радила је као 
учитељ у две београдске основне школе, а од 2001. ради 
на Учитељском факултету. Докторирала је на Учитељском 
факултету у Београду (2008), у области дидактичко-мето-
дичких наука.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Об-
рада домаће лектире у млађим разредима основне школе, 
Антуријум, Београд (2002); Читанка у разредној настави, 
Учитељски факултет, Београд (2012); Методичко тумачење 
басне, Учитељски факултет, Београд (2013); Даровити за 
говорење и писање у млађим разредима основне школе, Пе-
дагошки факултет, Врање (2016); „Репродуктивна питања 
за тумачење књижевног текста у првом разреду основне 
школе”, Иновације у настави (4/2015); „Basic elements of 
functional literacy in younger students” (koautor), Proceedings, 
Speech and Language, Belgrade (2015); „Методички приступ 
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препричавању у разредној настави”, Зборник Дидакти- 
чко-методички приступи и стратегије подршка учењу и ра-
звоју деце, Београд (2016); „Improving the speech in younger 
pupils” (koautor), Педагогічни науки: теория, історія, іннова-
ційні технології, наук. журнал (3/2016). Коаутор је уџбени- 
чког комплета за први разред основне школе (Буквар, На-
ставни листови уз буквар, Читанка 1 и Наставни листови уз 
читанку 1) БИГЗ школство, Београд (2011). 

E-mail: zorica.cvetanovic@uf.bg.ac.rs.
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ДОЦЕНТИ

Бакић, др Радош (1966) доцент (2014) за предмете 
Математика I и Математика II. Радио је у Математичком 
институту САНУ, Математичкој гимназији, Државном уни-
верзитету у Новом Пазару као и Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања. На Учитељском факултету ради 
од 2014. Докторирао је на Математичком факултету у Бе-
ограду (2002).

Најзначајнији радови које је до сада објавио су „On the 
theorem of Frobenius” (1997); „Note on thе p-nilpotency in 
finite groups” (2004); „Generalization of the Grace-Heawood 
theorem” (2013); „On the number of a critical points of 
a polynomial in a disc” (2016); „On the representation of a 
polynomial as a sum of monomials” (2017).

Као стручњак из области шаха, у коме је носилац ти-
туле интернационалног мајстора, учествовао је у стручном 
тиму за увођење овог предмета у основне школе.

Е-mail: rados.bakic@uf.bg.ac.rs

Вечански, др Вера (1975), доцент (2018) на предмету 
Визуелне уметности. Ради на Учитељском факултету од 2001. 
године. Магистрирала је на Факултету ликовних уметно- 
сти у Београду 2002. године из области цртежа, a доктори-
рала на Учитељском факултету у Београду 2015. године из 
области Методика наставе ликовне културе. 

У домену уметничких активности делује од 1997. го-
дине. Учествовaла је на многим уметничким изложбама у 
земљи и иностранству (Београд, Ванкувер, Стразбур, Па-
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риз, Сао Паоло, Касел). Члан је Удружења ликовних умет-
ника Србије (УЛУС) од 1999. године.

Паралелно с уметничком активношћу бави се и на-
учноистраживачким радом. Међу значајнијим радовима 
у часописима и зборницима које је до сада објавила су: 
„Развојни потенцијал ликовних активности на предшкол-
ском узрасту” (коаутор), Настава и васпитање (2/2017); 
„Developmental Potential of Handmade Toys at Preschool Age: 
Preschool Teachers’ Perspective”, Modern Trends in Teaching and 
Education, Belgrade: Teacher Education Faculty Belgrade and 
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu (2015); 
„Развојни и ликовни потенцијал ручно израђених играча-
ка на предшколском узрасту: пример Валдорф педагогије”, 
Иновације у настави (1/2015); „Улога симболичког и експре-
сивног језика уметности у педагошкој концепцији Ређо Еми-
лија”, Иновације у настави (4/2014).

У сарадњи с Министарством просвете и спорта Репу-
блике Србије учествовала је у Реформи образовања (2003–
2004), као члан Комисије за образовну област Уметности 
у основном и средњем образовању. 

Активно учествује у различитим пројектима намење-
ним ликовном и уметничком образовању деце предшкол-
ског и основношколског узраста, као аутор, консултант и 
реализатор (Музеј савремене уметности у Београду, Кул-
турни центар Београда, Дечји културни центар Београда, 
Библиотека града Београда итд.).

E-mail: vera.vecanski@uf.bg.ac.r

Бранковић, др Драган (1972), доцент (2017) за пред-
мет Методика наставе физичког васпитања. Ради на Учи-
тељском факултету од 2004. године. Докторирао је на 
Учитељском факултету Универзитета у Београду (2016) из 
области дидактичко-методичких наука.



222

Коаутор је универзитетског уџбеника Основе физичког 
васпитања и спорта, Драслар партнер, Београд (2012) 
и више од 20 научних и стручних радова у земљи и ино-
странству (Француска, Италија, Литванија, Црна Гора). Ау-
тор је неколико одредница у Лексикону образовних термина 
у издању Учитељског факултета у Београду. Учествовао је у 
размени наставника у оквиру пројекта Erasmus plus, на про-
граму Outdoor education на University College of Southeast 
Norway.

За стручни и спортски рад добио је више награда и 
признања. Члан је више комисија и Савета Учитељског фа-
култета у Београду. 

E-mail: dragan.brankovic@uf.bg.ac.rs

Буђевац, др Невена (1982), доцент (2014) за пред-
мете Педагошка психологија, Стратегије успешног учења и 
Управљање агресивним понашањем ученика. На Учитељском 
факултету ради од 2008. године. Докторирала је на Фило-
зофском факултету у Београду (2013) одбранивши тезу из 
области психологије образовања и развојне психологије. 
Као докторанд је током 2009. и 2010. похађала школу док-
торских студија Аргуполис у Швајцарској.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
„Reading Together: The Interplay Between Social and Cognitive 
Aspects in Argumentative and Non-argumentative Dialogues” in 
Arcidiacono F. & A. Bova (Eds.), Interpersonal Argumentation in 
Educational and Professional Contexts, Springer (2017); „Is there 
an equal (amount of) juice? Exploring the repeated question 
effect in conservation through conversation”, European Journal 
of Psychology of Education (2013); „The role of argumentation 
in seven-year-olds joint comprehension of written texts”, Ино-
вације у настави (2015); „Чиниоци развоја виших нивоа чи-
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талачке писмености – вештине аргументовања у школској 
настави”, Психолошка истраживања (2013); „I’ll accept, 
but next time you’ll have to listen to me!” How seven-year-
olds read together, in: Baucal A., Arcidiacono F. & Buđevac N. 
(Eds.): Studying interaction in different contexts: A qualitative view, 
Institut za psihologiju, Beograd (2011).

Од 2015. године је помоћник главног уредника часопи-
са European Journal of Psychology of Education (Springer).

Добитник је награде Фонда „Катарина Марић” за нај-
бољи дипломски рад из области психологије (2007).

E-mail: nevena.budjevac@uf.bg.ac.rs

Веиновић, др Зорица (1974), доцент (2014) на кате-
дри Методика наставе природе и друштва. Ради на Учи-
тељском факултету од 2000. године. Магистрирала је 
(2006) и докторирала (2013) на Учитељском факултету у 
Београду у области методике наставе природе и друштва.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: На-
става природе и друштва и одрживи развој, Учитељски 
факултет, Београд (2007); Еколошко-природњачки водич са 
методичким упутствима за учитеље (коаутор), Савез пе-
дагошких друштава Југославије и Министарство здравља 
и заштите животне околине – Управа за заштиту животне 
околине, Београд (2003, друго издање); „Вредности одр-
живог начина живота у наставним програмима наставе 
природе и друштва”, Зборник радова Дидактичко-мето-
дички аспекти промена у основношколском образовању, Учи-
тељски факултет, Београд (2007); „Развој солидарности 
и међугенерацијске одговорности у програмима наставе 
природе и друштва”, Зборник радова Иновације у основ-
ношколском образовању – вредновање, Учитељски факултет, 
Београд (2009); „Холистички приступ проблемима у жи-
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вотној средини у настави природе и друштва”, Педагогија 
(4/2010); „The quality of educational standards for the subject 
Social, Environmental and Scientific Education” (coauthor), 
in I. Radovanovic & Z. Zaclona (Eds.), Modern Trends in 
Teaching and Education: Themed Proceedings for the year 2015, 
Učiteljski fakultet, Beograd (2016); „Environmental impact of 
consumerism from the perspective of the Social, Environmental 
and Scientific Education”, Inovacije u nastavi (29–4/2016).

E-mail: zorica.veinovic@uf.bg.ac.rs

Вукомановић Растегорац, др Владимир (1986), до-
цент (2017) за предмете Методика развоја говора и Мето-
дика наставе српског језика и књижевности. Дипломирао je 
(2010) и докторирао (2016) на Филолошком факултету у 
Београду.

Објавио је више научних радова, међу којима су: „Фо-
нетски и фонолошки систем говора села Отрока”, Српски 
језик, Београд, XVII (2012); „Основне синтаксичке одлике 
Змајевог и Ћопићевог песништва за децу – покушај поред-
беног приступа” (коаутор), Ћопићевско моделовање реално-
сти кроз хумор и сатиру, Грац–Бањалука (2014); „Цртани 
филм и смрт: могућности интерпретације филма Сачекај, 
молим те Јелизавете Скворцове”, Иновације у настави, 
Београд (4/2015); „Како настају речи – игролики приступ 
творби речи у предшколској установи” (коаутор), Савремено 
предшколско образовање и васпитање: изазови и дилеме, Фа-
култет педагошких наука, Јагодина (2016). Аутор је поеме 
за децу Бајка о Смрти (2016) и приређивач избора из младе 
српске прозе Пуцања (2012). Пише песме и књижевну кри-
тику. Добитник је награде „Владан Недић” (2006) и награде 
„Петар Ђукановић” (2009), које додељује Филолошки фа-
култет из Београда.

E-mail: vladimir.vukomanovic@uf.bg.ac.rs
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Ђокић, др Оливера (1972), доцент (2014) за пред-
мете Методика наставе математике I, Методика наста-
ве математике II, Уџбеник математике – основна књига за 
учење и Савремени методички правци у разредној настави 
математике. Од 2000. године ради на Учитељском факул-
тету. Докторирала је на Учитељском факултету у Београду 
(2013), докторат из дидактичко-методичких наука – област 
методика наставе математике. 

Најзначајнији радови које је до сад објавила: Појам ли-
није у почетној настави геометрије, Београд (2007); Реално 
окружење у почетној настави геометрије, Београд (2017); 
„Теорије развоја геометријског мишљења према Ван Хилу, 
Фишбајну и Удемон-Кузниаку”, Теме (2017); „Ка кохерент-
ној структури уџбеника математике – анализа уџбеника 
према структурним блоковима ТИМСС истраживања”, Ино-
вације у настави (2017); „Teachers’ Beliefs Towards the Various 
Representations in Mathematics Instruction”, PME-40 (2016); 
„The Effects of RME and Innovative Textbook Model for 4th 
Grade Pupils’ Reasoning in Geometry”, SEMT (2015). Бави 
се савременим токовима наставе геометрије. Извршни је 
уредник часописа Иновације у настави. Члан је редакције 
међународног часописа Journal of Pedagogical Research. Уче-
ствовала је као истраживач у пројектима који су се бавили 
различитим аспектима математичког образовања (HAMOC 
2011–2014, SCOPES 2015–2018).

Заједно са ауторским тимом добитник је следећих на-
града: 1) награде Златна табла на Међународном сајму 
учила за дидактички материјал „Школа на видику”, Завод 
за уџбенике, Београд (2006), 2) награде за посебан допри-
нос науци на Међународном сајму књига за Лексикон об-
разовних термина, Учитељски факултет, Београд (2014) и 
3) специјално признање на Међународном сајму књига за 
Едицију Монографије, Учитељски факултет, Београд (2017). 

Е-mail: olivera.djokic@uf.bg.ac.rs
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Жујка, др Бриндуша (1961), доцент (2013) за пред-
мете Увод у тумачење књижевности на румунском језику и 
Књижевност за децу и младе на румунском језику. Ради на 
Учитељском факултету од 2013. године. Докторирала је на 
Западном универзитету у Темишвару (2008) на тему из об-
ласти румунскe књижевности у Војводини. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „A 
Primer in the Romanian Language in the Context of School 
Reform in Serbia”, Journal Plus Education, VII (2), Арад, Руму-
нија (2011); La confluenta a două culturi/ literatura română din 
Voivodina (1945–1989), монографска студија, ICRV, Зрења-
нин (2012); „Актуелне тенденције у румунској књижевно-
сти за децу у Војводини” (коаутор), Зборник Књижевност 
за децу у науци и настави, Јагодина (2014); Превод (са 
српског на румунски) књиге Милоша Ђорђевића, Лице Вр-
шца, НИУ Libertatеа, Панчево (2014); Vântul seamănă cuvântul, 
Antologie de literatură română pentru copii şi tineretul şcolar, 
scrisă în Voivodina, Republica Serbia, ICRV, Зрењанин (2014); 
„Савремена проза на румунском језику у функцији ра-
звоја креативности деце предшколског узраста”, Зборник 
20 Даровитост и креативност, Висока школа струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац (2015); 
„Румунска књижевност у Војводини – део културне башти-
не завичаја” (коаутор), Зборник Studija slavica XIX/2, Opole, 
Пољска (2015); „Demonstration and observation of teaching 
methods used in teaching lessons of Romanian language and 
literature” (коаутор), Journal Plus Education, 16 (2), Арад 
(2016); „Copilăria, în literatura română din Voivodina, Studii 
de Ştiinţă şi Cultură”, Vol. XII/3, Vasile Goldiş University Press, 
Arad (2016); „Rememorări, neuitări, popasuri în timp...”, 
In honorem magistri – Costa Roşu 70, David Press Print, ICRV, 
Timişoara, Zrenianin (2017); „Eight decades of pedagogical 
education in romanian language at Vârşeţ”, у зборнику Banat–
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Europe: theologi, history and culture, JATE Press, Szeged (2017).
Аутор је четири уџбеника на румунском језику за ниже 

разреде основне школе, једног приручника за учитеље и 
једне школске лектире, у издању Завода за уџбенике и на-
ставна средства, Београд.

Члан је уредништва Часописа за књижевност, уметност 
и прекограничну културу Lumina, НИУ Libertatеа, Панчево.

E-mail: zujkab@yahoo.com

Јанићијевић, др Валерија (1974), доцент (2014) за 
предмете Методика наставе српског језика и књижевности 
и Методика развоја говора. Ради на Учитељском факулте-
ту од 1999. године. Магистрирала је (2006) и докторирала 
(2013) на Учитељском факултету у Београду на смеру Ме-
тодика наставе српског језика и књижевности. 

Аутор је монографија: Родови и врсте у настави књи-
жевности у млађим разредима основне школе (2007) и Те-
орија књижевности у разредној настави (2016). Објавила 
је следеће радове у зборницима и часописима: „Књижевна 
педагогија Малог принца Антоана Де Сент Егзиперија”, Де-
тињство (3–4/2002); „Похвала нормалности или Поезија 
Драгомира Ђорђевића у разредној настави”, Савремена 
књижевност за децу у науци и настави (2010); „Хумор, иро-
нија, носталгија, меланхолија – живот и прича Моме Капо-
ра”, Приповедач урбане меланхолије – књижевно дело Моме 
Капора (2012); „Природа књижевности и природа стандар-
да постигнућа за крај првог циклуса”, Иновације у наста-
ви (2013); „Оцењивање у настави књижевности”, Sodobni 
pristopi poučevanja prihajajočih generacij (2015); „Literary texts 
in the early teaching of reading and writing”, Modern trends in 
teaching and education (2015), „Настава књижевности у есеји-
ма Богдана Поповића”, Научни састанак слависта у Вукове 
дане 2/46 (2017).
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Приредила је, са Зорицом Цветановић и Вишњом 
Мићић, монографију Вука Милатовића Методика наставе 
српског језика и књижевности у млађим разредима основне 
школе (2011, допуњено издање 2013). 

E-mail: valerija.janicijevic@uf.bg.ac.rs

Јанковић, др Наташа (1966), доцент за Енглески језик 
са методиком наставе енглеског језика (2005) за предмете 
Енглески језик I, Енглески језик II (језик струке), Енглески језик 
(језик струке – мастер). Ради на Учитељском факултету од 
2005. године. Докторирала је на Филолошком факултету у 
Београду (2016) на Одсеку за англистику.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
„Theoretical foundations of the teaching practice” (коаутор), 
Theoretical and Methodological Basis of Quality Education, Teacher 
Education Faculty Belgrade and State Higher Vocational School 
in Nowy Sacz, Belgrade (2013); „Интегрисање наставе ен-
глеског језика и осталих школских предмета у функцији 
ефикаснијег општег образовања”, Имплементација инова-
ција у образовању и васпитању, Учитељски факултет, Бе-
оград (2014); „Развијање комуникативних и општих ког-
нитивних способности кроз наставу енглеског језика од 
раног школског узраста”, Комуникација и култура ‘online’, 
Београд (2015); I Married a Serb, Resource Pack (коаутор), три 
комплета наставних материјала (уџбеник и приручник за 
наставнике) на нивоима А2, Б1 и Б2 према Заједничком 
европском оквиру за језике, уз истоимени документарни 
филм, Британски савет, Београд (2013); English is Fun 1–6 
(коаутор), шест комплета наставних материјала (уџбеник, 
радна свеска, приручник за наставнике и компакт-диск) за 
наставу енглеског језика од 3. до 8. разреда основне школе, 
Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства 
(2015–2016).
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Ради преводе за стручне часописе и монографије Учи-
тељског факултета, као и за међународне зборнике радова 
у сарадњи Више педагошке школе у Новом Сончу (Пољска) 
и Учитељског факултета у Београду. Аутор је наставног пла-
на и програма и водећи реализатор наставе Модула за ен-
глески језик Учитељског факултета. 

E-mail: natasa.jankovic@uf.bg.ac.rs

Ковачевић, др Зорица (1974), доцент (2014) за ужу 
научну област Дидактика. Ради на Учитељском факултету 
од 1998. Докторирала је на Учитељском факултету у Бео-
граду (2013) у области дидактичко-методичких наука.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Са-
мостални рад деце и ученика у области упознавања и ра- 
зумевања света у настави природе и друштва”, Настава 
и васпитање (2/2017); „Дидактичко-методичке стратегије 
као подршка процесу оспособљавања деце и ученика за 
самостално учење” (коаутор), Зборник радова Дидакти- 
чко-методички приступи и стратегије – подршка учењу 
и развоју деце, Учитељски факултет, Београд (2016); 
„Preparing children and pupils for independent learning as 
an educational goal”, Зборник Мodern trends in teaching and 
education, Учитељски факултет, Београд (2016); „Ставови 
васпитача о педагошким вредностима радних листова за 
децу предшколског узраста”, Иновације у настави (4/2013); 
„Истраживачке технике – садржај у уџбеницима Света око 
нас” (коаутор), Педагогија (4/2013); „What Kind of History-
Related Knowledge Do Primary School Teachers Expect Their 
Pupils to Show?” (коаутор), Croatian Journal of Education 
(1/2013); „Инструкције за самостално учење у уџбеницима 
за млађе разреде”, Учитељски факултет, Београд (2011).

Коаутор је уџбеничких комплета за наставу Природе и 
друштва и Света око нас, БИГЗ школство, Београд (2014–2015).

Е-mail: zorica.kovacevic@uf.bg.ac.rs
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Милетић, др Александра (1969) доцент за предмете 
Методика наставе музичке културе и Савремени методи- 
чки правци у настави музичке културе. Ради на Учитељском 
факултету од 2014. године. Магистрирала је на Факултету 
музичке уметности у Београду 1996, а докторирала на Учи-
тељском факултету у Београду 2011. године.  

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Тон-
ске основе српског музичког наслеђа, „Нота”, Књажевац 
(2008); Почетно музичко описмењавање на српском му-
зичком језику, Дијамант принт, Београд (2011); Perception 
and Interpretation of Traditional and Contemporary Music in the 
Teaching of Music Literacy (коаутор), Knowledge, International 
Journal of Scientific Papers, Skopje (2017); „Учитељски течај 
Миодрага А. Васиљевића” (коаутор), Иновације у настави, 
Учитељски факултет, Београд (2016); „Ортогенеза хоризон-
талне компоненте народне музичке целине са аспекта му-
зичког описмењавања”, Међународни научни скуп Владо С. 
Милошевић, Зборник радова, Бања Лука (2016); „Музичка 
писменост као основна формула на којој почива музичко 
образовање образовног профила учитеља”, Међународ-
ни научни скуп Имплементација иновација у образовању и 
васпитању – изазови и дилеме, Зборник радова, Учитељски 
факултет. Београд (2015).  

Аутор је и коаутор уџбеника за солфеђо за основне му-
зичке школе у Србији (од 1999, последње издање 2017. За-
вод за уџбенике, Београд) и Републици Српској (од 2001, по-
следње издање 2017. Завод за уџбенике, Источно Сарајево).

E-mail: aleksandra.miletic@uf.bg.ac.rs

Миловановић, др Ана (1962), доцент (2015) за пред-
мете Драма и покрет и Луткарска уметност – методички 
аспекти на Учитељском факултету у Београду. Дипломира-
ла је и магистрирала на Филолошком факултету у Београ-
ду, Одсек за општу књижевност са теоријом књижевности. 
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Специјализирала је луткарску режију у Бугарској (1999). 
Доктор је наука о драмским уметностима из области сту-
дије позоришта (ФДУ у Београду, 2012). Била је гостујући 
професор у Србији, Македонији, Холандији, Пољској и Ује-
дињеном Kраљевству и лектор за српски језик у Софији.

Објавила је књиге: Антологија луткарских текстова 
(са Уводом у луткарску драматургију) (2001, 2003, 2008); 
Српска бајка у драми за децу (2002); Фолклорне лутке на 
штапу (2002); Луткарски текстови за позориште у вртићу 
и школи (2016). Објавила је 27 научних радова. Учесник је 
65 научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Ау-
тор је 21 драмског текста, 38 сценарија за кратке ТВ форме 
и 19 изложби лутака у земљи и иностранству. Режирала је 
23 представе и 3 кратка филма. Креатор је лутака и сцено-
графије за 17 представа.

Основала је и водила: Луткарску радионицу Учитељског 
факултета, Фестивал луткарства у образовању и Луткарски 
едукативни фестивал (1996–).

Аутор је игране луткарске серије за децу РТС Најмање 
позориште на свету (1996–2002) и образовне луткарске се-
рије Лутканка НТВ Студио Б (1997–1999).

Бави се теоријски и практично луткарском уметношћу и 
њеном применом у васпитању и образовању.

E-mail: ana.milovanovic@uf.bg.ac.rs

Мићић, др Вишња (1980), доцент (2016) за предметe 
Методика развоја говора (Београд) и Методика наставе 
српског језика и књижевности (Вршац). Ради на Учитељском 
факултету од 2005. године, где је дипломирала (2004) и 
докторирала (2013).

Објавила је монографију Синтакса просте реченице у 
разредној настави, Учитељски факултет, Београд (2016). 
Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Folk tales 
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today – two minds of oral prose” (коаутор), Slavonic Literary 
World: Contexts and Confrontations II, Brno-Czech (2016); „Како 
настају сложенице – методички аспект” (коаутор), Књижев-
ност и језик, Београд (1–2/2016); „Нехронолошко читање 
збирке песама Авантуре Краљевића Марка”, Иновације у 
настави, Београд (4/2015); „Функција огледала у бајкама 
Гроздане Олујић – могућности за методичку обраду”, Бун-
товници и сањари – књижевно дело Гроздане Олујић, Учи-
тељски факултет, Београд (2010); „Фигуре конструкције у 
бајкама Гроздане Олујић – дидактичко-методички аспект”, 
Савремена књижевност за децу у науци и настави, Педаго- 
шки факултет, Јагодина (2010); „Методички аспекти савре-
меног буквара” (коаутор), Буквар и букварска настава код 
Срба, Педагошки музеј, Београд (2010).

Радила је на пројектима Дефинисање образовних стан-
дарда за први циклус обавезног образовања (2009–2011) и 
Друга шанса – дефинисање образовних стандарда за први 
циклус функционалног основног образовања одраслих (2012–
2013), при Заводу за вредновање квалитета образовања и 
васпитања.

E-mail: visnja.micic@uf.bg.ac.rs

Негру, др Маринел (1971), доцент (2013) за предмете 
Методика наставе румунског језика и књижевности I, Ме-
тодика наставе румунског језика и књижевности II, Буквар 
и букварска настава – компаративни приступ и Савремени 
методички правци у настави румунског језика и књижевно-
сти. Од 1994. године радио је као учитељ, а од 2005. ради 
на Учитељском факултету. Докторирао је на Учитељском 
факултету у Београду (2013), из области дидактичко-мето-
дичких наука. 

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: Ди-
дактика румунског језика и књижевности (коаутор), Виша 
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школа за образовање васпитача, Вршац (2007); Дидактичка 
комуникација (коаутор), Виша школа за образовање васпи-
тача, Вршац (2007); Румунски књижевници у документима 
(коаутор), Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача, Вршац (2008); „Методолошки приступ у при-
мени функционално-комуникативног принципа у настави 
румунског језика и књижевности”, Педагошка стварност, 
Нови Сад (2009); „Vocabulary acquisition in bilingual children 
as a link between linguistic and cognitive development”, Journal 
Plus Education, Арад, Румунија (2012); „Develop the ability to 
read in small classes”, Journal Plus Education, Арад, Румунија 
(2014); „Demonstration and observation of teaching methods 
used in teaching lessons of Romanian language and literature” 
(коаутор), Journal Plus Education, Арад, Румунија (2016). Бави 
се методиком наставе румунског језика, српско-румунским 
билингвизмом код деце млађег узраста и методичком 
структуром уџбеника на румунском језику. Објављује радо-
ве у водећим дидактичким часописима у Србији, Румунији 
и Украјини.  

Предавао је по позиву на Летњој школи Универзитета 
„Аурел Влајку”, Арад, Румунија (2016).

Учесник је већег броја међународних скупова и округ-
лих столова посвећених даровитима. 

E-mail: marinel.negru@uf.bg.ac.rs

Николић, др Ивко (1963), доцент (2018), руководи-
лац Развојно-истраживачког центра. Ради на Учитељском 
факултету од 2016. године. До 2016. године радио на ме-
сту учитеља, помоћника директора и директора школе. Ди-
пломирао, специјализирао (2005) и магистрирао (2009) на 
Учитељском факултету у Београду. Докторирао је на Учи-
тељском факултету у Врању Универзитета у Нишу 2014. 
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године на тему Улоге и компетенције наставника природе и 
друштва у ефикасној школи која се убрзано мења.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су моно-
графије: Објекти рада у настави природе и друштва, Атос, 
Крагујевац (2011); Улоге наставника природе и друштва у 
школи која се убрзано мења, Школска књига, Београд (2015); 
Компетенцијски приступ настави природе и друштва, Школ-
ска књига, Београд (2016). Аутор je чланака: „Егземпларна 
(парадигматска) настава”, Методичка пракса (3/2002); „Уче-
ничка перцепција доброг и лошег наставника”, Директор 
школе (4/2009); „Објекти рада у школи”, Директор шко-
ле (4/2010); „Врсте и методичке специфичности објеката 
рада у настави природе и друштва”, Образовна техноло-
гија (3/2010); „Евалуаторска улога наставника у савременој 
школи”, Зборник САО, Београд (2010); „Улоге и компетен-
ције наставника”, Образовна технологија (2–3/2016); „Уло-
ге и компетенције наставника природе и друштва у ефи-
касној школи која се убрзано мења”, Годишњак педагошког 
факултета у Врању, 8 (2/2017), „Методика разредне на-
ставе-достигнућа и изазови”, Научни скуп у Врању (2016); 
„Теоријско-концепцијске основе школе која се убрзано 
мења” (коаутор), Директор школе (3/2010); „Constructivist 
Approach to Planning and Implementation Didactic-IT 
Innovation in Education” (коаутор), Japan (2010); „Еconomic 
requirements and educational process in Serbia”, Соко Бања 
(2011); „Образовање у функцији привреде”, Зборник, Те- 
хнички факултет, Чачак (2011); „Decision Support System in 
Modern Education”, Cаmbridge (2012), „Ставови наставника 
према образовној концепцији ефикасне школе” (коаутор), 
Социолошки преглед (4/2017).

Члан Комисије за акредитацију програма стручног усавр- 
шавања у ЗУОВ-у од 2010. године. Главни уредник часопи-
са Методичка пракса од 2017. године.

E-mail: ivko.nikolic@uf.bg.ac.rs
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Никшић, др Нака (1979), доцент (2017) за предмете 
Методика наставе музичке културе I,  Методика наста-
ве музичке културе II и Рад на дечјим инструментима. Од 
2000. године радила je у ШОМО „Стеван Мокрањац”, а од 
2001. ради на Учитељском факултету у Београду, Наставно 
одељење у Новом Пазару. Докторирала је на Учитељском 
факултету у Београду (2016).

Аутор је више радова из области музичке педагогије и 
етномузикологије, учесник научних скупова и концертни 
извођач (пијаниста) у земљи и иностранству. Године 2001. 
основала је женски хор на Учитељском факултету у Београ-
ду, у наставном одељењу у Новом Пазару и била његов 
диригент до 2008. године. Била је члан организационих од-
бора музичких фестивала, као и предавач на семинарима и 
курсевима. Говори енглески и турски језик. 

E-mail: naka.niksic@uf.bg.ac.rs

Павловић, др Марија (1976), доцент (2017) за пред-
мете Методика наставе ликовне културе I и II. Ради на Учи-
тељском факултету од 2009. гoдине. Магистрирала је вајар-
ство (2004) на Факултету ликовних уметности у Београду и 
исте године похађала Високу националну школу ликовних 
уметности у Паризу (École Nationale Supérieure des Beaux 
Arts), као стипендиста Владе Француске. Докторирала је 
(2015) на Учитељском факултету Универзитета у Београду 
у области дидактичко-методичких наука. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Ли-
ковно дело као средство и предмет поучавања: различи-
ти приступи и стратегије”, Настава и васпитање (3/2016); 
„Уметнички музеји и галерије: едукативни програми и ре-
сурси за наставнике”, Зборник Матице српске за друштвене 
науке (4/2016); „Developmental competences of children in 
the process of appreciation and understanding of a work of 
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art”, in: Radovanovic I. & Zaclona, Z. (ed.), Teachers’ education. 
The perspective of theory and practice, Belgrade / Nowy Sacz: 
University of Belgrade Teacher Education Faculty / State Higher 
Vocational School Nowy Sacz (2016); „Значај интерак-
ције дете, наставник и ликовно дело”, Иновације у наста-
ви (1/2015); „Позитивни ефекти учења помоћу ликовног 
дела”, Иновације у настави (4/2014).

Одржала је самосталне изложбе у Београду и Паризу и 
учествовала је на више групних изложби, ликовних колонија 
и радионица у земљи и иностран ству. Добитница је награде 
Grand prix на 9. бијеналу „У светлости Милене” у Пожарев-
цу (2003), награде Факултета ликовних уметности „Сретен 
Стоја новић, вајар” у Београду (2003), специјалне награде 
за скулптуру Народног универзитета „Браћа Стаменковић” 
(2002), стипендије Републичке фонда ције за развој научног и 
уметничког подмлатка (2002) и стипендије Амбасаде Краље-
вине Норвешке (2000). Члан је УЛУС-а од 2002. године.

E-mail: marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs

Панић Мараш, др Јелена (1976), доцент (2015) за 
предмет Књижевност за децу и младе и изборни предмет 
Млади јунак у савременом српском роману за децу и младе. 
Ради на Учитељском факултету од 2009. године. Дипломи-
рала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 
а магистрирала и докторирала на Филозофском факултету 
Универзитета у Новом Саду. 

Ауторка је монографија Град и страст, натуралисти- 
чки елементи у српском модернистичком роману, Службе-
ни гласник, Београд (2009) и Еротско у романима Милоша 
Црњанског, Службени гласник, Учитељски факултет, Београд 
(2017).  

Сарадница је више националних и регионалних проје-
ката. Објављује научне чланке, студије, есеје и критику у 
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часописима и зборницима радова. Најзначајнији радови из 
области књижевности за децу: „Деконструкција приповед-
ног субјекта у Раним јадима Данила Киша и Башти сљезове 
боје Бранка Ћопића”, Детињство (1/2013); „Enfant terrible у 
поезији за децу Рајка Петрова Нога”, Поетика Рајка Петро-
ва Нога (2015); „Ђаци се крећу Богу знања истину да моле. 
О поезији за децу Владислава Петковића Диса”, Иновације 
у настави (4/2015); „Бео-град у поезији за децу Милована 
Данојлића”, Песничко дело и мисао о поезији Милована Да-
нојлића (2013); „Давичово ратно Детињство”, Детињство 
(1/2017); „Манифест дечје поезије чуда – Бора Ћосић и Дечја 
поезија српска”, Детињство (2/2015).

Чланица је жирија за доделу годишње награде из обла-
сти књижевности за децу „Плави чуперак” Змајевих дечјих 
игара из Новог Сада и жирија „Меша Селимовић” за нај-
бољу књигу у текућој години. 

E-mail: jelena.panic@uf.bg.ac.rs

Пелемиш, др Владан (1977), доцент (2017) за пред-
мет Ме тодика физичког васпитања. Докторирао је на 
Факул тету спорта и физичког васпитања Универзитета у 
Новом Саду (2016) из области морфолошког и моторичког 
развоја деце. 

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: 
„Analysis of differences in morphological and motor status 
of pupils and their connection with agility”, Facta universitatis: 
Physical Education and Sport (2/2014); „Analysis of differences 
between morphological characteristics of preschool children 
in Belgrade”, Research in Kinesiology (1/2015); „Differences by 
gender and age in postural status of senior school children”, 
Research in Kinesiology (2/2015); „Influence of aerobic training 
on the biochemical and physical parameters of obese women”, 
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Facta universitatis: Physical Education and Sport (2/2015); Kван-
титативнe и квалитативнe карактеристикe морфолошког 
и моторичког простора предшколске деце, Учитељски фа-
култет, Београд (2016); Мониторинг физичког васпитања 
деце, Драслар партнер, Београд (2016); „State nutrition 
of preschool children”, Sports Science and Health (2/2016); 
„Can the use of polygons barriers contribute to improving 
coordination ability?”, Journal Educatia Plus (1/2017); „Structure 
of motor abilities of preschool children before and after 
kinesiology treatment”, Croation Journal of Education (Spec. 
Ed./2017); „Sex differences in morphological characteristics of 
preschool children”, The Anthropologist (2/2017). 

Бави се анализом полног диморфизма деце, утврђи-
вањем латентне структуре у телесној композицији, као и 
провером ефеката кинезиолошких третмана на њихов мор-
фолошки и моторички статус.

E-mail: vladan.pelemis@uf.bg.ac.rs

Прушевић Садовић, др Филдуза (1979), доцент 
(2015) за предмет Образовна технологија. Ради на Учи-
тељском факултету од 2007. године. Основне и магистарске 
студије завршила је на Учитељском факултету у Београду, 
где је и докторирала 2013. године.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Сав-
ремена наставна технологија учења и поучавања, Учитељски 
факултет, Београд (2014); Комуникација и медији у настави 
природе и друштва, Учитељски факултет, Београд (2016); 
„Неопходност проширења трофакторског система наставе 
у вишефакторски”, Иновације у настави (3/2016); „Утицај 
дигиталних наставних средстава на квалитет непосредне 
комуникације у настави”, Зборник Дидактичко-методи- 
чки приступи и стратегије – подршка учењу и развоју деце, 
Учитељски факултет, Београд (2016); „Ефекти примене 



239

иновативних модела рада у разредној настави”, Годишњак 
Српске академије образовања, Београд (2016); „Нове те- 
хнологије у процесу образовања”, Зборник радова Настава 
и наука у времену и простору, Учитељски факултет, Лепо-
савић (2015); „Наставник као фактор успешне комуника-
ције у настави”, Иновације у настави (3/2010); „Искуствено 
учење у настави”, Зборник радова Иновације у васпитању: 
дигитализација, иновативни програми и модели, Учитељски 
факултет у Лепосавићу (2017); „Интегративни приступ са-
држајима учења и поучавања”, Друштвено-хуманистичке 
науке (3/2017); „Наставни облици и комуникација у настави 
природе и друштва”, Иновације у настави (1/2011).

 Е-mail: filduza.prusevic@uf.bg.ac.rs

Рељић, др Слободан (1954), доцент (2014) за ужу 
област Социологија – за предмете Социологија образовања, 
Социологија породице, Образовање за медије и Социологија 
моде. Докторирао је на Филозофском факултету у Београ-
ду (2013), Одсек за социологију. Пре него што је дошао на 
Учитељски факултет, радио у новинарству. Био је главни и 
одговрни уредника НИН-а (2002–2009).

Објавио научне монографијe Одумирање слободних ме-
дија, Службени гласник (2011); Криза медија и медији кри-
зе, Службени гласник (2014); Медији и Трећи светски рат, 
Catena mundi (2016). У научним часописима и тематским 
зборницима публиковао десетине текстова о кризи либе-
ралне идеологије и демократских процеса, улози медија 
у савременом свету, стању религијског у православној ци- 
вилизацији, значају интелектуалца у постдемократском добу, 
проблемима у образовним системима. Усмерен на крити- 
чка истраживања масовних феномена у савременом свету. 
Објављује анализе и у масовним медијима. 

E-mail: slobodan.reljic@uf.bg.ac.rs
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Сарвановић, др Ана (1986), доцент (2018) за пред-
мете Методика наставе ликовне културе I и II. Основне и 
мастер студије завршила је на Учитељском факултету у Бе-
ограду (2010) као студент генерације. Докторирала је на 
студијском програму Теорија уметности и медија у оквиру 
интердисциплинарних докторских студија Универзитета 
уметности у Београду (2016). 

Поред учешћа на међународним конференцијама у 
земљи и иностранству објавила је више научних радо-
ва, међу којима су: „Umetničke škole i moderna umetnost 
u Srbiji” (koautor), Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, Tom 3: 
Moderna i modernizmi: 1878–1941, Orion Art, Beograd (2014); 
„Stefan Moravski”, Savremena marksistička teorija umetnosti, 
Orion Art, Beograd (2015); „Образовни обрт: Ка савременим 
теоријама образовања у уметности и култури”, Иновације у 
настави, 30/1, Учитељски факултет, Београд (2017). Аутор-
ка је и стручне монографије, настале на основу докторске 
дисертације – Образовни обрт: Ка савременим теоријама 
образовања у уметности и култури, Учитељски факултет, 
Београд (2017).

E-mail: ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs

Станковић, др Јелена (1984), доцент (2016) за пред-
мете из уже научне области Математика. Ради на Учи-
тељском факултету од 2008. године. Дипломирала је на 
Математичком факултету у Београду (2007) на смеру Тео-
ријска математика и примене. Докторирала је на Матема-
тичком факултету у Београду одбранивши тезу Геометријска 
модификација Ајнштајнове теорије гравитације (2015).

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „New 
cosmological solutions in nonlocal modified gravity” (коаутор), 
Romanian Journal of Physics 58 (5–6), (2013); „A new model 
of nonlocal modified gravity” (коаутор), Publications de l’ 
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Institut Mathematique – Београд, 94 (108), (2013); „Some 
cosmological solutions of a nonlocal modified gravity” (ко-
аутор), Filomat 29: 3 (2015); „On a new model of nonlocal 
modified gravity”, Journal of Mathematics, Volume 39(1), 
Kragujevac (2015).

Истраживач на пројекту бр. 174012 под називом Ге-
ометрија, образовање и визуелизација са применама Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије од 2007. године. Добитница је новчане награде 
Eurobank EFG банке за апсолвенте са високим просеком 
(2006).

E-mail: jelena.grujic@uf.bg.ac.rs

Стошић, др Александра (1972), доцент (2016) за 
предметe Методика наставе музичке културе I, Методика 
наставе музичке културе II и Рад са дечјим инструментима. 
Ради на Учитељском факултету од 2000. године. Доктори-
рала је на Учитељском факултету у Београду (2015) у обла-
сти Методике наставе музичке културе. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Из-
бор уџбеничког комплета у светлу вокалног развоја”, Теме, 
(2/2016); „Функционалност уџбеничког комплета у развоју 
вокалних способности ученика млађих разреда основне 
школе”, Иновације у настави, Београд (1/2016); Лексикон 
образовних термина (коаутор), Учитељски факултет, Бео-
град (2014); „Полифункционалност песме у настави музи- 
чке културе”, Педагогија, (1/2008); „Teatrical communication 
method in contemporary language and music teaching”, 
Teachers competences and the learning environment, University 
of Belgrade, Faculty of Education and State Higher vocational 
school in Nowy Sacz (2011); „Дизајнирање структуре уџбе-
ника музичке културе на млађем школском узрасту”, Збор-
ник Уџбеник у функцији наставе и учења, Ужице (2016); 
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„Компатибилност јединица уџбеничког комплета музичке 
културе са аспекта улоге у вокалном развоју”, Зборник Од 
традиције до инспирације, Бања Лука (2017).

Основала је и води ансамбл Учитељског факултета Зора 
од 2010. године, са којим наступа у оквиру свечаности фа-
култета и ван њега, на националним музичким фестивали-
ма, отварању међународних научних скупова, књижевних 
вечери и симпозијума.

E-mail: aleksandra.stosic@uf.bg.ac.rs

Џиновић, др Миланка (1968), доцент (2016) за пред-
мете Увод у друштвене науке, Завичајна географија, Основни 
географски појмови кроз огледе и Упознавање околине. Ради 
на Учитељском факултету од 2008. године. Дипломирала 
је, магистрирала (2005) и докторирала (2015) на Географ-
ском факултету Универзитета у Београду одбранивши тезу 
Дидактичка трансформација географских садржаја од I до IV 
разреда основне школе.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су:  
„Услови за коришћење рачунарске опреме у васпи- 
тно-образовном раду са децом предшколског узраста”, 
Иновације у настави (3/2010); „Васпитање предшколског 
детета кроз интегрисане активности упознавања околи-
не и физичког васпитања”, Иновације у настави (3/2011); 
„Comparative review of geographical contents in the national 
curricula of some EU countries and Serbia at the primary level 
of compulsory education”, Journal Plus Education (9–2/2013); 
„Значај и место историјске карте у настави природе и 
друштва”, Педагогија (1/2014); „Educational technology in 
developing public awareness of tree pests and pathogens”, 
Šumarski list (9–10/2015); „The Use of ICT in Social, 
Environmental and Scientific Education in Serbian Primary 
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Schools”, The 3rd International Scientific Conference Pedagogy, 
Education and Teaching, held in Mostar 21st–22nd October 
2016; „TPACK in teaching Social, Environmental and Scientific 
Education in the first cycle of primary education”, Међународ-
ни научни скуп: Проблеми и дилеме савремене наставе у те-
орији и пракси, 2017; Аранђеловац; „Guests of the chemistry 
didactics classes-a step towards planning interdisciplinary 
topics”, 7th EuroVariety European Variety in University Chemistry 
Education, Belgrade, 28–30 June, 2017.

E-mail: milanka.dzinovic@uf.bg.ac.rs
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НАСТАВНИЦИ

Страни језици

Папрић, др Маријана (1971), наставник (2012) за 
предмете Руски језик I, Руски језик II (језик струке) и Руски је-
зик (језик струке – Мастер). Ради на Учитељском факултету 
од 2012. године. Докторирала је на Филолошком факулте-
ту у Београду (2016), Одсек за славистику.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Грађа 
за библиографију српске синтаксе (коаутор), Институт за 
српски језик САНУ, Београд (2001); уџбенички комплет До 
встречи в России за руски језик од 1. до 4. разреда гимна-
зије и средњих стручних школа (коаутор), Завод за уџбе-
нике, Београд (2010–2016); Воспитываем, обучаем, играем: 
уџбеник руског језика за студенте Учитељског факултета 
(коаутор), Учитељски факултет, Београд (2015); „Место и 
улога матерњег (српског) језика у систему текстова уџбени-
ка страног (руског) језика”, Иновације у настави (4/2012); 
„Матерњи језик и структура уџбеника страног (руског) је-
зика”, Славистика (XVIII/2014); „Проблеми наставе пре-
вођења у раду са студентима Учитељског факултета”, Збор-
ник Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност, 
Београд (2015); „Настава страног (руског) језика струке као 
фактор професионалног развоја наставника и васпитача”, 
Зборник Дидактичко-методички приступи и стратегије – 
подршка учењу и развоју деце, Београд (2016); „Синтаксичке 
особености научног стила у уџбеницима руског језика стру-
ке за хуманистички профил”, Живи језици (1/2016).

Области научног и стручног интересовања су: методика 
наставе руског језика као страног, руски као језик струке и 
теорија уџбеника страног (руског) језика. 

Е-mail: marijana.papric@uf.bg.ac.rs
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Савић Ненадовић, Зорица (1964), наставник (2017) 
енглеског језика за предмете Енглески језик I и Енглески језик 
II – Језик струке. Ради на Учитељском факултету од 2017. 
године. Дипломирала (1986) енглески језик и књижевност и 
завршила мастер студије (2008) из методике наставе енгле-
ског језика на Филолошком факултету у Београду. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
„Needs Analysis in Tailoring ESP Courses”, Речи бр. 3, Фа-
култет за стране језике, Београд (2010); „Differentiating 
Instruction in Middle School Classrooms with Technology by 
Stephanie Throne and Grace Smith”, Примењена лингвисти-
ка  бр. 16, Филозофски факултет у Новом Саду и Друштво 
за примењену лингвистику, Београд (2015); „Teaching 
Language Skills to Young Learners” (коаутор), Рано и почетно 
учење страног језика у формалном образовању, ДСЈКС, Бе-
оград (2016); „Alternative Approaches to Second Language 
Acquisition by Dwight Atkinson”, Анали Филолошког фа-
култета XXIX/1, Филолошки факултет, Београд (2017); 
„Academic Vocabulary Knowledge among Students of the 
Teacher Education Faculty” (коаутор), Језик струке и про-
фесионални идентитет, ДСЈКС (за објављивање у 2018). 
Коаутор је уџбеника енглеског језика за студенте 1. године 
Учитељског факултета (у припреми за штампу). 

Учесник је у пројекту Учитељског факултета – Модул за 
енглески језик. Ради  преводе за Иновације у настави, нау- 
чни часопис Учитељског факултета. Била је на постдиплом-
ском студијском боравку у САД (SIT Vermont, 2004–2005). 

E-mail: zorica.savic@uf.bg.ac.rs

Цветковић, Марина, (1968), наставник енглеског јези-
ка за предмете Енглески језик I и Енглески језик II. Од 2000. 
годинe ради на Учитељском факултету у Београду. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Ен-
глески језик за студенте учитељских факултета, Београд, 
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Учитељски факултет (2014); електронски приручник за на-
ставнике енглеског језика Contributions to Creative Classroom 
(2016); edited by Olja Milošević and Marina Cvetković, ELTA 
(English Language Teachers Association), Београд, (2016); 
IMAS (I Married a Serb), Resource Pack (коаутор са Наташом 
Јанковић), Београд: British Council, (2013); „Унапређење 
наставе енглеског језика уз помоћ нових дигиталних ме-
дија и апликација”, Иновације у основношколском образо-
вању од постојећег ка могућем, зборник радова, Учитељски 
факултет, (коаутор са М. Ристић); „Употреба уџбеника и 
додатних материјала у настави енглеског језика на раном 
узрасту”, Иновације у настави, Београд (2010); „Инова-
тивни приступи и дидактичка средства у настави енглеског 
језика на раном узрасту”, Тематски зборник радова Ино-
вације у настави и учењу страног језика на раном узрасту, 
Београд; „Specialised English Terminology for Pre-School and 
Primary School Teachers”, Зборник радова, Београд, Друштво 
за стране језике и књижевности Србије, Тематски зборник 
са конференције Језик струке: изазови и перспективе, Бео-
град, (2011), „Theoretical and methodological basis of quality 
education”, Међународни зборник радова, Belgrade: Teacher 
Education Faculty and Panstwowa Wyzsa Szkola in Nowym Sacz 
(2014), (коаутор са Наташом Јанковић); Impact of Formative 
Assesment on the Confidence of Young Learners in a Foreign 
Language Classroom, TEYL 2015, Book of Proceedings, Jagodina 
(коаутор са Ољом Милошевић).

Учествовала је на многим међународним и домаћим 
конференцијама са темама о језику струке и раном учењу. 
Инструктор је наставника енглеског језика за рад са децом 
на раном узрасту.

Е-mail: marina.cvetkovic@uf.bg.ac.rs
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Вештине и уметности

Барзут, Јадранка (1974), наставник (2000) за пред-
мете Драма и покрет, Основи сценске уметности, Сценска 
уметност – методички аспект и Увод у теорију и праксу 
позоришне уметности. Ради на Учитељском факултету од 
2000. године. Дипломирала је на Факултету драмских умет-
ности у Београду (1999) на Групи за драматургију.

Најзначајније представе изведене са члановима Позо-
ришта Учитељског факултета: Аналфабета (2003) по тексту 
Б. Нушића, Госпођа министарка (2004) по тексту Б. Нушића, 
Радован Трећи (2005) по тексту Д. Ковачевића, Власт (2006) 
по тексту Б. Нушића, Женидба (2007) по тексту Н. В. Гогоља, 
Иза кулиса (2009) по тексту М. Фрејна, Лаки комад (2011) 
по тексту Н. Ромчевића, Вечера будала (2013) по тексту Ф. 
Вебера, Полицајци (2014) по тексту С. Мрожека, Урнебесна 
трагедија (2016) по тексту Д. Ковачевића, Идиот (2017) по 
тексту М. Павлове.

E-mail: jadranka.barzut@uf.bg.ac.rs

Богдановић, Марија (1981), наставник (2013) за 
предмет Визуелне уметности. Ради на Учитељском факул-
тету од 2007. године. Основне и мастер студије завршила је 
на Факултету ликовних уметности у Београду (2005) на Од-
секу сликарство. Након студија била је стипендиста Међу-
народне школе за сликање, цртање и вајање (International 
School for Painting, Drawing and Sculpture) у Монтекастелу, 
Италија (2005). Учествовала је на радионици Венецијанског 
Бијенала, Biennale College – theatre, Venecija, Italija (2014). 
Студент је Интердисциплинарних докторских студија Уни-
верзитета уметности у Београду, на студијском програму 
Вишемедијска уметност.
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Од 2004. године учествује на више локалних и међуна-
родних ликовних колонија. 

Од 2006. године имала је девет самосталних и вели-
ки број групних изложби у земљи и иностранству: POAARTТ 
2006 ZA MIR, Марибор, Словенија, (2005); Цртежи и сли-
ке, Монтекастело, Италија (2005); Кроз време, Дом култу-
ре, „Студентски град”, Београд (2007); Терраторија, БЕЛЕФ 
(2008–2011); Дијалози, УЛУПУДС мала галерија, Београд 
(2009); Candy Addicted, Атеље Отклон, Београд (2011); Long 
time no sea, галерија СУЛУЈ, Београд (2012); За Јуче Данас и 
Сутрa, Уметнички простор U10, Београд (2015) и др. Члан 
је УЛУПУДС-а од 2008. године.

E-mail: marija.bogdanovic@uf.bg.ac.rs

Ковачевић, мр Стеван (1971), наставник уметно-
сти (2013) за предмете Вокално-инструментална настава, 
Стратегије избора музичке литературе за децу, Музичка ли-
тература за децу и Оркестар. Ради на Учитељском факул-
тету од 2012. године. Магистрирао је на Академији уметно-
сти у Новом Саду.

Уметничка делатност: као солиста, члан симфонијских, 
гудачких, камерних ансамбала и као диригент гудачких 
и симфонијских оркестара имао је наступе у земљи (на 
БЕМУС-у, НИМУС-у, БЕЛЕФ-у, Танго фестивалима и др. 
концертима) и иностранству (Немачка, Русија, Мађарска, 
Бугарска, Италија, Грчка, САД). Вишегодишњи је члан Бео-
градског гудачког оркестра „Душан Сковран”. На солисти- 
чком концерту 1998. у Коларчевој задужбини премијерно је 
извео Франкову сонату за виолину у обради за контрабас. 
Од 1998. до 2006. године члан је састава Beltango са којим 
је снимио CD Tango nuevo 2002. (издавач Energia). Директор 
је међународне радионице за контрабас 2010.
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Дугогодишњи је стипендиста Републичке фондације за 
развој научног и уметничког подмлатка. Добитник је више 
републичких и међународних првих награда као соли-
ста (контрабас и клавир). Члан је камерних, оркестарских 
састава и диригент гудачког оркестра. Ангажован је у педа-
гошком раду са ученицима млађег и старијег узраста. Као 
члан гудачког оркестра добио је Октобарску награду града 
Београда 1987. Члан је жирија републичког и међународ-
них такмичења у Нишу и Сремској Митровици.

Усавршавао се на семинарима професора Милослава 
Гајдоша (2010), Драгољуба Катунца (2009–2012) и Смиљ-
ке Исаковић (2009), као и на светском Конгресу у Берлину 
(2010). Учесник је Басомање (2001–2012) и Педагошког фо-
рума сценских уметности (2015). Тренутно је на трећој го-
дини докторских академских студија на Факултету музичких 
уметности у Београду.

E-mail: stevan.kovacevic@uf.bg.ac.rs

Крговић, др Добривоје (1957), наставник уметности 
за предмете Визуелне уметности и Практикум ликовне кул-
туре. Ради на Учитељском факултету у Београду. Дипло-
мирао је, магистрирао и докторирао на ФЛУ у Београду на 
одсецима Сликарство и Вајарство.

Најзначајнији радови из области уметности: 7 само-
сталних изложби и преко 50 групних изложби у земљи и 
иностранству (Београд, Загреб, Париз, Лисабон, Стразбур, 
Вервје, Будимпешта, Нови Сад, Стокхолм, Братислава, Ва-
шингтон, Вилах, Трст итд.). Ради и ствара и у области гра-
фичког дизајнирања.

Добитник је више награда и признања из области умет-
ности и графичког дизајна (Октобарска награда града Бео-
града, Прва награда на Бијеналу југословенске скулптуре у 
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Панчеву Best European Schoolbook awards – Frankfurt). Ра-
дови аутора се налазе у националним музејским збиркама, 
као и домаћим и иностраним приватним колекцијама. Уче-
ствовао је у раду више радионица и симпозијума. 

Е-mail: dobrivoje.krgovic@uf.bg.ac.rs

Стојановић (Милосављевић), мр Радмила (1965), 
наставник уметности – Музика (2015) за предмете Вокал-
но-инструментална настава и Камерна музика. Ради на Учи-
тељском факултету од 2001. године. Магистрирала је на 
Факултету музичке уметности у Београду (2003), Инстру-
ментални одсек, област Клавир. 

Усаврашавала се код проф. Икуко Ендо (Јапан), осваја-
ла награде на такмичењима пијаниста и камерних састава. 
Концертирала је у Србији, Словенији, Македонији, Црној 
Гори, Швајцарској и на Светској изложби – EXPO 2015 у Ми-
лану (Италија). Снимила је три CD-а уметничке музике, му-
зичку грађу за архив РТС-а, гостовала у медијима, учество-
вала у програму музичких радио и ТВ емисија. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
„Специфичности учења хармонског музичког инструмента 
у вокално-инструменталној настави”, Иновације у настави 
(1/2011); „Kamerna muzika Učiteljskog fakulteta u Beogradu – 
predlog nove strategije razvoja muzičke kulture dece i mladih”, 
Zbornik radova sa međunarodne konferencije EDUvision 2012; 
„Анализа уџбеника Музичка култура у објављеним радо-
вима за млађи школски узраст од 1997. до 2012. године”, 
Норма (2/2016); „Дидактичко-методичка функција дигитал-
ног носача звука као компоненте поставке музичке писме-
ности”, е-Зборник радова са међународног скупа Учи-
тељског факултета у Београду (2016).

Аутор је програма музичке радионице за децу, едука-
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тивних и хуманитарних концерaта, уметничких пројеката, 
семинара за унапређивање рада наставника и перформан-
си са студентима састава Камерна музика Учитељског факул-
тета. 

Редован је члан организационог одбора EDUvision нау- 
чне конференције (Словенија), Удружења музичких уметни-
ка Србије и Удружења пијаниста Србије.

E-mail: radmila.stojanovic@uf.bg.ac.rs

Тртовац Дедеић, Алма (1982), наставник вешти-
на – уметности за ужу уметничку област Музика (2015), за 
предмете Вокално-инструментална настава и Хор. Ради на 
Учитељском факултету од 2008. године. Дипломирала је на 
Музичкој академији у Београду (2006) на Одсеку за општу 
музичку педагогију. На Учитељском факултету у Ужицу зав-
ршила је мастер студије (2010) у области Методика наставе 
музичке културе са темом Полифункционалност музичких 
игара у разредној настави. Студент је докторских академ-
ских студија на Академији уметности Универзитета у Новом 
Саду.

Руководилац је мешовитог хора Учитељског факултета 
у Новом Пазару са којим је одржала концерте поводом све-
чаног пријама студената, додела диплома, сусрета учитеља 
на семинарима и старалаштва младих.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Зада-
ци и принципи музичког васпитања предшколске деце (коау-
тор), (2009); „Rad na ritamskim sposobnostima dece mlađeg 
školskog uzrasta u korelaciji sa muzičkom i fizičkom kulturom”, 
14. pedagoški forum scenskih umetnosti, tematski zbornik, 
Beograd (2012); „Tradicionalne narodne igre i njihova primena 
u sportu kod dece mlađeg školskog uzrasta”, Sport i zdravlje, 
Tuzla (2014); „Polifunkcionalnost muzičkih igara u razrednoj 
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nastavi”, Nastava i nauka u vremenu i prostoru, Zbornik naučnih 
i stručnih radova (2015); „Karakteristike klasične muzike kroz 
integrisane nastavne sadržaje različitih nastavnih predmeta”, 
19. pedagoški forum scenskih umetnosti, zbornik radova, Beograd 
(2017).

E-mail: alma.trtovac@gmail.com

Ћосовић, Aна (1986) наставник уметности (2017) за 
предмете Вокално-инструментална настава и Хор. Ради на 
Учитељском факултету од 2015. године. Основне и мастер 
студије завршила је на Факултету музичке уметности у Бео-
граду (2011) на Катедри за дириговање.  

Као диригент наступа са различитим оркестарским и 
хорским ансамблима у земљи и иностранству, међу којима 
су Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав 
Бинички”, Симфонијски оркестар ФМУ Београд, Оркестар 
Чешких виртуоза из Брна (Czech virtuosi, Brno), Симфониј-
ски оркестар Радио Румуније из Букурешта, хор „Белканто” 
итд. Од 2015. године руководи Хором Учитељског факулте-
та и ради као асистент и диригент у Академском хору „Оби-
лић” Академског културно-уметничког друштва „Бранко 
Крсмановић” Универзитета у Београду.

Усавршавала се на мајсторским курсевима диригената 
Марка Стрингера (Marc Stringer), Даниела Хардинга (Daniel 
Harding) и Волфганга Дрнера (Wolfgang Doerner).

E-mail: ana.cosovic@uf.bg.ac.rs
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Спорт и физичко васпитање

Живановић, Владимир (1977), наставник (2013) за 
предмет Основи спорта и физичког васпитања. Ради на 
Учитељском факултету Универзитета у Београду од 2010. 
године као сарадник на Катедри за методику физичког ва-
спитања. Мастер студије завршио је на Факултету спорта 
и физичког васпитања у Београду 2012. године. На истом 
факултету je докторанд из области физичког васпитања и 
спорта.

Објавио је, у коауторству, више радова у часописима 
Образовна технологија, Методичка пракса и у Хрватском ча-
сопису за одгој и образовање.

За стручни рад из области физичког васпитања и спор-
та добио је више награда и захвалница.

E-mail: vladimir.zivanovic@uf.bg.ac.rs
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АСИСТЕНТИ

Бојанић, Љиљана (1991), асистент (2017) на Учи-
тељском факултету у Београду, научна област Методика на-
ставе природе и друштва, предмет Методика упознавања око-
лине II. Дипломирала је на Учитељском факултету у Београду 
2014. године на смеру за образовање васпитача. Завршила 
је мастер студије 2015. и следеће године уписала докторске 
студије на модулу Методика наставе природе и друштва. 

Објавила је рад „Игра и дечије мишљење о безбедном 
игрању у окружењу као део промене савременог детињ-
ства” у Савремени свет и толераницја кроз призму предшкол-
ског васпитања (2017); коаутор је рада „Дечија префери-
рања појединих биљака и сагледавање важности правилне 
исхране”, Педагогија (3/2017).

E-mail: ljiljana.bojanic@uf.bg.ac.rs

Весић, Љубица (1989), асистент (2016) на Учитељском 
факултету Универзитета у Београду, на предметима Српски 
језик I и Српски језик II. Студент је докторских академских 
студија на Филолошком факултету у Београду – модул 
Српски језик. На истом факултету завршила је и основне и 
мастер студије, одбранивши мастер рад под називом: Ути-
цај промене средине на стабилност акцентуације, под вођ-
ством ментора проф. др Јелице Јокановић Михајлов.

Објавила је следеће радове: „Ако си из Туниса, да ли си 
Тунижанин или Тунишанин (о неким проблематичним етни- 
цима и ктетицима)”, Свет речи, бр. 37–38, (2014); „Гре- 
шке у одређивању прилога”, Иновације у настави, XXVIII 
(4/2015); „Актуелни квалификатив у настави српског јези-
ка”, Наслеђе (36/2017).

E-mail: ljubica.vesic@uf.bg.ac.rs
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Видовић, Зоран (1990), асистент (2016) за предмете 
Математика I и Математика II. Од 2014. ради на Учи-
тељском факултету у Београду. Дипломирао је на Мате-
матичком факултету у Београду (2013), завршио мастер 
студије (2014) и тренутно је студент докторских студија на 
Математичком факултету у Београду.

Учествовао је на међународној конференцији Applied 
Statistics 2014 у Рибну, Словенија, као коаутор рада „Tests of 
normality and their sensitivity against particular alternatives”. 
Учествовао је на V Симпозијуму Математика и примене 
(2014) Математичког факултета (рад „Бертранов парадокс: 
Нови погледи”); на VI Симпозијуму Математика и примене 
(2015) (рад „Најчешће статистичке грешке у истраживањи-
ма”), као и на VIII Симпозијуму Математика и примене 
(2017)  (рад „Бертранов парадокс: Нови приступ”). Аутор 
је рада „Limit distributions of maximal random chord length”, 
Journal of Applied Probability and Statistics, 5(2) (2016).

Е-mail: zoran.vidovic@uf.bg.ac.rs

Дабић Боричић, Милана (1985), асистент (2012) за 
предмете Методика наставе математике I, Методика на-
ставе математике II и Елементарни математички појмови. 
Ради на Учитељском факултету од 2010. године. Дипломи-
рала је на Математичком факултету у Београду (2008), на 
смеру Професор математике и рачунарства.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „По-
стигнуће ученика из математике: главни налази, трендови и 
наставни програм” (коаутор), TIMSS 2015 у Србији, Инсти-
тут за педагошка истраживања, Београд (2017); „Teachers’ 
Beliefs Towards the Various Representations in Mathematics 
Instruction” (coauthor), Proceedings of the 40th Conference of the 
PME, Szeged (2016); „Geometry and mathematical symbolism 
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of the 16th century viewed through a construction problem”, 
The Teaching of Mathematics (2016); „Teachers’ Representation 
of Multiplication – Do Children understand them?” (coauthor), 
Developing Mathematical Language and Reasoning, Charles 
University, Prague (2015); „Однос процедуралног и концеп-
туалног знања ученика у процесу овладавања поступцима 
рачунања у почетној настави математике” (коаутор), На-
става и васпитање (2014); „Рачунарске анимације у на-
стави геометрије”, Иновације у настави – часопис за савре-
мену наставу (2013); „Wolfram Demonstrations in Geometry 
Education” (coauthor), Teacher’s Competences and the Learning 
Environment, Учитељски факултет, Београд (2011).

E-mail: milana.dabic@uf.bg.ac.rs

Маричић, др Софија (1971), асистент за предмете 
Школска педагогија и Породична педагогија. Ради на Учи-
тељском факултету од 1997. године. Докторирала је на 
Филозофском факултету у Новом Саду (2016), Одсек за пе-
дагогију.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Ини-
цијално образовање учитеља у европским земљама”, На-
става и васпитање, Београд (3/2011); „Образовање учи-
теља у Србији – историјска и компаративна перспектива”, 
Иновације у настави, Београд, (4/2013); „Улога педагога 
у дисеминацији иновативних модела наставе у квалитет-
ној школи”, Зборник Идентитет професије педагога у 
савременом образовању, Филозофски факултет, Београд 
(2014); „Educationists’ pedagogical and instructional work in 
innovating teaching”, in Teachers’ education. The perspective of 
theory and practice, Nowy Sacz (2016); „Самовредновање и 
квалитет педагошког рада школе”,  Иновације у настави, Бе-
оград (1/2017).
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Бави се проучавањем развоја курикулума, квалитетом 
васпитно-образовне установе, радом школског педагога, 
улогом наставника у савременој школи и сл. 

Члан је оцењивачких комисија које учествују у припреми 
предлога за одобравање програма сталног стручног усавр-
шавања наставника при Заводу за унапређивање образо- 
вања и васпитања.

E-mail: sofija.maricic@uf.bg.ac.rs

Марковић, Бојан (1985), асистент (2016) за предмете 
Методика наставе српског језика и књижевности I и Мето-
дика наставе српског језика и књижевности II на Учитељском 
факултету Универзитета у Београду. Студент је докторских 
студија на Филолошком факултету у Београду, на коме је 
завршио основне и мастер студије.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: „Ин-
теркултуралност у настави књижевности на примеру књиге 
Гарави сокак Мирослава Антића – методичка разматрања”, 
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословен-
ским књижевностима (X/2015); „Методолошке поставке у 
заснивању наставне интерпретације Проклете авлије Иве 
Андрића”, Књижевност и језик (LXII/1–2, 2015); „Стилске 
фигуре и њихово значење – трансформација садржаја”, 
Зборник Дидактичко-методички приступи и стратегије – 
подршка учењу и развоју деце, Учитељски факултет, Београд 
(2015); „The Meaning of Writing Modern Poetry in a/the New 
Century: The Sense of an Avoided Sense”, Transcultural studies: 
A jurnal in interdisciplinary research, Monash University, Australia 
(vol. 11, 1/2015); „Folk tales today – two minds of oral prose” 
(коаутор), Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations 
II, Institute of Slavonic Studies, Masaryk University, Brno–Czech 
(2016); „Јован Стерија Поповић – писац и дело, лирика и 
етика”, Методичка пракса (1–2/2015).
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Аутор је књиге поезије Риба која је прогутала свет (на-
града „Млади Дис”, 2013). Коауторски приредио књигу о 
лектири Пикник за Ирму (2017). Пише есеје, критике и при-
казе.

E-mail: bojan.markovic@uf.bg.ac.rs

Митровић, Милена (1986), aсистент (2016) за пред-
метe Методика наставе српског језика и књижевности I и 
Методика наставе српског језика и књижевности II. Ради на 
Учитељском факултету од 2010. године. Завршила је ма-
стер студије (2012) и студент је докторских студија на Учи-
тељском факултету у Београду. 

Учествовала је на научним скуповима у оргнизацији 
Учитељског факултета у Београду, Педагошког факултета 
у Јагодини и Учитељског факултета у Ужицу. Објављени 
радови: „Извештавање из музеја као облик усменог изра-
жавања ученика”, Методичка пракса (1/2013); „Читанка за 
четврти разред као уџбеник ширег културног контекста” 
(коауторски рад), Уџбеник у функцији наставе и учења, Ужи-
це (2016).  

E-mail: milena.mitrovic@uf.bg.ac.rs

Михајловић, Душка (1988), асистент (2016) за пред-
мет Дидактика. Ради на Учитељском факултету од 2011. го-
дине. Основне и мастер студије завршила је на Учитељском 
факултету у Београду. Мастер студије на Филозофском фа-
култету Универзитета у Београду завршила је 2017. године. 
Студент је докторских студија на Филозофском факултету у 
Београду. Током студија на Учитељском факултету, обавља-
ла је  функцију студента продекана у школској 2009/10. и 
2010/11. години. Добитник је награде за најбољег дипло-
мираног учитеља и студента генерације 2011. године на 



259

Учитељском факултету. Током основних студија била је сти-
пендиста Учитељског факултета, као и стипендиста Владе 
Републике Србије.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Исто-
ријски садржаји у настави природе и друштва у Републици 
Србији и Републици Српској”, Узданица (2/2012); „Настава 
у природи – искуства и ставови учитеља у Србији”, Норма 
(2/2012); „Ставови и искуства учитеља о васпитно-образов-
ном значају српских средњовековних фресака”, Методичка 
пракса (1/2013); „Корелација наставних садржаја у млађим 
разредима основне школе”, Учитељ (3/2013); „Однос са 
наставником из угла ученика – андрагошке и дидактичке 
дилеме о комуникативним компетенцијама учитеља” (коау-
тор), Иновације у настави, (3/2017).

Е-mail: duska.mihajlovic@uf.bg.ac.rs

Мрвош, Ивана (1983), асистент (2015) за ужу на-
учну област Педагогија, за предмете Општа педагогија и 
Предшколска педагогија. Ради на Учитељском факултету од 
2013. године. Основне и мастер академске студије заврши-
ла је на Филозофском факултету у Београду на групи за Пе-
дагогију. Студент је докторских студија педагогије на истом 
факултету. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Ва-
спитни концепт учитеља”, Педагогија (3/2014); „Методика 
колективног васпитања Антона Семијоновича Макаренка 
– поводом 75 година од смрти”, Педагогија (4/2014); „Опи-
сно оцењивање у функцији праћења напредовања учени-
ка”, Зборник радова Вредновање у васпитно-образовном 
процесу, Филозофски факултет и Педагошко друштво Ср-
бије, Београд (2016); „Educational concept and initial teacher 
education”, Teachers’ education. The perspective of theory and 
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practice, University of Belgrade, Faculty of Education and State 
Higher Vocational School in Nowy Sacz (2016); „Васпитни кон-
цепт студената Учитељског факултета”, Зборник института 
за педагошка истраживања (2/2016); Педагошки практикум 
(коаутор), Центар за образовну технологију, Београд (2017) 
и Практикум из педагогије (коаутор), Висока школа електро-
технике и рачунарства струковних студија, Београд (2017).

E-mail: ivana.mrvos@uf.bg.ac.rs

Николић, Марта (1984), асистент (2016) за предмете 
Методика ликовног васпитања I и Методика ликовног васпи-
тања II. Основне студије на Учитељском факултету у Бео-
граду завршила je 2009, а мастер студије 2013. године. Од 
2010. до 2014. радила је у основној школи као професор 
разредне наставе, а од 2014. ради на Учитељском факул-
тету. Интердисциплинарне докторске студије Универзитета 
уметности у Београду, студијски програм Теорија уметно-
сти и медија, уписала је 2014. године.

Учествовала је на међународним научним скуповима и 
до сада објавила рад: „Перцепција транспозиције виртуел-
ног у реални простор”, Зборник радова са XI међународног 
научног скупа: Српски језик, књижевност, уметност (Књига 
3), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет (2017).  

Е-mail: marta.nikolic@uf.bg.ac.rs

Петровић Дакић, Ана (1986), запослена од 2014. и 
асистент (2017) за предмете Српски језик (I и II) и Говорна 
култура. Дипломирала је (2011) и мастерирала (2013) на 
Филолошком факултету у Београду. Студент је докторских 
студија истог факултета, на студијском програму Језик, књи-
жевност, култура; модул Српски језик. 
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Учествовала је на домаћим и међународним скуповима 
и објавила више научних радова, међу којима и: „Истоко-
рени придевски дублети на -скп : -ōнп у српском језику”, 
Исследования по славянским языкам, 2016·21-1, Корейская 
ассоциация славистов (2016); „Osnovne sintaksičke odlike 
Zmajevog i Ćopićevog pesništva za decu – pokušaj poredbenog 
pristupa” (koautor), Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor 
i satiru, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – На-
родна и универзитетска библиотека Републике Српске, 
Graz – Бањалука (2014); „Моциони суфикси у уџбеницима 
српског језика као страног”, Савремена проучавања језика 
и књижевности, година V, књига 1, ФИЛУМ, Крагујевац 
(2014); „Етници и придеви изведени од имена места у око-
лини Обреновца”, Свет речи, бр. 33–34, Друштво за српски 
језик и књижевност Србије, Београд (2012). 

E-mail: ana.petrovic@uf.bg.ac.rs

Плазинић, Љиљана (1988), асистент (2017) за пред-
мет Педагошка психологија. Основне и мастер студије психо-
логије завршила је на Филозофском факултету Универзите-
та у Београду, где је уписана на докторске студије.

Као коаутор објавила је чланак под називом 
„Developing the Early Warning System for identification of 
students at risk of dropping out using a collaborative action 
research process”, Psihološka istraživanja XX (1) 107–125 
(2017). Добитник је специјалне награде за мастер рад Епи-
стемолошка уверења и стратегије учења као предиктори 
академског постигнућа студената, представљен на научном 
скупу Емпиријска истраживања у психологији и објављен у 
књизи резимеа. Учествовала је на националним научним 
конференцијама. Објавила је радове: „Развој и емпиријска 
провера инструмента за рано препознавање ученика у ри-
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зику од осипања из образовног система” и „Инклузивно об-
разовање – за њих или за нас?”, Емпиријска истраживања 
у психологији (2017); „Конформистичко понашање учени-
ка у доношењу естетских судова у односу на ауторитет и 
вршњачку групу”, Научно-стручни скуп психолога Србије 
(2013); „Профили ученика са ниским и високим постиг-
нућима на тесту читалачке писмености: карактеристике, 
разлике и могуће интервенције”, Научно-стручни скуп пси-
холога Србије (2011). Учествовала је у низу истраживачких 
пројеката из домена образовања у оквиру еминентних до-
маћих и међународних институција. Уредник је акредитова-
них уџбеника за основне и средње школе.

E-mail: ljiljana.plazinic@uf.bg.ac.rs

Почуча, Светлана (1987), асистент (2017) на катедри 
за Математику и наставу математике, на предметима Ме-
тодика развоја почетних математичких појмова I и Мето-
дика развоја почетних математичких појмова II, на смеру за 
образовање васпитача у предшколским установама. Основ-
не и мастер студије завршила је на Учитељском факултету. 
Студент је друге године докторских студија на истом факул-
тету на модулу Методика наставе математике. 

Добитник је Годишње награде за најбољег студента, 
за све четири године основних студија; Доситејеве награ-
де за најбоље студенте четврте године, Фонда за младе 
таленте Републике Србије. Учествовала је на међународ-
ном научном скупу Проблеми и дилеме савремене наста-
ве у теорији и пракси, одржаног у Аранђеловцу 26. и 27. 
маја 2017. године.

E-mail: svetlana.pocuca@uf.bg.ac.rs
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Ранчић, Дуња (1985), асистент (2016) за предмет 
Српска култура у европском контексту. Студент је доктор-
ских студија на Филолошком факултету у Београду (студиј-
ски  програм  Језик, књижевност, култура; модул Српска 
књижевност).

Објавила је више научних радова, између осталих и: 
„Краљевић Марко по други пут међу Србима и – укус пу-
блике”, Свет речи, 31–32 (2011); „Anto-logika u ogledalu 
„dvojnika iz negativne dimenzije”: Pantologije Stanislava 
Vinavera kao preispitivanje modela Antologije novije srpske 
lirike Bogdana Popovića”, Treći program, 153/44 (2012); „Пла-
ва гробница Милутина Бојића и национално осећање Пр-
вог светског рата”, Свет речи 37/38 (2014); „Видети град 
као залог смисла – поглед који гледа у градове у Сметњама 
на везама Ивана В. Лалића”, Летопис Матице српске, 1/2 
(2015); „Два живота и две смрти пародије – успостављање 
аутопоетичке самосвести у Мјећи Станислава Винавера”, 
Поезија и поетика Станислава Винавера, Београд (2016); 
„Бурдијеов појам поља и Андрићева Госпођица”, Andrićeva 
Gospođica. Andrićs Fräulein, Graz – Beograd – Banjaluka (2017).

Добитник је награде Фонда „Радмила Поповић” Фило-
лошког факултета у Београду за најбољи дипломски рад из 
српске књижевности XX века (2011). 

E-mail: dunja.rancic@uf.bg.ac.rs

Соколовић Игњачевић, Маја (1983), асистент (2015) 
за предмете Методика музичког васпитања I и Методика 
музичког васпитања II. Од 2012. године ради на Учитељском 
факултету. Дипломирала је на Факултету музичке уметно-
сти (2007), где похађа докторске студије (2008) из области 
опште музичке педагогије, смер Музичка педагогија.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: 
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„Утицај референци из популарне културе у настави музи- 
чке културе на учење и разумевање”, Иновације у наста-
ви (1/2013); „Музичка писменост – раскорак између тео-
рије и праксе”, Иновације у настави (2/2013); „Стандарди 
постигнућа за предмет музичка култура у Србији, Хрват-
ској и Словенији – упоредни приказ”, Иновације у настави 
(2/2014); „Comparative Analysis of Music Education Syllabi 
within Preschool Teacher Training Programs in Serbia” (коау-
тор), Journal Plus Education (2/2016). Коаутор је уџбеника за 
музичку културу Маша и Раша за први (2015), други (2016) 
и трећи разред основне школе (2016), као и приручника за 
учитеље уз уџбенике за музичку културу за први (2015) и 
трећи разред основне школе (2016) (Klett, Београд). Бави се 
различитим темама из области музичке педагогије.

E-mail: maja.ignjacevic@uf.bg.ac.rs

Старијаш, Горана (1982), асистент (2014) за предмет 
Методика наставе природе и друштва II. Почела је да ради 
на Учитељском факултету као координатор за професио-
налну праксу 2009. године. Дипломирала је на Учитељском 
факултету, као студент генерације, 2005. године. Мастер 
студије завршила је 2012. године и студент је докторских 
студија на Учитељском факултету у Београду.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Ини-
цијално образовање у европским земљама” (коаутор), На-
става и васпитање (3/2011); „Место и улога одрживог ра-
звоја у основним школама у Аустрији”, Методичка пракса 
(2/2013); „Образовање за одрживи развој – организација 
радионице”, Методичка пракса (3/2013); „Интегративна 
настава”, Образовна технологија (2/2013); „Моделовање 
хеуристичке наставе природе и друштва” (коаутор), Збор-
ник Дидактичко-методички приступи и стратегије – под-
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ршка учењу и развоју деце (2016); „Educationists’ pedagogical 
and instructional work in innovating teaching” (коаутор), In 
Teachers’ education. The perspective of theory and practice, Poland 
(2016).

Била је члан Организационог одбора неколико скупова на 
Учитељском факултету у Београду (2013. и 2016), као и пред-
седник Организационог одбора међународног научног ску-
па Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка 
учењу и развоју деце (Учитељски факултет у Београду, 2016). 

Е-mail: gorana.starijas@uf.bg.ac.rs

Стојков, Ивана (1990), асистент (2017) за предмете 
Методика наставе српског језика и књижевности I и Савре-
мени методички правци у настави српског језика и књижев-
ности. Ради на Учитељском факултету од 2014. године. 
Основне (2013) и мастер студије (2015) завршила је на Учи-
тељском факултету у Београду, као стипендиста Факултета. 
Студент је докторских студија на Учитељском факултету у 
Београду. 

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Гла-
сно и тихо читање књижевног текста у разредној настави”, 
Методичка пракса (2⁄2014); „Читанка за четврти разред као 
уџбеник ширег културног контекста” (коаутор), Зборник  
Уџбеник у функцији наставе и учења, Ужице (2016); „Прото-
коли за анализу уџбеничких елемената у савременим бук-
варима”, Методичка пракса (1⁄2017).

Била је члан Oрганизационог одбора и једaн од уред-
ника зборника резимеа за међународни научни скуп Про-
блеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси, (Учи-
тељски факултет у Београду, Аранђеловац, 2017).

 E-mail: ivana.stojkov@uf.bg.ac.rs
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Шошкић, Анђела (1992), асистент (2016) за ужу на-
учну област Психологија, за предмете Развојна психологија и 
Педагошка психологија. На Учитељском факултету ради од 
2016. године. Основне (2014) и мастер (2015) академске 
студије завршила је на Филозофском факултету у Београ-
ду. Докторске студије уписала је 2015. године, на истом 
факултету, где као докторанд ангажован у настави, асисти-
ра на курсевима Психологија учења и Психологија памћења 
и мишљења. На докторским студијама бави се применом 
снимања електричних можданих сигнала у психолошким 
истраживањима.

Добитник је стипендије „Професор Борислав Лоренц” 
за студијски боравак у иностранству, за посету ERP Boot 
Camp 2017, летњој школи о обради можданих сигнала у 
организацији Универзитета у Калифорнији, Дејвис, а на  
основним и мастер студијама примала је и стипендију за  
изузетно надарене студенте Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја Републике Србије. Мастер рад 
на тему Повезаност базичних црта личности са електро- 
дермалном реакцијом на аверзивне стимулусе одабран је за 
један од пет најбољих дипломских радова у генерацији на 
конкурсу Фонда „Катарина Марић”. Током студија, учество-
вала је у раду Европске федерације удружења студената 
психологије, у коме је у 2013/14. години била члан Управног  
одбора.

На скупу Емпиријска истраживања у психологији 2015. 
године излагала је рад на тему „Анизотропија опажене 
даљине у аудитивном чулном модалитету”.

E-mail: andjela.soskic@uf.bg.ac.rs 
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САРАДНИЦИ

Анђелић, Горан (1990), сарадник у настави (2016) за 
предмет Методика наставе природе и друштва II. Основне 
(2013) и мастер студије (2014) завршио је на Учитељском 
факултету у Београду. Од 2014. до 2016. године био је за-
послен као учитељ у основној школи. Током студија био је 
носилац стипендије Народне банке Србије. Студент је док-
торских студија на Учитељском факултету у Београду.

E-mail: goran.andjelic@uf.bg.ac.rs

Ђуковић, Анђела (1987), сарадник у настави (2016) за 
ужу научну област Педагогија, за предмете Општа педагогија 
и Методика рада са децом са посебним потребама. Ради на 
Учитељском факултету од 2016. године. Основне и мастер 
академске студије Педагогије завршила је на Филозофском 
факултету Универзитета у Београду. Студент је докторских 
студија на истом факултету на Групи за педагогију. Обла-
сти интересовања и истраживања су: савремене педагошке 
школе и правци и инклузивно образовање.

До сада је објавила: Педагошки практикум (коаутор), 
Центар за образовну технологију, Београд (2017) и Прак-
тикум из педагогије (коаутор), Висока школа електротехнике 
и рачунарства струковних студија, Београд (2017).

E-mail: аndjela.djukovic@uf.bg.ac.rs

Илић, Светлана (1993), сарадник у настави (2016) 
за предмете Методика наставе математике I и Методика 
наставе математике II. Ради на Учитељском факултету од 
2015. године. Дипломирала је 2015. године, а мастер сту-
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дије завршила 2016. године. Студент је докторских студија 
на Учитељском факултету у Београду, модул Методика на-
ставе математике.

Радови које је до сада објавила: „Разумевање и приме-
на правила аритметике од стране ученика четвртог разреда 
основне школе” (коаутор), Педагогија (4/2016) и „Правила 
сталности збира и разлике као основа стратегија рачунања” 
(коаутор), Иновације у настави (1/2017).

E-mail: svetlana.ilic@uf.bg.ac.rs 

Јанковић, Ђорђе (1987), сарадник у настави (2016) на 
предметима Методика развоја говора II и Методика наставе 
српског језика и књижевности I (одељење у Вршцу). Основ-
не и мастер студије српског језика и књижевности завршио 
је на Филолошком факултету у Београду, где похађа док-
торске студије (модул Српски језик).

Учествовао је на неколико домаћих и међународ-
них скупова и објавио радове: „Функционалност наставе 
писменог изражавања у средњој школи”, Иновације у на-
стави 4/2017; „Неологизми с нултим суфиксом у делима 
Лазе Костића”, Српски језик 21/2; „Основна обележја прозо-
дијске србизације рускословенског језика”, Русский язык как 
инославянский IX; „Морфосинтактичке одлике реципрочне 
заменичке конструкције један другог”, Зборник радова са IX 
научног скупа младих филолога Србије Савремена проуча-
вања језика и књижевности.

E-mail: djordje.jankovic@uf.bg.ac.rs

Јарановић, Јелена (1985), сарадник у настави (2014) 
за предмет Методологија педагошких истраживања.  
Основне (2013) и мастер студије (2014) завршила је на Учи-
тељском факултету у Београду, а од 2014, на истом факул-
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тету, похађа докторске студије, модул за Методику наставе 
природе и друштва. Као најбољи студент била је стипен-
диста факултета током све четири године основних студија. 
Добитник је Повеље за студента генерације 2012/2013. 
Учитељског факултета Универзитета у Београду. 

Објављени радови: „The development of authentic 
personality with limitations of the educational system”, Journal 
of education, culture and society, (2/2013); „Могу ли образовни 
стандарди утицати на квалитет наставе у Србији?”, у: Им-
плементација иновација у образовању и васпитању – изазови 
и дилеме (2015); Учитељски факултет, Београд. „Капитал-
но енциклопедијско дело (Лексикон образовних термина)” 
(приказ књиге). Учење и настава, Клет (2/2015); „Preferred 
Interpersonal Distances: A Global Comparison”, група аутора, 
Journal of Cross-Cultural Psychology (4/2017).

Добитник je награде Универзитета у Београду за нај-
бољи студентски научноистраживачки рад у области 
друштвено-хуманистичких наука за 2012/2013. годину са 
темом: „Развој аутентичних личности без обзира на ограни-
чења школског система”. 

E-mail: jelena.jaranovic@uf.bg.ac.rs

Јелић, Мила (1992), сарадник у настави (2015) на 
предметима Методика наставе математике I и II. Основне 
и мастер студије завршила је на Учитељском факултету у 
Београду. Свих година студија била је добитник годишњих 
награда Учитељског факултета за најбољег студента гене-
рације. Академске 2014/2015. и 2015/2016. била је стипен-
диста Фонда за младе таленте Републике Србије. Добитник 
је повеље и награде „Најбољи студент генерације” Учи-
тељског факултета у 2014/2015. години. Од 2012. године 
била је члан, а од 2013. и потпредседник Студентског пар-
ламента. Докторске студије на Учитељском факултету упи-
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сала је у октобру 2016. године, модул Методика наставе 
математике.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Ка 
кохерентној структури уџбеника математике – анализа 
уџбеника према структурним блоковима ТИМСС истражи-
вања” (коаутор), Иновације у настави (1/2017) и „Ментална 
аритметика – стратегије одузимања” (коаутор), Иновације у 
настави (у штампи).

E-mail: mila.jelic@uf.bg.ac.rs

Каровић, Немања (1989), сарадник у настави (2016) 
на предмету Увод у тумачење књижевности. Студент је 
треће године докторских студија на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду, модул Књижевност. 

Најзначајнији радови које је до сада објавио: „Кривица 
и покајање у поезији Ђорђа Сладоја”, Зборник Силазак у 
самоћу, Нови Сад (2016); „Слобода и Бог у роману То Ми-
лована Данојлића”, Нова Зора, број 43/44, Билећа (2016); 
„Питање као поетичка стратегија у Планети Дунав Љубо-
мира Симовића”, Зборник Матице српске за књижевност 
и језик, књига 64, свеска 3, Нови Сад (2016); „Молитва у 
поезији Алексе Шантића”, Зборник Песничке теме и пое-
тички модели Алексе Шантића, Београд–Требиње (2017); 
„Молитва у поезији Милутина Бојића”, Зборник Поетика 
Милутина Бојића, Београд–Требиње (2017); „Мотив кише 
у поезији Живорада Недељковића”, Зборник Живорад Не-
дељковић песник, Краљево (2017); „О причи и причању у 
Страху од звона Радослава Братића”, Зборник Књижевно 
дјело Радослава Братића, Билећа (2017); „Проблеми жанра 
и фикције у књизи Успомене, доживљаји и сазнања Милути-
на Миланковића”, Зборник Књижевни опус научника Милу-
тина Миланковића, Даљ (2017). 

E-mail: nemanja.karovic@uf.bg.ac.rs
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Михаиловић, Бошко (1986), сарадник у настави 
(2011) за предмете Методика наставе природе и друштва 
I, Српска/национална култура у европском контексту и Ме-
тодика наставе физичког васпитања II. Ради на Учитељском 
факултету у Наставном одељењу у Новом Пазару као ко-
ординатор за професионалну праксу од 2013. године. Ди-
пломирао на Учитељском факултету 2010. године, а мастер 
студије завршио 2012. године. Студент је докторских сту-
дија на Учитељском факултету у Врању.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: „Јован 
Цвијић у савременој српској култури”, Зборник радова Гео-
графског факултета (2015); „Савремена дидактика у функ-
цији развоја еколошке свести”, Зборник Еколошко-духовне 
вредности у мултиетничком простору Србије, западног Бал-
кана, Европе и света (2016); „Учење у функцији привредног 
развоја”, Зборник Реиндустријализација и рурални развој  
Србије, „Утицај методе игре на трајност знања, умења и 
навика у настави Света око нас”, Норма (2017); „Дидак-
тичко-методичка организација наставе природе и друштва 
помоћу система за управљање учењем и поучавањем”, Пе-
дагогија, (2017).

Е-mail: bosko.mihailovic@uf.bg.ac.rs

Петровић, Ивана (1992), сарадник у настави (2016) на 
предмету Методика наставе природе и друштва II. Основне 
студије (2016) и мастер (2017) завршила је на Учитељском 
факултету у Београду, као стипендиста факултета. Студент 
је докторских студија на Учитељском факултету у Београду.

E-mail: ivana.petrovic@uf.bg.ac.rs



272

Полић, Страхиња (1989), сарадник у настави (2017) 
на предмету Књижевност за децу и младе. Ради на Учи-
тељском факултету од 2017. године. Основне и мастер сту-
дије завршио на Филолошком факултету Универзитета у Бе-
ограду, смер Српска књижевност и језик, на ком је уписао и 
докторске студије. 

 До сада је објавио рад „Обрада приповетке Пи-
липенда Симе Матавуља у основној школи”, Школски час 
српског језика и књижевности (2012).

E-mail: strahinja.polic@uf.bg.ac.rs

Радојичић, Јелена (1982), координатор за праксу у 
вртићима вежбаоницама (2016). Почела је да ради на Учи-
тељском факултету 2009. године као сарадник у настави 
– сарадник у вежбаоници за предмете Методика наставе 
српског језика и књижевности II и Методика развоја говора 
II. Дипломирала је (2009) и завршила мастер студије (2013) 
на Учитељском факултету у Београду.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Заин-
тересованост ученика за читање басни у млађим разредима 
основне школе” (коаутор), Књижевност за децу и омлади-
ну – наука и настава, Факултет педагошких наука у Јаго-
дини, Јагодина (2012); „Српски рјечник Вука Стефановића 
Караџића”, Методичка пракса (1/2013); „Везани и невеза-
ни лигвометодички текстови у настави граматике у млађим 
разредима основне школе”, Методичка пракса (2/2014).

Била је члан Организационог одбора међународног на-
учног скупа Дидактичко-методички приступи и стратегије 
– подршка учењу и развоју  деце, Учитељски факултет, Бео-
град, 2016.

Е-mail: jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs
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Синђелић, Ненад (1989), координатор пракси и школа 
вежбаоница (2014). Почео је да ради на Учитељском фа-
култету 2013. године као сарадник у настави – сарадник 
у вежбаоници за предмет Методика наставе математике 
II. Дипломирао је, као студент генерације, 2012. године, а 
мастер студије завршио 2013, такође као најуспешнији сту-
дент. Био је стипендиста Факултета на основним и мастер 
студијама, као студент са највишим просеком и стипендиста 
Фонда за младе таленте (школска 2011/12. и 2012/13). 
Стипендију додељује Министарство омладине и спорта 
Републике Србије, за хиљaду најбољих студената из целе 
Србије. Добитник је Повеље Универзитета у Београду за  
изузетан успех током студирања и најбољег студента гене-
рације Учитељског факултета (2013).

Студијске посете: Светски сајмови образовања Дидакта, 
Базел (2010) и Хановер (2012). Био је члан организационих 
одбора више међународних научних скупова на Факултету 
(2014, 2015. и 2017. године). Учествовао је у организацији 
разних спортско-културних и хуманитарних манифестација 
на Факултету (од 2012. године).

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: „Вред-
носне функције спорта у настави физичког васпитања”, Ме-
тодичка пракса (2/2017).

Е-mail: nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs

Милосављевић, др Предраг (1974), ради као истра-
живач у Дидактичко-методичком институту Учитељског 
факултета од 2016. године. Докторирао је на Универзите-
ту у Београду, Студије при Универзитету, Историја и фило-
зофија природних наука и технологије (2013).

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: 
„Ruđer Bošković i primena koncepta Platonovog geometrijskog 
broja...”, Structural Integrity and Life (2017); Мера и узви-
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шеност... (2016); „Основе Платонове филозофије природе и антички 
образовни систем”, Теме (2016); „World as an Artwork: Aesthetic, Artistic 
and Mathematical Aspects of Plato’s Cosmology”, Sztuka i Filozofia (2014); 
„Geometrical aspects of Chronos: Ancient teachings about time and cosmic 
order”, The Concept of Divine in its Diachronic Dimension (2011). 

Претходно просветно искуство стекао је као професор у ОШ „Ује-
дињене нације”, Средњој школи Барајево, Првој спортској кошаркашкој 
гимназији – Колеџ Београд и Школи за негу лепоте. 

У звање ванредног професора је изабран на Алфа БК Универзитету 
(2015), област Заштита наслеђа. Предаје по позиву на Студијама при Уни-
верзитету (2014–) – Наука и култура у Србији XIX и XX века, Увод у исто-
ријске студије (методологија научног рада).

Добитник је награде World Intellectual Property Organization Medal for 
Creativity 2016. Аутор је изложбе „Слово ренесансе...”, Матица српска 
(2015). 

Члан је уређивачког одбора научног часописа Phlogiston (2014–). Пот-
председник је Друштва за историју науке (2013–) и члан је УЛУПУДС – са-
мостални уметник, област историја и теорија уметности, графички дизајн 
(2007–).

Учесник је на научном пројекту Теорија и пракса науке у друштву 
(2011–) и развојном пројекту Дигиталне наставне компетенције – ДНК 
(2017–). 

E-mail: predrag.milosavljevic@uf.bg.ac.rs
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СПИСАК ГОСТУЈУЋИХ ПРОФЕСОРА,  
АНГАЖОВАНИХ У 2017/18.

Др Јаблан Дојчиловић 
Редовни професор, Физички факултет, Београд
Др Алија Мандак 
Редовни професор, Учитељски факултет, Лепосавић
Др Мариана Дан 
Редовни професор, Филолошки факултет, Београд
Др Момчило Павловић 
Редовни професор, Институт за савремену историју, Београд
Мр Ервин Ћатовић  
Редовни професор, Факултет уметности, Косовска Митровица 
др Душка Кликовац   
Редовни професор, Филолошки факултет, Београд
др Слободан Перовић   
Редовни професор, Филозофски факултет, Београд
Др Александар Липковски   
Редовни професор, Математички факултет, Београд
Др Љубивоје Стојановић   
Редовни професор. Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов”, Вршац
Др Јасмина Ковачевић   
Редовни професор, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Др Жарко Требјешанин  
Редовни професор, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Др Александар Милојевић   
Редовни професор, Учитељски факултет, Лепосавић
др Бојана Шкорц  
Редовни професор, Факултет ликовних уметности, Београд
др Ивана Дробни   
Редовни професор, Факултет музичке уметности, Београд
др Милија Сукновић   
Редовни професор, Факултет организационих наука, Београд
др Марија Мацура   
Ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
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др Милан Попадић  
Ванредни професор, Филозофски факултет, Београд 
др Живорад Марковић 
Ванредни професор, Педагошки факултет, Јагодина 
Др Сања Мандарић   
Ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
Мр Дарко Недељковић  
Ванредни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад 
Др Слободан Јовановић  
Ванредни професор, Биолошки факултет, Београд
Др Драгица Тривић  
Ванредни професор, Хемијски факултет, Београд
Др Вељко Брборић  
Редовни професор, Филолошки факултет, Београд
Др Зона Мркаљ  
Редовни професор, Филолошки факултет, Београд
Др Александар Милановић   
Ванредни професор, Филолошки факултет, Београд
Др Љиљана Живковић  
Ванредни професор, Географски факултет, Београд
др Миомира Ђурђановић   
Ванредни професор, Факултет уметности, Ниш
др Верица Милутиновић   
Доцент, Педагошки факултет, Јагодина
Др Александар Тадић  
Доцент, Филозофски факултет, Београд 
Др Јелена Пртљага   
Доцент, Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов”, Вршац
Др Миодраг Рашковић  
Научни саветник, Математички институт САНУ 
Др Светлана Шеатовић 
Виши научни сарадник, Институт за књижевност у Београду
Предраг Пртљага   
Сарадник у настави, Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов”, Вршац
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СПИСАК САРАДНИКА КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. 
ГОДИНИ АНГАЖОВАНИ НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Гордана Стоковић  
Сарадник у настави – демонстратор (Педагошка информатика)
Тамара Ђукић 
Сарадник у настави – демонстратор (Методика наставе музичке културе)
Јована Сарић 
Сарадник у настави – демонстратор (Методика развоја почетних 
математичких појмова)
Невена Спасојевић 
Сарадник у настави – демонстратор (Методика музичког васпитања I)
Иљаз Османлић 
Сарадник у настави – демонстратор (Социологија образовања и Социологија 
породице)
Борис Богдановић 
Сарадник у настави – демонстратор (Керамика)
Павле Иветић 
Сарадник у настави – демонстратор (Основе организације и управљање 
образовним институцијама)
Јелена Враговић Цветковић  
Сарадник у настави – демонстратор (Методика наставе математике, 
Методика наставе физичког васпитања II)
Ирма Хукић Фијуљанин 
Сарадник у настави – демонстратор (Методика наставе српског језика и 
књижевности)
Алма Тотић Себечевац Сарадник у настави – демонстратор (Методика 
наставе природе и друштва)
Бесим Адиловић  
Сарадник у настави – демонстратор (Методика наставе математике)
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СПИСАК НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
КОЈИ СУ РАДИЛИ НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Босиљка Агатоновић, Социјална екологија
Биљана Алавања, Методика наставе природе и друштва
проф. др Светлана Безданов Гостимир, Масовне комуникације
проф. др Вера Белокапић Шкунца, Руски језик
Весна Васић, Методика наставе ликовне културе
проф. др Младен Вилотијевић, Дидактика
проф. др Бошко Влаховић, Општа педагогија
доц. др Јелена Врањешевић, Психологија
проф. др Наташа Вујисић Живковић, Педагогија
проф. др Миодраг Вуковић, Антропологија
проф. др Грозданка Гојков, Дидактика
проф. др Ђуро Дедић, Дидактика
проф. др Ћемал Долићанин, Математика
мр Бранимир Драгојевић, Методика наставе музичке културе
мр Вера Дражић, наставник, Енглески језик
мр Ратко Дрндаревић, Социологија
Олгица Зечевић, Српски језик
проф. др Станоје Ивановић, Социологија образовања
проф. др Предраг Јовановић, Економика образовања
мр Ружа Јукић, наставник, Методика наставе математике
Александра Капетановић (Смиљанић), Општа педагогија
проф. др Саит Качапор, Школска педагогија
проф. др Ненад Кецмановић, Социологија породице
проф. др Љиљана Кнежевић, Методика наставе природе и друштва
проф. др Нада Кораћ, Развојна психологија
Душица Костић, Дидактика
проф. др Никола Костић, Социологија
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мр Ана Крагујевић, Упознавање околине, Екологија
проф. др Габријела Крагујевић, Методика наставе физичког васпитања
мр Милена Крсмановић, Методика ликовног васпитања
проф. др Миливоје Лазић, Математика
проф. др Илена Магда, Методика наставе румунског језика и румунски језик
проф. др Милосав Марјановић, Методика наставе математике
проф. др Бранка Марковић, Француски језик
проф. др Данило Ж. Марковић, Социјална екологија
Иван Марковић, Шах I и II
проф. др Радован Матовић, Државно уређење и школско законодавство
др Сунчица Мацура, Педагошка психологија
проф. др Енвер Међедовић, Методика наставе физичког васпитања
мр Ћећилија Миклау, наставник, Француски језик
проф. др Вук Милатовић, Методика наставе српског језика и књижевности
Дејан Миливојевић, Вокално-инструментална настава, Хор
Бојан Мирић, Методика наставе природе и друштва 
проф. др Војислав Митић, Развојна психологија
проф. др Владимир Мићић, Методика наставе математике
проф. др Милимир Мучибабић, Социологија 
проф. др Абдулах Мушовић, Руски језик
проф. др Ђорђе Надрљански, Информатика
проф. др Адријан Негру, Методика наставе ликовне културе
Марко Новаковић, Филозофија са етиком 
проф. др Драгутин Огњеновић, Књижевност за децу и младе
мр Катарина Петраш, наставник, Немачки језик
проф. др Милован Пецељ, Интердисциплинарни семинар из природе и друштва
мр Мирослава Пецовић, Руски језик
проф. др Петар Пијановић, Књижевност за децу и младе
доц. др Јелена Пртљага, Енглески језик
проф. др Милица Радовић Тешић, Српски језик 
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проф. др Милан Ратковић, Социологија образовања
проф. др Миодраг Рашковић, Математика
проф. др Ружица Росандић, Педагошка психологија
проф. др Миле Савић, Филозофија са етиком
Оља Сарић, Методика наставе српског језика и књижевности
Александра Симић, Образовна технологија
проф. др Бора Станојловић, Породична педагогија
проф. др Гордана Стојановић, Методика наставе музичке културе
доц. др Александар Тадић, Педагогија
мр Милован Томић, Психологија
Весна Томић Митровић, Енглески језик
Мирјана Трмчић (Маринковић), Методичка пракса
проф. др Ристо Тубић, Филозофија са етиком
проф. мр Ервин Ћатовић, Методика наставе ликовне културе
мр Милица Ћебић, Методика наставе математике
Александра Угреновић, Књижевност за децу и младе
мр Тамара Узелац, наставник, Руски језик
проф. др Владимир Цветановић, Српски језик и књижевност, Методика 
наставе српског језика и књижевности
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СПИСАК НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретар
др Светлана Леви

Служба за правне, кадровске и 
административне послове
Нада Новаковић
Бранко Обрадовић
Жељана Цветковић

Студентска служба 
Сузана Бура, шеф службе
Весна Лазаревић
Азра Међедовић
Снежана Николић
Бранкица Радовић
Љиља Радојичић
Зорица Смиљанић

Служба за рачуноводство и 
финансије 
Моника Глишановић
Емина Ђорђевић
Гордана Илић
Ненада Келечевић
Марија Стојановић, шеф службе

Служба за подршку у настави 
Милош Батрићевић
Владимир Брборић
Јелица Илић Минић
Златко Катанић
Бошко Михаиловић

Јелена Радојичић
Ненад Синђелић
Срђан Стевић

Служба за комерцијално-услужне 
послове
Милош Мацут
Силвана Радашиновић
Радмила Радевић
Зоран Тошић, шеф службе

Техничка служба 
Зорица Вучковић
Драган Гавриловић, шеф службе
Сафета Гавриловић
Анка Ђорђевић
Ђорђе Ђорђевић
Славица Живковић
Милош Илић
Љиљана Јаковљевић
Тања Јовановић
Вера Јовичић Живановић
Игњат Јовковић
Светлана Касалица
Биљана Катанић
Небојша Матић
Милена Милаковић
Мирјана Митић
Анђелка Нинковић
Марија Рајић
Биљана Симић
Саша Станисављевић
Гордана Стефановић
Мирослава Суботић
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СПИСАК НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
КОЈЕ ЈЕ РАДИЛО НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Аурора Алексић
Виолета Аксентијевић
Ана Атељевић
Саша Благајац
Љубица Влајованов
Дејан Вукелић
Душанка Вучић
Милка Гавриловић
Љубица Гвоздић
Александар Герасимовић
Олга Димитријевић
Марина Ђорђевић
Милена Јаковљевић
Драган Јанковић
Зејнепа Кршић
Гордана Медић
Љубица Миладиновић
Биљана Милатовић
Ненад Милић

Драган Миловановић
Ранка Мраовић
Снежана Николић
Драгомир Петковић
Петар Петровић
Весна Радивојевић
Снежана Радовић
Нађа Радојчић Богдановић
Шехерезада Рајић
Абидин Сали
Ивана Слипчевић
Мирослава Смиљковић
Љиљана Станковић
Миленија Стојановић
Ханка Точи
Јелена Ћирић
Верица Фундановић
Антоније Хрипов
Љиљана Шапић

РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР 
Аница Абазовић
Марија Барна Липковски 
Амина Билаловић
Никола Кулић
Дајана Матовић
Наташа Милошевић
др Ивко Николић, руководилац Центра
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СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ НА 
УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ
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Стипендисти Факултета за академску 2011/12. годину
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Студентски живот на Учитељском факултету је веома разноврстан. 
Студенти имају могућности да покажу своја знања и умећа у разним 

областима, од музике и глуме, спортских активности и фолклора, до 
организационих вештина. Факултет им омогућава да се искажу кроз 
редовне и изборне предмете, али студенти и сами преузимају иницијативу 
како би учествовали у многим културно-уметничким, спортским, 
хуманитарним и волонтерским активностима. Путовања, стручне посете и 
екскурзије, концерти и гости предавачи, још неки су од чинилаца богатог 
студентског живота на Факултету.  

Студентски парламент. Студентски парламент Учитељског факултета 
основан је у априлу 2007. године. Парламент има седамнаест чланова са 
свих година студија. То су студенти који наставу похађају на матичном 
факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Студентски 

Седница Студентског парламента УФ (2012)
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парламент има председника, потпредседника и секретара и састаје се 
једном месечно, а по потреби и чешће. Бави се актуелним студентским 
питањима и проблемима, заступа интересе студената пред руководством 
Факултета, делегира једног студента Факултета у Студентски парламент 
Универзитета у Београду, затим четири студента у Савет Факултета, по 
два члана у Одбор за културну, уметничку, јавну и спортску делатност 
Факултета и Одбор за организовање годишњег научног скупа на Факултету, 
као и у разним другим комисијама. Све то је у циљу подизања квалитета 
наставног процеса који се одвија на Учитељском факултету. У оквиру 
универзитетских пројеката, Студентски парламент Учитељског факултета 
учествовао је на Студентско-копаоничким сусретима у децембру 2010, 
2011, 2012, 2013. и 2014. године, као и на студентским форумима на 
Копаонику и Златибору 2015, 2016. и 2017. године, где су присуствовали 
предавањима из различитих области које су блиске свим студентима. 

Студент продекан. Студент продекан је представник студената који, 
као члан Деканског колегијума, представља спону између студената 
и руководства Факултета. Студент продекан присуствује седницама 
Наставно-научног већа, Савета и Колегијума методичара, активно се 
укључује у решавање питања која се тичу студената, сарађује са осталим 
продеканима на нивоу Универзитета, као и са студентима продеканима 
на осталим учитељским/педагошким факултетима у Србији, координира 
рад студентских организација и Студентског парламента. Мандат студента 
продекана траје годину дана са правом реизбора. Досадашњи студенти 
продекани били су: Биљана Крунић (бирана је 2002. године), Бојана 
Јевтовић (2003), Наташа Новоселац (2005), Ана Сарвановић (2008), Милка 
Сарић (2009), Душка Михајловић (2009), Драгана Марковић (2011), 
Ненад Синђелић (2012), Александра Јанковић (2013), Ана Ђерић (2015) и 
Немања Станков (2017).

Стипендије и награде. Од 2005. године Факултет награђује најбоље 
студенте једногодишњим стипендијама и једнократним наградама. Одлуку 
доноси Наставно-научно веће на основу прецизних критеријума, а на 
предлог Комисије за награде, коју сачињавају наставници, сарадници и 
студент продекан. 
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Драгана Марковић Немања СтанковНенад Синђелић Ана Ђерић

Биљана Крунић Наташа Новоселац

Милка Сарић Душка МихајловићАна Сарвановић

Бојана Јевтовић

Студенти продекани Учитељског факултета
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Помоћ студентима слабијег материјалног статуса. Учитељски 
факултет је у претходних девет година помогао више стотина студената, 
како у новчаном смислу, тако и смањењем школарине, куповином 
уџбеника и неопходних ствари за њихово даље школовање.

Хор и Камерна музика. Хор и Камерна музика су, пре свега, изборни 
предмети на Учитељском факултету, које студенти, у складу са својим 
интересовањима, могу похађати. Курсеве воде наставници Ана Ћосовић 
(пре ње Дејан Миливојевић) и мр Радмила Стојановић. У оквиру ових 
предмета студенти имају могућност да искажу своје вокалне и музичке 
способности на честим концертима који се организују разним поводима. 
Хор Учитељског факултета сваке године учествује на свечаности поводом 
пријема нове генерације студената, доделе диплома свршеним студентима, 
на Светосавској академији, на разним промоцијама, отварању научних 
скупова и другим свечаностима на Факултету. Студенти су имали прилике 
и да изводе композиције са познатим музичарима и саставима, као што су 
Београдски гудачки квартет и Гудачки оркестар „Светог Ђорђа”, а могли 
су и да слушају сјајне извођаче. Поред ових активности, Хор Учитељског 
факултета је учествовао на међународним такмичењима хорова Бугарска 

Хор Учитељског факултета у холу Народног музеја (2013)
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2011. и Грчка 2012, где су остварени запажени резултати и где је Факултет 
представљен у најбољем светлу. Хор Учитељског факултета је наступао 
на свечаној седници Студентске конференције Универзитета Србије 
(СКОНУС) у Народној скупштини Републике Србије у марту 2011. године. 
Импозантним концертом у атријуму Народног музеја дао је пуни допринос 
обележавању двадесетогодишњице факултетског образовања учитеља у 
Србији, као и наступом у Задужбини Илије М. Коларца, у оквиру Свечане 
академије поводом прославе дводеценијског постојања учитељских 
факултета (октобар, 2013).  

Студентско позориште. Студентско позориште Учитељског 
факултета, под руководством наставника Јадранке Барзут, представља 
вид стваралаштва талентованих студената, кроз које могу да искажу своје 
глумачке способности. Премијере се редовно одржавају сваке године 
почетком октобра, у част нове генерације студената. До сада су, између 
осталог, игране следеће представе: Госпођа министарка, Бранислав Нушић, 
Радован III, Душан Ковачевић, Женидба, Н. В. Гогољ, Лаки комад, Небојша 

Представа Полицајци
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Ромчевић, Иза кулиса, Мајкл Фрејн, Аналфабета, Бранислав Нушић, По-
лицајци, Славомир Мрожек, Мала српска комедија, Драган Алексић, више 
новогодишњих представа за децу итд. Студентско позориште је гостовало и 
на другим учитељским/педагошким факултетима у Србији, Универзитету у 
Београду, Ваљеву, као и у наставним одељењима нашег Факултета.

Вокално-инструментални ансамбл Зора. Студенти Учитељског 
факултета имају прилику да опробају своје вокалне способности у вокално-
-инструменталном ансамблу Зора, који води доц. др Александра Стошић, 
наставник Учитељског факултета. Опус овог ансамбла чине традиционалне, 
изворне народне песме, које се овим путем желе презентовати ширем 
аудиторијуму и на тај начин сачувати од заборава. Учитељски ансамбл 
Зора наступао је поводом пријема бруцоша, додела диплома, промоција 
и других свечаности на Факултету и ван њега. Посебно се истиче наступ 
у Дому синдиката, где су, у сарадњи са Хором Учитељског факултета, 
обележили 26. Сабор учитеља Србије, и направили манифестацију за 
памћење. Такође се истичу наступи: Ускршњи концерт Деца – чувари на-
родне традиције, у сарадњи студената и ученика основне школе „Ћирило 

Писац Урош Петровић као гост на часу Књижевности за децу и младе
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и Методије” (април, 2009); концерт у оквиру пројекта Ко то тамо пева?, 
у Атријуму Народног музеја (април, 2010); наступ на концерту Деца гра-
ду поклањају музику 2, у Соколском дому у Обреновцу (децембар, 2010); 
наступ у Младеновцу (јун, 2013); наступ у Задужбини Илије М. Коларца, 
у оквиру Свечане академије поводом прославе 20 година постојања 
учитељских факултета (октобар, 2013); наступ на отварању Учитељијаде у 
Лепенском Виру (мај, 2016); наступ у Новој Вароши, у оквиру Дана културе 
(фебруар, 2017); Social Evening at the 15th ELTA Conference, Сингидунум (мај, 
2017); концерт у Београдском драмском позоришту поводом 90 година oд 
оснивања Основне школе „Ћирило и Методије” (мај, 2017); хуманитарни 
концерт, са Ђурђевим ступовима, при Храму Василија Острошког (јул, 
2017); отварање међународне конференције Језик струке и професионал-
ни идентитет наставника (септембар, 2017); отварање међународног 
симпозијума стома сестара у Сава Центру (октобар, 2017); наступ у оквиру 
фестивала О бре фест, у Обреновцу (новембар, 2017). Колико вреди бити 
део ове заједнице, показује и чињеница да су се многи студенти враћали 
након дипломирања да волонтерски певају у Ансамблу. 

САРАДЊА

Учитељијада. Учитељијада је скуп студената свих учитељских/
педагошких факултета у Србији на којем се студенти надмећу у спортским 
активностима и различитим дебатама, као и у беседништву. Такмичења се 
организују у малом фудбалу, кошарци, одбојци, стоном тенису и шаху, у 
обе конкуренције (мушкој и женској).

Прва учитељијада одржана је у мају 2007. године у Врњачкој Бањи, а 
домаћин је био Учитељски факултет из Врања. До сада је одржано укуп-
но једанаест учитељијада, где су домаћини били сви учитељски/педагошки 
факултети. Учитељски факултет из Београда може се похвалити запаженим 
резултатима у свим дисциплинама. На четвртој по реду учитељијади у Ка-
раташу, где је домаћин био наш факултет, организовано је, по први пут, 
и такмичење у беседништву. На последњој учитељијади одржаној у Сом-
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бору (мај, 2017), Учитељски факултет из Београда освојио је прво место у 
свеукупном пласману. Учитељијада је и прилика да се упознају колеге са 
других факултета, да се стекну и прошире пријатељства, размене искуства 
и сл.  

Универзитетске спортске лиге. Спортско удружење Универзитета у 
Београду организује такмичења студенткиња и студената у више спортских 
грана и дисциплина на нивоу Универзитета у Београду. Учитељски 
факултет је приступио такмичењима у марту 2011. године, и то са 
мушком футсал екипом која се такмичила у Другој футсал лиги. У женској 
конкуренцији, од академске 2011/12. године, у такмичења су укључена и 
футсал и кошаркашка екипа Факултета, као и мушка кошаркашка екипа. 
Од академске 2015/16. године, студенткиње Учитељског факултета 
редовне су учеснице и такмичења у одбојци. Данас се све екипе такмиче 
у јединственим лигама Универзитета. Такође, поред футсал лиге, мушка 
и женска футсал екипа су учествовале и у куп такмичењима (2013), где су 
у јакој конкуренцији оствариле добар резултат освајањем четвртог места 
(студенткиње) и проласком у осмину финала (студенти). 

Првенство студената у кросу. У организацији Катедре за методику 
наставе физичког васпитања, од октобра 2011. године одржава се 
првенство студената Учитељског факултета у кросу, у пролеће и јесен. 
У почетку су се такмичили само студенти друге године, али су временом 
укључиване и остале године студија, да би данас то био крос за све студенте 
Факултета. У новембру 2017. године организован је тринаести крос. 
До сада је учествовало преко 2000 такмичара. Такмичења се изводе на 
Калемегдану, у Доњем граду. Значајан допринос и помоћ у организацији 
професорима физичког васпитања пружају и студенти волонтери.

Студентске конференције. Студенти Учитељског факултета редовни су 
учесници међународних стручних студентских конференција. Неке од њих 
биле су: Међународна конференција Education, culture, society – nowadays 
challanges (Вроцлав/Пољска, 2013), Међународна студентска конферен-
ција Језик – упутства за употребу (Пула/Хрватска, 2014), Међународна 
конференција студената специјалне едукације и рехабилитације (Златибор, 
2015), Међународна студентска конференција Савремени изазови у васпи-
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тању и образовању – дидактички аспекти (Вршац, 2017). Такође, од 2014. 
године, студенти Учитељског факултета активно су укључени и учествују 
на Фестивалу науке, традиционалној манифестацији која има сврху „да 
представи, објасни и промовише науку на начин подједнако близак и јасан 
свима, без обзира на године и образовање”.

Стручне посете и међународне размене студената. Стручне посете и 
међународне размене студената остварене су више пута у току претходних 
година. Студенти Учитељског факултета из Београда у више наврата су 
имали прилику да угосте студенте са других учитељских или педагошких 
факултета из Европе. Споменућемо неке: 2006. године студенте Педагошког 
факултета из Љубљане и Педагошког факултета из Берна; 2010, 2012, 
2013, 2015. и 2017. године студенте из Лиона, Брисела и Париза; 2016. и 
2017. године студенте из Пољске и Јапана. Остварена је добра сарадња и 
студенти Учитељског факултета из Београда посетили су Љубљану и Берн у 
мају 2007. године, Лион у октобру 2008, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. 
године; Брисел у октобру 2009. године; Краков у октобру 2016. и Норвешку 

Студентска екскурзија – Манастир Дечани
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2017. године, где су били укључени у наставне активности, упознајући се са 
школским системом, културом, обичајима и традицијом земаља домаћина. 
Током лета 2012. године, студенти Учитељског факултета имали су прилику 
да волонтерски раде са децом из Румуније, чиме је створена могућност за 
потенцијалну сарадњу са Савезом Срба у Румунији. Наши најбољи студенти 
су у октобру 2010. и у фебруару 2012. године имали прилику да путују у 
Базел (Швајцарска) и Хановер (Немачка) и посете Дидакту – светски сајам 
образовања. 

Стручне студентске екскурзије. Стручне студентске екскурзије, на 
предмету Српска култура у европском контексту (некада Историја српске 
културе), већ су традиција и један од заштитних знакова Учитељског 
факултета. Екскурзије се организују од 2002. године. То су својеврсна 
ходочашћа на којима је стицање знања неодвојиво од духовног сазревања 
њихових учесника. Студенти Факултета имају прилику да пропутују и виде 
Србију у свим њеним крајевима, али и многе европске и ваневропске 
градове попут Истанбула, Санкт Петербурга, Москве, Атине, Микене, 
Фиренце, Падове, Рима, Венеције, Брашова, Темишвара, Букурешта, 
Бањалуке, Требиња, Вишеграда, Јерусалима, Синајске горе, Охрида, 

Хуманитарни концерт који су организовали студенти УФ
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Острога, Цетиња, Сент Андреје, Будимпеште, Барселоне, Фиренце, 
Ватикана, Нице итд.  

Ипак, посете Косову и Метохији један су од најзначајнијих – вероватно 
и најзначајнији – камен у мозаику стручних екскурзија, где су у више нав-
рата, студенти и наставници Учитељског факултета обишли наше највеће 
косовско-метохијске светиње и боравили у српским енклавама. Од топлог 
сусрета на Учитељском факултету у Лепосавићу, упознавања Бањске Ба-
новић Страхиње, преко потресних разговора са игуманијама манастира 
Соколица и Горич, боравка у Патријаршији, изузетног дочека у Дечанима, 
ужаса пред уништеним и радости пред обновљеним Зочиштем, до госто-
примства у Великој Хочи, успињања на Шар-планину и погледа прелепих 
грачаничких фресака – свуда смо били обузети помешаним осећањима. 
Дивљење и усхићеност што смо на темељима српске државе, духовности и  
културе, стално су се смењивали са осећањима туге због стања у којем се 
српска покрајина Косово и Метохија сада налази. 

Моба. Моба је скуп који се организује сваке године од 19. јула до 
19. августа у Манастиру „Свети Николај” у Соко Граду. Мобу, коју сваке 
године посети 200 деце из Србије и дијаспоре, воде вероучитељи и 
студенти Учитељског факултета. Остварена је одлична сарадња између 
вероучитеља и наших студената, чиме су отворена врата за размену 
нових искустава и познанстава. Интересантно је поменути да је сарадња 
почела тако што студенти који похађају изборни предмет Тумачење Библије, 
већ по традицији, одлазе у Манастир „Свети Николај” у Соко Граду да 
полажу испит. Такође, студенти Учитељског факултета су, као волонтери, 
били укључени у рад Летње школе за српску децу из иностранства, са 
веома богатим културним и историјским програмом, која се одржава у 
организацији надлежног министарства и основне школе у Азањи. 

Хуманитарне акције. Добровољно давање крви један је од начина 
исказивања хуманости студената Учитељског факултета у Београду. 
Студенти Факултета не само да се увек одазову акцијама добровољног 
давања крви већ су неки од њих и волонтери у Институту за трансфузију 
крви и организатори добровољног давања крви на Учитељском факултету. 
Хуманитарна помоћ за Косово и Метохију, као и акција Осмех на дар 
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спровођени су више пута. Давани су прилози у виду новца, хране и одеће, 
а сакупљену помоћ студенти су сами носили на Косово и Метохију и 
предавали онима којима је та помоћ била најпотребнија. Годинама уназад 
организоване су акције прикупљања одеће и играчака које су дониране 
установама за незбринуту децу (Свратиште на Звездари – Центру за 
интеграцију младих), као и акције прикупљања средстава за лечење колега 
студената са Учитељског као и других факултета, али и разних других особа 
којима је та помоћ била преко потребна. У априлу 2012. године, приређен 
је хуманитарни Ускршњи концерт Камерне музике Учитељског факултета 
у Београду за младе из дома Моша Пијаде, дома Јован Јовановић Змај и 
дома Дринка Павловић у Београду (Центар за заштиту одојчади, деце и 
омладине). Концерт је остварен захваљујући заједничкој сарадњи студената 
Камерне музике, музичких гостију и Студентског парламента Факултета, на 
идеју мр Радмиле Стојановић, наставника Камерне музике. 

Ненад Синђелић 
Душка Михајловић 

Немања Станков

Час физичког у дворишту Учитељског факултета
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ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ ДИПЛОМАМА 
О СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

И ЗАВРШЕНИМ МАСТЕР СТУДИЈАМА



300

Сања Благданић (Ристић),  
први дипломирани професор 

разредне наставе (1997)

Оливера Станишић Вучковић,  
први дипломирани 

академски васпитач (2008)
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Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

2013.

Хаџић Назим Сабрина 25. 10. 2013.
Солаковић Месуд Дина 28. 10. 2013.
Ристић Миодраг Даница 19. 11. 2013.
Кокић Драган Александра 03. 12. 2013.
Комароми Лазар Марина 03. 12. 2013.
Бешлин Коста Јелена 10. 12. 2013.
Кнежевић Милан Кристина 20. 12. 2013.
Ранисављевић Милан Верица 20. 12. 2013.
Ивковић Драган Александра 20. 12. 2013.
Ристић Мирко Милена 20. 12. 2013.
Аћимовић Зоран Ана 20. 12. 2013.
Негројевић Милорад Жива 23. 12. 2013.
Станковић Слободан Милена 23. 12. 2013.
Лекпек Ибро Амина 27. 12. 2013.

2014.

Андрић Љубан Миленка 17. 01. 2014.
Ђурковић Момчило Милица 02. 02. 2014.
Подкољњак Драган Драгана 20. 02. 2014.
Глишић Војислав Милена 25. 02. 2014.
Живановић Милета Ђорђе 07. 04. 2014.
Шљивић Јовица Марина 23. 04. 2014.
Бибић Душан Дорис 23. 04. 2014.
Кузељевић Ацо Ивана 23. 04. 2014.
Петров Јован Драгана 23. 04. 2014.
Јанковић Здравко Слађана 23. 04. 2014.
Живковић Драган Данијела 23. 04. 2014.
Миливојевић Божидар Мирјана 23. 04. 2014.
Димитријевић Обрад Ивана 23. 04. 2014.
Максимовић Бобан Наталија 23. 04. 2014.
Перишић Радован Марија 23. 04. 2014.
Рајчић Братислав Сања 29. 04. 2014.
Цаковић Авдија Самина 30. 04. 2014.
Белић Петар Марина 30. 04. 2014.
Бојанић Горан Маријана 30. 04. 2014.
Рајковић Миланко Невена 30. 04. 2014.
Павловић Радослав Сања 06. 06. 2014.
Стојанов Иван Ивана 25. 06. 2014.
Веселиновић Божидар Јелена 25. 06. 2014.
Кокановић Предраг Ивана 25. 06. 2014.

Покрајац Јован Бојана 25. 06. 2014.
Павловић Љубиша Ана 25. 06. 2014.
Павлов Милан Тамара 25. 06. 2014.
Шеша Здравко Мирјана 25. 06. 2014.
Бокун Слободан Никола 25. 06. 2014.
Милетић Предраг Марина 25. 06. 2014.
Кукић Цвитан Љиљана 25. 06. 2014.
Рајић Бранко Милан 25. 06. 2014.
Величковић Живојин Јелена 25. 06. 2014.
Лазин Душан Драгана 25. 06. 2014.
Долама Виктор Даниела 25. 06. 2014.
Јаћимовски Света Оливера 25. 06. 2014.
Ћалић Зоран Јасмина 25. 06. 2014.
Трајковски Радомир Светлана 25. 06. 2014.
Зубац Зденко Константин 25. 06. 2014.
Мићовић Душан Милка 02. 07. 2014.
Богдановић Милован Гордана 02. 07. 2014.
Ђорђевић Зоран Александар 02. 07. 2014.
Тубић Бранислав Бранка 02. 07. 2014.
Тасић Горан Јована 02. 07. 2014.
Јанковић Љубиша Александра 02. 07. 2014.
Несторовић Дејан Никола 02. 07. 2014.
Димитријевић Дејан Нина 02. 07. 2014.
Стојановић Слободан Ана 02. 07. 2014.
Рајковић Тонко Јелена 02. 07. 2014.
Милисављевић Зоран Биљана 02. 07. 2014.
Миловац Крсто Јована 02. 07. 2014.
Реџић Томислав Тијана 02. 07. 2014.
Филић Срећко Сандра 02. 07. 2014.
Цветковић Јован Невена 02. 07. 2014.
Лазић Мирољуб Тамара 02. 07. 2014.
Затежић Ранко Марија 02. 07. 2014.
Халиловић Имер Алмиса 02. 07. 2014.
Цуцак Филдуз Јасмина 02. 07. 2014.
Гајић Радомир Нела 02. 07. 2014.
Ћурин Мирјана Нина 02. 07. 2014.
Ивановић Емилија Милица 02. 07. 2014.
Марковић Милорад Милијана 02. 07. 2014.
Станковић Илија Ивана 02. 07. 2014.
Сретеновић Драган Милица 02. 07. 2014.
Продановић Стево Радојка 02. 07. 2014.
Јовановић Драгана Милица 02. 07. 2014.
Матић Милоје Катарина 02. 07. 2014.
Радојковић Славољуб Данијела 02. 07. 2014.

ПРОФЕСОРИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉИ
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Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Мијаиловић Милутин Марина 02. 07. 2014.
Лучић Зоран Зорана 02. 07. 2014.
Радовић Часлав Невена 02. 07. 2014.
Мандушић Бранко Ива 02. 07. 2014.
Новаковић Зоран Александра 02. 07. 2014.
Стојићевић Миодраг Снежана 02. 07. 2014.
Ђорђевић Предраг Ана 02. 07. 2014.
Поповић Момчило Емилија 02. 07. 2014.
Гуџић Ахмет Јасмина 02. 07. 2014.
Бојић Владета Вања 03. 07. 2014.
Селмановић Насуф Семир 04. 07. 2014.
Радонић Зоран Ивана 04. 07. 2014.
Јовановић Милан Ивана 04. 07. 2014.
Кукољ Владимир Марија 04. 07. 2014.
Лазић Добросав Јелена 04. 07. 2014.
Марковић Миле Милијана 04. 07. 2014.
Куртагић Насер Алтуна 04. 07. 2014.
Лукић Драган Марина 05. 07. 2014.
Папић Решид Елдан 08. 07. 2014.
Радашиновић Горан Мартина 10. 07. 2014.
Лазић Часлав Ана 10. 07. 2014.
Јеремић Живан Ивана 10. 07. 2014.
Мартиновић Кемал Алмедина 11. 07. 2014.
Јаковљевић Ратко Милена 27. 08. 2014.
Јевремовић Милојица Ивана 28. 08. 2014.
Стајин Радомир Тамара 28. 08. 2014.
Лазић Часлав Сандра 01. 09. 2014.
Илић Зоран Ана 01. 09. 2014.
Јавор Синиша Наташа 01. 09. 2014.
Новаковић Зоран Снежана 01. 09. 2014.
Радић Драгослав Марко 04. 09. 2014.
Ђорђевић Трајан Александра 04. 09. 2014.
Михаиловић Миланче Сандра 04. 09. 2014.
Марковић Александар Ана 05. 09. 2014.
Томић Милан Катарина 05. 09. 2014.
Јанковић Горан Александра 11. 09. 2014.
Миличевић Милан Александра 13. 09. 2014.
Луковић Миодраг Маријана 13. 09. 2014.
Џаић Стојан Маша 18. 09. 2014.
Краковић Вучић Емилија 18. 09. 2014.
Голубичић Иван Зорана 19. 09. 2014.
Кривокапић Васо Александра 20. 09. 2014.
Хасановић Љутвија Зенајда 20. 09. 2014.
Хочевар Александар Марија 24. 09. 2014.

Пузовић Владимир Марија 25. 09. 2014.
Силађи Миладин Наталија 30. 09. 2014.
Петровић Михаило Ана 02. 10. 2014.
Перић Драган Милош 02. 10. 2014.
Јовановић Милорад Ивана 02. 10. 2014.
Антић Милосав Андријана 06. 10. 2014.
Симичић Васа Марина 14. 10. 2014.
Минић Иван Александра 14. 10. 2014.
Жупић Љутвија Зехра 15. 10. 2014.
Коњик Маринко Олга 17. 10. 2014.
Ракита Симо Ивана 17. 10. 2014.
Обрадовић Горан Бојана 17. 10. 2014.
Кукрић Здравко Ксенија 18. 10. 2014.
Радојичић Бранислав Тамара 18. 10. 2014.
Видић Предраг Виолета 18. 10. 2014.
Илић Милојко Тамара 18. 10. 2014.
Хаџић Емчо Емина 22. 10. 2014.
Радиновић Душко Марина 27. 10. 2014.
Зорић Петко Сара 27. 10. 2014.
Винце Јозеф Тијана 27. 10. 2014.
Милутинов Драган Милица 27. 10. 2014.
Арсић Мома Александра 27. 10. 2014.
Климента Исах Дина 28. 10. 2014.
Петровић Радиша Љиљана 28. 10. 2014.
Мијаиловић Живорад Данијел 28. 10. 2014.
Брајовић Весна Бојана 28. 10. 2014.
Ристић Душан Маја 29. 10. 2014.
Чоловић Небојша Ненад 29. 10. 2014.
Полић Иван Сања 29. 10. 2014.
Топаловић Драган Иван 29. 10. 2014.
Ранковић Златибор Милица 29. 10. 2014.
Милосављевић Мирослав Марина 29. 10. 2014.
Веселиновић Драган Тамара 29. 10. 2014.
Томанић Драган Ивана 29. 10. 2014.
Јакшић Славко Маја 29. 10. 2014.
Ћатовић Ејуп Сенада 03. 11. 2014.
Вуков Озрен Ивана 03. 11. 2014.
Реч Насуф Кадира 19. 11. 2014.
Миљковић Предраг Јелена 25. 11. 2014.
Чалаковић Љутвија Арифа 25. 11. 2014.
Стојменовић Милорад Тања 25. 11. 2014.
Јаковљевић Славомир Анђела 25. 11. 2014.
Дукађинац Сулејман Емин 01. 12. 2014.
Димитријевић Жељко Миљана 01. 12. 2014.
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Нишић Слободан Ивана 01. 12. 2014.
Миленковић Милутин Невена 02. 12. 2014.
Божановић Горан Милица 02. 12. 2014.
Вељовић Горан Вања 02. 12. 2014.
Вучићевић Миодраг Маријана 02. 12. 2014.
Јовановић Драгован Милица 02. 12. 2014.
Илић Милан Никола 02. 12. 2014.
Емровић Бесим Едита 03. 12. 2014.
Танасковић Витомир Марија 08. 12. 2014.
Оташевић Зоран Ивана 09. 12. 2014.

2015.

Алексић Миле Невена 29. 01. 2015.
Јанковић Раде Ивана 09. 02. 2015.
Гајић Раденко Милица 09. 02. 2015.
Цветић Милан Ивана 09. 02. 2015.
Бозољац Милан Слађана 09. 02. 2015.
Савић Саво Милена 09. 02. 2015.
Зорић Ђуро Тамара 11. 02. 2015.
Маслић Светозар Дина 13. 02. 2015.
Кораћ Шабан Фариса 27. 02. 2015.
Крнојелац Лазар Софија 03. 03. 2015.
Мирковић Славомир Јасмина 06. 03. 2015.
Константинов Бобан Тамара 10. 03. 2015.
Стојановић Живанка Јована 29. 03. 2015.
Ставрић Миомир Сандра 02. 04. 2015.
Којић Ненад Ивана 14. 04. 2015.
Савић Зоран Ана 14. 04. 2015.
Бабић Тони Теодора 14. 04. 2015.
Додић Зоран Весна 14. 04. 2015.
Адамовић Миодраг Данијела 04. 05. 2015.
Јан Зоран Милена 04. 06. 2015.
Бешировић Митхат Семра 15. 06. 2015.
Качапор Хасиб Амина 15. 06. 2015.
Јањетовић Милош Јелена 17. 06. 2015.
Трикош Златко Слађана 17. 06. 2015.
Деспотовић Драган Тијана 17. 06. 2015.
Лебан Јожеф Сања 17. 06. 2015.
Келић Саша Сандра 17. 06. 2015.
Милошевић Небојша Јелена 17. 06. 2015.
Баковић Жељко Немања 17. 06. 2015.
Гилезан Јон Флавиа 17. 06. 2015.

Ивић Добрица Милан 17. 06. 2015.
Вулићевић Станиша Сања 17. 06. 2015.
Рољић Миленко Ана 17. 06. 2015.
Лекпек Нијазија Едина 20. 06. 2015.
Тасковић Драган Адриана 22. 06. 2015.
Тсипари Александрос Антигони 22. 06. 2015.
Војиновић Златко Јосипа 22. 06. 2015.
Ђурђевић Драган Марина 22. 06. 2015.
Николић Миленко Ивана 22. 06. 2015.
Ердељан Вељко Јелена 22. 06. 2015.
Цвејић Момир Милена 22. 06. 2015.
Рувидић Миленко Маријана 22. 06. 2015.
Драганов Слободан Јелена 22. 06. 2015.
Стаменковић Јован Драгана 22. 06. 2015.
Тасић Миливоје Ивана 22. 06. 2015.
Пуношевац Звонко Марија 22. 06. 2015.
Марковић Славиша Радмила 22. 06. 2015.
Шелмић Мирослав Милица 22. 06. 2015.
Стојић Драган Бојана 22. 06. 2015.
Живојиновић Игор Милена 22. 06. 2015.
Здихан Паљо Катарина 22. 06. 2015.
Гутић Миленко Јелена 22. 06. 2015.
Максимовић Горица Јелена 22. 06. 2015.
Јовановић Горан Јасна 22. 06. 2015.
Радосављевић Светлана Милена 22. 06. 2015.
Илић Тома Александра 22. 06. 2015.
Левнаић Ђуро Јелена 22. 06. 2015.
Словић Златко Јована 22. 06. 2015.
Мицић Зоран Тијана 22. 06. 2015.
Јовановић Миодраг Милица 22. 06. 2015.
Бојић Милија Ивана 22. 06. 2015.
Вељковић Александар Оливера 22. 06. 2015.
Луковац Радослав Јелена 22. 06. 2015.
Новаковић Бранко Бојана 22. 06. 2015.
Илић Душко Марија 22. 06. 2015.
Арбутина Жељко Маја 22. 06. 2015.
Пантелић Зоран Тамара 22. 06. 2015.
Предојевић Предраг Миљана 22. 06. 2015.
Станишић Зоран Ђорђе 22. 06. 2015.
Савић Младен Јелена 22. 06. 2015.
Станковић Горан Јелена 22. 06. 2015.
Крстић Јованка Милица 22. 06. 2015.
Ђошић Драган Марија 22. 06. 2015.
Јовановић Драган Светлана 22. 06. 2015.
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Софронијевић Радивоје Ивана 22. 06. 2015.
Петрашку Маринел Маринела 23. 06. 2015.
Митровић Марко Ксенија 24. 06. 2015.
Гавриловић Радомир Марко 24. 06. 2015.
Шошкић Горан Јелена 24. 06. 2015.
Стоилков Зоран Ивана 24. 06. 2015.
Лукић  Драган Наташа 24. 06. 2015.
Стеријан Дорел Кристина 24. 06. 2015.
Хорњак Миша Маја 24. 06. 2015.
Марић Радосав Милица 27. 06. 2015.
Халиловић Имер Рамо 27. 06. 2015.
Мусић Изет Арнела 27. 06. 2015.
Белић Првослав Марјана 29. 06. 2015.
Славковић Вукоица Милан 29. 06. 2015.
Тапавички Драган Тамара 05. 07. 2015.
Алексић Синиша Марија 23. 08. 2015.
Војиновић Бранко Милица 23. 08. 2015.
Биберовић Мујо Џениса 24. 08. 2015.
Пиваш Рајко Милана 25. 08. 2015.
Гвозденовић Драган Маја 27. 08. 2015.
Томић Зоран Тијана 27. 08. 2015.
Маркуц Бранислав Софија 31. 08. 2015.
Илић Миодраг Светлана 31. 08. 2015.
Јелић Срђан Мила 31. 08. 2015.
Глигоријевић Небојша Бојана 01. 09. 2015.
Матијевић Миливоје Тијана 03. 09 .2015.
Ћирић Зоран Никола 08. 09. 2015.
Анђелковић Слободан Лазар 14. 09. 2015.
Кардовић Самир Лејла 22. 09. 2015.
Хаџајлић Фељах Ајша 22. 09. 2015.
Петровић Душан Ратко 23. 09. 2015.
Јанковић Миломир Јасмина 29. 09. 2015.
Витас Дарко Јелена 29. 09. 2015.
Радовановић Владица Бранислава 29. 09. 2015.
Стаменковић Александар Марија 29. 09. 2015.
Николић Бранко Сања 29. 09. 2015.
Живковић Драган Маглица 29. 09. 2015.
Идворац Живан Катарина 29. 09. 2015.
Кузмић Живко Јована 29. 09. 2015.
Коларевић Бора Ирена 29. 09. 2015.
Нисић  Ранко Марина 29. 09. 2015.
Грујић Рада Бранислава 29. 09. 2015.
Станишић Горан Александра 29. 09. 2015.
Илић Милисав Милан 29. 09. 2015.

Живановић Бранко Ана 30. 09. 2015.
Пендић Вујица Јелена 30. 09. 2015.
Вуловић Светомир Драгана 30. 09. 2015.
Славковић Желимир Сања 30. 09. 2015.
Мисцовици Зајка Кристиан Марио Сандра 30. 09. 2015.
Боричић Славољуб Милена 30. 09. 2015.
Вељовић Предраг Анђела 30. 09. 2015.
Ђурић Милисав Валентина 30. 09. 2015.
Јаснић Срећко Александра 30. 09. 2015.
Буљугић Василије Жарко 30. 09. 2015.
Стојковић Горан Јелена 30. 09. 2015.
Степановић Момчило Стефан 30. 09. 2015.
Ајдарпашић Есма Маида 30. 09. 2015.
Рожајац Хајриз Алмина 30. 09. 2015.
Лукић Радомир Бојана 01. 10. 2015.
Стојановић Стојанча Јована 02. 10. 2015.
Николић Славољуб Владимир 03. 10. 2015.
Селимовић Зихнија Анида 04. 10. 2015.
Ђорђевић Бора Светлана 04. 10. 2015.
Керчу Славољуб Биљана 05. 10. 2015.
Бјелић Миленко Јована 20. 12. 2015.
Пантелић Божидар Милица 21. 12. 2015.
Јовановић Дубравко Јелена 21. 12. 2015.
Стојаковић Милорад Тамара 21. 12. 2015.
Степановић Владимир Ивана 21. 12. 2015.
Мијовић Мирослав Милица 21. 12. 2015.
Ћосић Бранислав Милица 21. 12. 2015.
Старчевић Зоран Бојана 21. 12. 2015.
Ајдарпашић Мустафа Ајсела 24. 12. 2015.

2016.

Грачан Жељко Сариа 09. 02. 2016.
Миленковић Првослав Биљана 09. 02. 2016.
Тодоровић Срето Марија 09. 02. 2016.
Маврић Есад Алма 11. 03. 2016.
Ранковић Бранислав Александра 06. 04. 2016.
Булић Ахмедин Зилха 12. 04. 2016.
Јовановић Зоран Марија 18. 04. 2016.
Гачановић Милован Јелена 18. 04. 2016.
Рајић Зоран Александра 18. 04. 2016.
Булић Сафет Џениса 27. 04. 2016.
Алексић Томислав Јелена 11. 05. 2016.
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Ковачевић Исмет Аземина 18. 06. 2016.
Дупљак Сафет Данира 21. 06. 2016.
Кадрић Есад Сумеја 21. 06. 2016.
Мурић Љутвија Амра 21. 06. 2016.
Цамовић Елвир Елвира 21. 06. 2016.
Чалаковић Хакија Ајсела 21. 06. 2016.
Романидоу Лазарос Теодора 23. 06. 2016.
Совиљ Мићо Николина 23. 06. 2016.
Мрдаковић Јовица Јована 23. 06. 2016.
Јанковић Новак Дијана 23. 06. 2016.
Ристић Душан Зорка 23. 06. 2016.
Бахтијаревић Вехпо Амина 23. 06. 2016.
Суботић Владимир Александра 23. 06. 2016.
Бенаћ Радослав Мила 23. 06. 2016.
Јеленић Слободан Срна 23. 06. 2016.
Радуловић Горан Наташа 23. 06. 2016.
Ћулибрк Жељко Теодора 23. 06. 2016.
Рајчић Јасна Душка 23. 06. 2016.
Поповић Слободан Дуња 23. 06. 2016.
Ченић  Зоран Маја 23. 06. 2016.
Павловић Звездан Невена 23. 06. 2016.
Малешевић Анђелко Марија 23. 06. 2016.
Гајић Бојан Александра 23. 06. 2016.
Новковић Миливоје Јована 23. 06. 2016.
Обрадовић Илија Данијела 23. 06. 2016.
Михајловић Драган Марина 23. 06. 2016.
Башановић Драгомир Ана 23. 06. 2016.
Старчевић Звонко Јована 23. 06. 2016.
Јаћимовић Драган Тијана 23. 06. 2016.
Будимчић Славко Катарина 23. 06. 2016.
Дамјановић Васа Јелена 23. 06. 2016.
Стефановић Бобан Ивана 23. 06. 2016.
Тошић Горан Милица 23. 06. 2016.
Александров Наташа Бојана 23. 06. 2016.
Пијановић Милан Милица 23. 06. 2016.
Смиљанић Мирјана Марија 23. 06. 2016.
Никезић Вучина Невена 23. 06. 2016.
Милосављевић Драган Марија 23. 06. 2016.
Вујчић Драган Анђела 23. 06. 2016.
Јаковљевић Бранко Анђелка 23. 06. 2016.
Павличић Душан Драгана 23. 06. 2016.
Спасић Мирослав Јована 23. 06. 2016.
Пантелић Небојша Стефан 23. 06. 2016.
Грабовац Владимир Игор 23. 06. 2016.

Хајло Михаило Јелена 23. 06. 2016.
Миросављевић Горан Јелена 23. 06. 2016.
Поповић Страхиња Сенка 23. 06. 2016.
Радојичић Младен Валентина 23. 06. 2016.
Трајковић Светислав Милица 23. 06. 2016.
Филиповић Зоран Анђела 23. 06. 2016.
Видановић Драган Милица 23. 06. 2016.
Грубић Горан Звездана 23. 06. 2016.
Гајин Стеван Душица 23. 06. 2016.
Марковић Зоран Јована 23. 06. 2016.
Девеџић Љубиша Кристина 23. 06. 2016.
Драча Драган Драгана 23. 06. 2016.
Петровић Милован Ивана 23. 06. 2016.
Ћосић  Владан Снежана 23. 06. 2016.
Богдановић Драган Љиљана 23. 06. 2016.
Лукић Зоран Нина 23. 06. 2016.
Савић Миленко Гордана 23. 06. 2016.
Милојевић Зоран Кристина 23. 06. 2016.
Димитријевић Небојша Марија 23. 06. 2016.
Ђорђевић Владица Слађана 23. 06. 2016.
Милојевић Драган Исидора 23. 06. 2016.
Ирић Радомир Јелена 23. 06. 2016.
Поткоњак Јован Јована 23. 06. 2016.
Живанов Жељко Ивана 28. 06. 2016.
Остојић Рајко Маријана 28. 06. 2016.
Хајровић Шефћет Амела 28. 06. 2016.
Суботић Миле Мирјана 04. 07. 2016.
Којић Мирослав Петар 05. 07. 2016.
Седлар Петар Ивана 05. 07. 2016.
Антић Драгослав Милица 05. 07. 2016.
Терзић Зоран Јелена 06. 07. 2016.
Перић Небојша Невена 06. 07. 2016.
Филиповић Зоран Нада 06. 07. 2016.
Маринковић Јадранко Дијана 06. 07. 2016.
Гњатовић Зоран Ана 06. 07. 2016.
Николић Драган Бојана 06. 07. 2016.
Банко Тибор Наташа 06. 07. 2016.
Добричинац Слађана Ивана 06. 07. 2016.
Павловић Најдан Милица 07. 07. 2016.
Костић Хранислав Драга 07. 07. 2016.
Николић Војин Соња 07. 07. 2016.
Рашљанин Изет Наида 08. 07. 2016.
Ровчанин Неџиб Нерма 08. 07. 2016.
Крнета Милан Гордана 09. 07. 2016.



306

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Мамлић Слободан Маја 09. 07. 2016.
Борић  Мирољуб Невена 09. 07. 2016.
Станивуковић Драго Јелена 09. 07. 2016.
Јовичић Раде Слађана 11. 07. 2016.
Тановић Ратко Александра 11. 07. 2016.
Милутинов Стевица Тамара 11. 07. 2016.
Живковић Владан Јована 12. 07. 2016.
Ибровић Ћемал Сенита 14. 07. 2016.
Шаховић Мухамед Анела 19. 07. 2016.
Јаковљевић Миладин Ивана 22. 08. 2016.
Лекић  Милутин Мирјана 22. 08. 2016.
Росић Весна Даница 23. 08. 2016.
Жарковић Слободан Александра 24. 08. 2016.
Петровић Марјан Марјана 25. 08. 2016.
Богдановић Горан Александра 29. 08. 2016.
Ивковић Јасмина Бојана 29. 08. 2016.
Бркљач Јован Јована 31. 08. 2016.
Стевановић Зоран Дуња 31. 08. 2016.
Павловић Радомир Марија 31. 08. 2016.
Ераковић Зоран Душанка 01. 09. 2016.
Крстић Срећко Невена 01. 09. 2016.
Мандарић Милена Драгана 01. 09. 2016.
Марковић Роса Николина 01. 09. 2016.
Јевтић Стојанка Андријана 01. 09. 2016.
Стошић Горан Маја 09. 09. 2016.
Хасановић Рамиз Елма 10. 09. 2016.
Иваниш Никола Сања 20. 09. 2016.
Илић Мирко Драгана 26. 09. 2016.
Пепић Исо Мелиса 26. 09. 2016.
Поповић Дејан Катарина 26. 09. 2016.
Лечић  Крсто Јелена 30. 09. 2016.
Здравић Дејан Тамара 30. 09. 2016.
Гвоздерац Зоран Бранка 30. 09. 2016.
Лазаревић Миливоје Миљана 30. 09. 2016.
Пиља Миливој Свјетлана 30. 09. 2016.
Ковачевић Драган Сања 30. 09. 2016.
Савић Владимир Милица 30. 09. 2016.
Стојановић Предраг Мила 30. 09. 2016.
Павловић Зоран Бојана 30. 09. 2016.
Перић Драган Милена 30. 09. 2016.
Богућанин Зено Алма 30. 09. 2016.
Рахић Хилмо Анита 30. 09. 2016.
Завишин Александар Тања 30. 09. 2016.
Антић Милорад Јелена 30. 09. 2016.

Лајбеншпергер Јозеф Снежана 30. 09. 2016.
Бабић Добрила Милица 30. 09. 2016.
Јеремић Радомир Ивана 30. 09. 2016.
Милеуснић Драган Драгана 30. 09. 2016.
Вуксановић Десимир Александра 30. 09. 2016.
Машовић Даут Зерина 30. 09. 2016.
Нишић Бехрам Елма 30. 09. 2016.
Михајловић Златомир Павле 30. 09. 2016.
Пујовић Милан Наташа 30. 09. 2016.
Чолаковић Десимир Јована 30. 09. 2016.
Царан Драган Јелена 30. 09. 2016.
Марковић Зоран Мила 30. 09. 2016.
Ђокић Зоран Марија 30. 09. 2016.
Лукић Небојша Бојана 30. 09. 2016.
Кнежевић Драгослав Драгана 30. 09. 2016.
Уљмански Властимир Милица 30. 09. 2016.
Ахматовић Хусеин Муратка 30. 09. 2016.
Ахметовић Љутво Сајма 30. 09. 2016.
Бучан Рамиз Хилда 30. 09. 2016.
Рамовић Емин Едита 30. 09. 2016.
Ђорђевић Новица Сунчица 30. 09. 2016.
Биберџић Бранко Бојана 30. 09. 2016.
Матовић Зоран Кристина 30. 09. 2016.
Тодоровић Драгољуб Маја 30. 09. 2016.
Јовановић Милојко Јелена 30. 09. 2016.
Аџић Саша Ива 30. 09. 2016.
Ташић Слободан Оља 30. 09. 2016.
Томек Павел Патрик 30. 09. 2016.
Стојадинов Славомир Сандра 30. 09. 2016.
Ћосић Жељко Катарина 30. 09. 2016.
Дедеић Ханефија Семра 30. 09. 2016.
Дердемез Саит Разија 30. 09. 2016.
Рожајац Зекрија Таида 30. 09. 2016.
Хонић  Неџиб Сабина 30. 09. 2016.
Дмитровић Зора Мила 30. 09. 2016.
Чеперковић Јевтимије Тамара 30. 09. 2016.
Пљакић Шефкија Семиха 30. 09. 2016.
Ибровић Салко Самиха 04. 10. 2016.
Шеховић Садрија Адела 22. 11. 2016.
Мудрић Милан Милана 20. 12. 2016.
Ђорђевић Јаковљевић Слободан Ана 20. 12. 2016.
Чабриловски Петар Слађана 22. 12. 2016.
Стаменковић Предраг Милена 22. 12. 2016.
Срећковић Борислав Тамара 22. 12. 2016.
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Икић Милан Лидија 22. 12. 2016.
Прица Миле Александра 22. 12. 2016.
Младеновић Владица Драгана 22. 12. 2016.
Миладиновић Александар Немања 22. 12. 2016.
Коларевић Слободан Гордана 22. 12. 2016.

2017.

Ћеранић Миле Милена 23. 01. 2017.
Стринић Жељко Илијана 23. 01. 2017.
Симић Јовица Марија 03. 02. 2017.
Колашинац Рамадан Алдина 08. 02. 2017.
Богдановић Владимир Јована 10. 02. 2017.
Вујичић Зоран Милица 10. 02. 2017.
Распоповић Миодраг Сања 11. 02. 2017.
Велинов Станиша Ивана 13. 04. 2017.
Поповић Ђорђе Ана 13. 04. 2017.
Матијевић Милорад Ивана 13. 04. 2017.
Љајић Мухамед Емина 30. 05. 2017.
Никић Маринко Сања 05. 06. 2017.
Јовановић Радосав Ана 26. 06. 2017.
Момчиловић Златомир Марија 26. 06. 2017.
Шеган Богдан Милена 26. 06. 2017.
Милосављевић Зоран Марија 26. 06. 2017.
Кубуровић Горица Кристина 26. 06. 2017.
Ђукић Драган Тара 26. 06. 2017.
Обрадовић Мирко Емилија 26. 06. 2017.
Милићевић Слободан Катарина 26. 06. 2017.
Средојевић Драган Александра 26. 06. 2017.
Каназир Бранислава Марија 26. 06. 2017.
Богићевић Ристо Александра 26. 06. 2017.
Марчетић Горан Милана 26. 06. 2017.
Веселиновић Зоран Ивана 26. 06. 2017.
Стојић Милан Милица 26. 06. 2017.
Јанковић Драган Катарина 26. 06. 2017.
Крстић Весна Катарина 26. 06. 2017.
Бајрактаревић Шефћет Михрија 27. 06. 2017.
Мурић Зулфо Нарциса 27. 06. 2017.
Бињош Ибрахим Сенида 27. 06. 2017.
Каришик Мунир Алида 27. 06. 2017.
Колашинац Захит Медиха 27. 06. 2017.
Тафиловић Сафет Алмаса 27. 06. 2017.
Џанковић Хидо Семра 27. 06. 2017.

Гегић Хајдин Илда 27. 06. 2017.
Дабић Драгослав Милена 27. 06. 2017.
Хајризовић Ћамил Азра 27. 06. 2017.
Дудуковић Горан Тијана 28. 06. 2017.
Пауновић Жељко Јелена 01.07. 2017.
Стефанов Јован Марија 05. 07. 2017.
Јевтић Властимир Маја 05. 07. 2017.
Ардељан Тиби Маринел 05. 07. 2017.
Живковић Добрица Сандра 05. 07. 2017.
Јакшић Драган Јована 05. 07. 2017.
Ђоровић Градимир Андријана 05. 07. 2017.
Уљмански Властимир Ружица 05. 07. 2017.
Павелова Ондреј Андреа 05. 07. 2017.
Јовановић Саша Ивана 05. 07. 2017.
Зорић Јованка Катарина 05. 07. 2017.
Милачић Драган Марија 05. 07. 2017.
Јока Драгана Катарина 05. 07. 2017.
Чина Дорел Фируца 05. 07. 2017.
Спасић Драгољуб Ана 06. 07. 2017.
Папић Амир Ајла 06. 07. 2017.
Меховић Мирсад Амела 06. 07. 2017.
Хаџић Хасан Нермина 06. 07. 2017.
Ђерић Слободан Ана 07. 07. 2017.
Марић Динко Настасија 11. 07. 2017.
Симић Нико Урош 11. 07. 2017.
Томић Слободан Бојан 11. 07. 2017.
Бркић Зоран Ана 11. 07. 2017.
Иванчевић Раденко Милица 11. 07. 2017.
Дамњановић Милан Игор 13. 07. 2017.
Радојчић Горан Валентина 13. 07. 2017.
Зарић Небојша Маја 13. 07. 2017.
Радовић Вукоица Гордана 13. 07. 2017.
Милидраговић Милан Жељка 13. 07. 2017.
Милановић Зоран Невена 13. 07. 2017.
Китановић Богољуб Романа 13. 07. 2017.
Деспотовић Милош Милица 13. 07. 2017.
Вићовац Слободан Ана 13. 07. 2017.
Девић  Зоран Јелена 13. 07. 2017.
Стојсављевић Милорад Јована 13. 07. 2017.
Баришић Горан Ивана 13. 07. 2017.
Белић Слободан Ана 13. 07. 2017.
Гојковић Владан Милијана 13. 07. 2017.
Ристић Душица Кристина 13. 07. 2017.
Николић Павле Душица 13. 07. 2017.



308

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Цханта Мохамед Јасмина 13. 07. 2017.
Милосављевић Саша Кристина 13. 07. 2017.
Муховић Хамдија Едита 23. 07. 2017.
Тадић Миодраг Ана 21. 08. 2017.
Милунов Миодраг Војислав 23. 08. 2017.
Бракус Бошко Сања 31. 08. 2017.
Цанић Миодраг Јована 31. 08. 2017.
Радиновић Бранислав Станислава 31. 08. 2017.
Банић Бранко Бранка 04. 09. 2017.
Пргомеља Зоран Миланка 04. 09. 2017.
Тодоровић Славко Марија 06. 09. 2017.
Пантић Драган Александра 06. 09. 2017.
Ераковић Влада Александра 21. 09. 2017.
Николић Обрад Александра 22. 09. 2017.
Живковић Бранко Ана 22. 09. 2017.
Лаловић Драго Радмила 24. 09. 2017.
Тртовац Алмир Алмир 29. 09. 2017.
Пистолози Драган Ана 29. 09. 2017.
Ранковић Миленко Сања 29. 09. 2017.
Лаловић Зоран Александра 29. 09. 2017.
Стојковић Радослав Невена 29. 09. 2017.
Гетејанц Николаје Николета 29. 09. 2017.
Јовичић Предраг Маја 29. 09. 2017.
Маринковић Драган Анђелија 29. 09. 2017.
Станојевић Синиша Николина 29. 09. 2017.
Николић Драган Марија 29. 09. 2017.
Бабић Милан Јована 30. 09. 2017.
Тафиловић Адиљ Сумера 30. 09. 2017.
Хазировић Есад Банина 30. 09. 2017.
Ђуричић Ђурица Ивана 30. 09. 2017.
Ристовић Горан Анђелка 30. 09. 2017.
Мемић Фериз Бинаса 30. 09. 2017.
Шаћировић Мунир Мирсада 30. 09. 2017.
Шоргић Миленко Радмила 30. 09. 2017.

Смиљанић Живорад Сања 30. 09. 2017.
Миленковић Верослав Аница 30. 09. 2017.
Стокућа Милан Марија 30. 09. 2017.
Црногорац Милан Сања 30. 09. 2017.
Девечерски Милан Срђан 30. 09. 2017.
Спасић Вукојица Ана 30. 09. 2017.
Личанин Сања Маријана 30. 09. 2017.
Дугопољац Нусрет Нејла 30. 09. 2017.
Манић Ћамил Амел 30. 09. 2017.
Прељевић Мехо Емир 30. 09. 2017.
Сантрач Живан Милица 30. 09. 2017.
Величковић Миле Никола 30. 09. 2017.
Медић Слободан Бојана 30. 09. 2017.
Лукић Драган Ирена 30. 09. 2017.
Шапоња Зоран Марина 30. 09. 2017.
Бубања Мићо Јелена 30. 09. 2017.
Крнета Зоран Мина 30. 09. 2017.
Божић  Снежана Наталија 30. 09. 2017.
Буровић Златко Дамир 30. 09. 2017.
Гошевац Заим Анел 30. 09. 2017.
Захитовић Селим Семра 30. 09. 2017.
Јусуфовић Мехмед Аднан 30. 09. 2017.
Нумановић Хилмија Едиса 30. 09. 2017.
Петровић Саша Јелена 30. 09. 2017.
Угљанин Сафет Селма 30. 09. 2017.
Миловановић Радован Наташа 30. 09. 2017.
Новаковић Владимир Јована 30. 09. 2017.
Тадић Душко Николина 30. 09. 2017.
Тракиловић Зоран Марија 30. 09. 2017.
Радоичић Милош Катарина 30. 09. 2017.
Петронић Зоран Марија 30. 09. 2017.
Вуковић Радомир Војкан 30. 09. 2017.
Ранковић Радиша Милица 30. 09. 2017.
Марковић Драган Милена 30. 09. 2017.
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2013.

Бенин Драган Романа 23. 08. 2013.
Тасић Милентије Јелена 01. 09. 2013.
Крговић Миле Јелена 05. 09. 2013.
Вукелић Душан Соња 06. 09. 2013.
Весић Златан Марија 06. 09. 2013.
Трајковић Зоран Марко 19. 09. 2013.
Баталов Живан Бранислава 22. 09. 2013.
Гмијовић Јован Јована 27. 09. 2013.
Праизовић Драган Светлана 09. 10. 2013.
Милетић Драгиша Марина 21. 10. 2013.
Радосављевић Раденко Снежана 21. 10. 2013.
Рукавина Иван Сандра 21. 10. 2013.
Ђорђевић Душко Павле 21. 10. 2013.
Филиповић Миле Александра 21. 10. 2013.
Вуковић Миладин Сања 21. 10. 2013.
Вујичић Милован Марија 21. 10. 2013.
Лубинић Љубиша Катарина 21. 10. 2013.
Илић Владислав Јасмина 21. 10. 2013.
Јаковљевић Зоран Наталија 21. 10. 2013.
Настић Мијомир Ана 21. 10. 2013.
Лечић Обрен Бојана 21. 10. 2013.
Стефановић Драган Александра 21. 10. 2013.
Марковић Дејан Милица 21. 10. 2013.
Ристић Миодраг Ивана 21. 10. 2013.
Стојиљковић Јовица Јелена 21. 10. 2013.
Брадоњић Будимир Милица 21. 10. 2013.
Јаначковић Александар Ивана 16. 12. 2013.
Петровић Радисав Марија 16. 12. 2013.
Марковић Микица Ивана 16. 12. 2013.
Лазовић Алексије Милица 16. 12. 2013.
Костић Радосав Ирена 16. 12. 2013.
Симић Милан Ивана 16. 12. 2013.
Обрадовић Момчило Марија 16. 12. 2013.

2014.

Баловић Мирко Милица 30. 01. 2014.
Шумарац Југослав Стефана 30. 01. 2014.
Петровић Миладин Ана 30. 01. 2014.
Ђурђевић Добрица Милена 30. 01. 2014.
Вучелић Александар Наташа 30. 01. 2014.

Тришић Милан Јасна 08. 02. 2014.
Ђурић Радован Наташа 10. 02. 2014.
Ђуровић Веско Милица 20. 02. 2014.
Дабулханић Миодраг Јелена 13. 04. 2014.
Тимотијевић Богосав Сања 28. 04. 2014.
Мркела Милан Биљана 28. 04. 2014.
Радосављевић Бранислав Милица 28. 04. 2014.
Крстић Јовица Невена 28. 04. 2014.
Новески Раша Сања 28. 04. 2014.
Николић Петар Маја 28. 04. 2014.
Чолић Новак Мирјана 28. 04. 2014.
Карафиловић Витомир Маја 28. 04. 2014.
Вучковић Горан Милица 05. 05. 2014.
Коматовић Ратомир Мирјана 06. 05. 2014.
Туцаков Ивана Тијана 18. 06. 2014.
Видојевић Срећко Невена 27. 06. 2014.
Илић Марко Ивана 27. 06. 2014.
Степановић Никола Марија 27. 06. 2014.
Њагул Јован Ивана 27. 06. 2014.
Николић Микица Катарина 27. 06. 2014.
Лончар Војислав Војислава 27. 06. 2014.
Ђорђевић Душан Тамара 27. 06. 2014.
Јовановић Милан Бојана 27. 06. 2014.
Рашковић Предислав Слађана 27. 06. 2014.
Јовић Миљко Марија 27. 06. 2014.
Јовановић Радиша Јована 27. 06. 2014.
Инђић Љубиша Јелена 27. 06. 2014.
Јанковић Мирјана Марија 27. 06. 2014.
Цветковић Небојша Јована 27. 06. 2014.
Петровић Гордан Ксенија 27. 06. 2014.
Кованџић Вељко Верица 27. 06. 2014.
Попара Станко Ања 27. 06. 2014.
Маринковић Раде Љиљана 27. 06. 2014.
Кошанин Зоран Марија 27. 06. 2014.
Максић Божидар Јелена 27. 06. 2014.
Јевтић Десимир Јелена 27. 06. 2014.
Негран Веран Драгана 27. 06. 2014.
Грујић Бошко Милица 27. 06. 2014.
Гојковић Милета Јелена 27. 06. 2014.
Грмуша Никола Јована 27. 06. 2014.
Станковић Дејан Анита 27. 06. 2014.
Иветић Жељко Милена 27. 06. 2014.
Спасић Сузана Синди 27. 06. 2014.
Матковић Томо Ивана 27. 06. 2014.

ВАСПИТАЧИ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
– ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧИ
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Ивков Драган Јована 27. 06. 2014.
Керић Радислав Магдалена 27. 06. 2014.
Петровић Горан Сања 27. 06. 2014.
Мијаиловић Зоран Марија 27. 06. 2014.
Радуловић Милош Марија 27. 06. 2014.
Ковачић Мирко Слађана 27. 06. 2014.
Поповић Драган Мирјана 27. 06. 2014.
Станковић Славица Надица 27. 06. 2014.
Радовић Светислав Јована 27. 06. 2014.
Стаменковић Вукоје Марија 30. 06. 2014.
Вељић Миливоје Драгана 01. 07. 2014.
Туновац Драган Илинка 01. 07. 2014.
Цветковић Љубиша Габријела 01. 07. 2014.
Вујичић Радоје Јелена 01. 07. 2014.
Славић Стојан Биљана 01. 07. 2014.
Тијанић Будо Ана 01. 07. 2014.
Ђерковић Драгић Ивана 01. 07. 2014.
Радојчић Владимир Гордана 01. 07. 2014.
Дедић Слободан Александра 01. 07. 2014.
Бојанић Голубан Љиљана 01. 07. 2014.
Сулејмани Неџат Асима 01. 07. 2014.
Букумировић Милан Светлана 03. 07. 2014.
Јовановић Момчило Александра 03. 07. 2014.
Мићић Небојша Јована 03. 07. 2014.
Узановић Ненад Сања 04. 07. 2014.
Обрадовић Љубиша Ана 04. 07. 2014.
Јанковић Бошко Зорица 07. 07. 2014.
Радосављевић Здравко Јелена 08. 07. 2014.
Вуковић Саван Драгана 09. 07. 2014.
Костадиновић Рајко Марија 09. 07. 2014.
Живановић Лазар Марија 23. 08. 2014.
Томић Бранислав Бранка 28. 08. 2014.
Милић Светозар Милица 28. 08. 2014.
Николић Јован Јована 01. 09. 2014.
Росић Мићун Радмила 03. 09. 2014.
Кенић Вукајло Радмила 21. 09. 2014.
Јашић Милорад Наталија 21. 09. 2014.
Милановић Мирослав Марија 22. 09. 2014.
Гарић Милутин Маша 22. 09. 2014.
Поповић Милосав Ивана 22. 09. 2014.
Павловић Топлица Јасмина 24. 09. 2014.
Фуртула Александар Тамара 02. 10. 2014.
Цветковић Зоран Јелена 02. 10. 2014.
Станојевић Војимир Марија 02. 10. 2014.

Томовић Ђоле Мира 02. 10. 2014.
Цветановић Хранислав Марија 02. 10. 2014.
Симић Слободан Милена 17. 10. 2014.
Решетар Ранко Александра 29. 10. 2014.
Станковић Сретен Катарина 29. 10. 2014.
Радивојевић Милан Данијела 29. 10. 2014.
Чанаџија Мирко Александра 29. 10. 2014.
Нинић Бранко Бранка 29. 10. 2014.
Пантелић Иван Немања 29. 10. 2014.
Вулетић Миле Сандра 29. 10. 2014.
Крстић Ненад Наташа 29. 10. 2014.
Ђорђевић Милан Невена 29. 10. 2014.
Ковачић Милан Маријана 29. 10. 2014.
Ћупурдија Здравко Бојана 29. 10. 2014.
Бијелић Бошко Рајна 29. 10. 2014.
Милованчевић Миомир Јелена 29. 10. 2014.
Ралић Ненад Ивана 03. 12. 2014.
Живковић Милорад Милица 03. 12. 2014.
Прибаковић Аца Татјана 03. 12. 2014.
Томић Славко Маријана 03. 12. 2014.
Цветановић Зоран Бојана 03. 12. 2014.
Милићевић Славољуб Милица 03. 12. 2014.
Стаменић Никола Јелена 03. 12. 2014.
Купрешан Рајко Јелена 03. 12. 2014.
Дракулић Небојша Татјана 03. 12. 2014.
Радоњић Зоран Сузана 03. 12. 2014.
Јаковљевић Драган Јасна 03. 12. 2014.
Јовановић Душан Маја 03. 12. 2014.
Сабо Јосип Миа 03. 12. 2014.
Ђурђевић Зоран Јована 03. 12. 2014.
Миловановић Горан Катарина 03. 12. 2014.
Ранковић Мирослав Даница 03. 12. 2014.
Стевовић Радован Николина 03. 12. 2014.

2015.

Буквић Милан Марина 29. 01. 2015.
Абазовић Миодраг Маја 29. 01. 2015.
Пешић Милоје Драгана 29. 01. 2015.
Анђелковић Драган Ивана 29. 01. 2015.
Гиљен Слободан Тијана 29. 03. 2015.
Чулић Бранко Јелена 01. 04. 2015.
Цветковић Петар Милена 03. 04. 2015.
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Гава Снежана Татјана 03. 04. 2015.
Росић Гојко Кристина 04. 04. 2015.
Марачић Душко Бојана 06. 04. 2015.
Богдановић Бошко Слободанка 06. 04. 2015.
Мадић Небојша Милица 06. 04. 2015.
Лукић Драгослав Милица 06. 04. 2015.
Живковић Драган Милица 06. 04. 2015.
Грумић Горан Јелена 06. 04. 2015.
Вукадиновић Небојша Тијана 05. 05. 2015.
Дојчиновић Стаменко Милица 04. 06. 2015.
Чајић Милан Зорица 15. 06. 2015.
Ранђеловић Миомир Милена 15. 06. 2015.
Јовановић Томислав Бојана 21. 06. 2015.
Стеванчевић Драган Милица 22. 06. 2015.
Парезановић Жарко Данијела 22. 06. 2015.
Пајић Драган Јелена 22. 06. 2015.
Ђурђевић Драган Кристина 22. 06. 2015.
Букарица Слободан Милена 22. 06. 2015.
Павловић Миливоје Биљана 22. 06. 2015.
Јанковић Божидар Ирина 22. 06. 2015.
Даниловски Илија Драгана 22. 06. 2015.
Митровић Горан Јелена 22. 06. 2015.
Баришић Бранислав Марина 22. 06. 2015.
Пантић Милијан Слађана 22. 06. 2015.
Грубетић Светлана Марта 22. 06. 2015.
Стојић Милутин Тамара 22. 06. 2015.
Стојановић Радиша Светлана 22. 06. 2015.
Ђусић Владимир Кристина 22. 06. 2015.
Шарац Драгољуб Наташа 22. 06. 2015.
Станков Драган Ирена 22. 06. 2015.
Томић Десанка Соња 22. 06. 2015.
Субин Велимир Александра 22. 06. 2015.
Симић Слободан Александра 22. 06. 2015.
Јорданов Стамен Јелена 22. 06. 2015.
Рајновић Иван Моника 22. 06. 2015.
Богдановић Богдан Миљана 22. 06. 2015.
Николић Саша Кристина 22. 06. 2015.
Станковић Станко Ана 22. 06. 2015.
Јовановић Ненад Радица 22. 06. 2015.
Васовић Милован Марина 22. 06. 2015.
Стевановић Драган Александра 22. 06. 2015.
Ђукић Мирко Радмила 22. 06. 2015.
Игић Ранко Мирјана 22. 06. 2015.
Петровић Мирослав Биљана 22. 06. 2015.

Вуковић Душан Марија 22. 06. 2015.
Костов Зоран Маријана 22. 06. 2015.
Јовановић Биљана Сандра 23. 06. 2015.
Марјановић Недељко Сања 23. 06. 2015.
Лексовић Иван Бранка 23. 06. 2015.
Младеновић Горан Гордана 23. 06. 2015.
Костић Драган Јована 24. 06. 2015.
Јовић Илија Ивана 24. 06. 2015.
Пантовић Радомир Гордана 24. 06. 2015.
Ковачевић Љиљана Драгана 24. 06. 2015.
Пенезић Миланко Мина 24. 06. 2015.
Стојковић Павле Јелена 26. 06. 2015.
Деспенић Милан Бојана 26. 06. 2015.
Минић Косто Олгица 27. 06. 2015.
Давидовић Драгомир Слађана 27. 06. 2015.
Томашевић Рајко Светлана 27. 06. 2015.
Милановић Угљеша Јелена 27. 06. 2015.
Ожеговић Никола Вања 29. 06. 2015.
Панчић Петар Гордана 30. 06. 2015.
Гашић Бранислав Драгана 30. 06. 2015.
Вукобрадовић Славко Марија 01. 07. 2015.
Филиповић Владимир Мирјана 01. 07. 2015.
Кондић Ранко Далиборка 01. 07. 2015.
Манић Љубиша Ивана 01. 07. 2015.
Ивковић Љубисав Весна 01. 07. 2015.
Карановић Перо Славица 01. 07. 2015.
Васић Негован Кристина 01. 07. 2015.
Ложајић Снежана Јована 01. 07. 2015.
Вујисић Радивоје Латинка 01. 07. 2015.
Огњеновић Радосав Снежана 01. 07. 2015.
Милићевић Јован Зорана 01. 07. 2015.
Муцевић Сулејман Лејла 01. 07. 2015.
Милосављевић Боре Јелена 01. 07. 2015.
Радин Тихомир Зорица 01. 07. 2015.
Стојановић Ламбе Јелена 01. 07. 2015.
Лазовић Милорад Наташа 01. 07. 2015.
Вучетић Вукоје Јована 01. 07. 2015.
Савчић Милан Анита 01. 07. 2015.
Ковачић Светислав Бисерка 01. 07. 2015.
Ћалић Јелена Милица 01. 07. 2015.
Пешић Миливоје Сандра 01. 07. 2015.
Милосављевић Марчић Јанко Весна 01. 07. 2015.
Бандић Ђорђе Весна 01. 07. 2015.
Стојановић Велимир Снежана 01. 07. 2015.
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Стојановић Љубо Ведрана 01. 07. 2015.
Вујанић Љубиша Слађана 01. 07. 2015.
Кука Младен Наташа 01. 07. 2015.
Ђурин Владимир Ивана 01. 07. 2015.
Ђорић Ружица Марина 01. 07. 2015.
Живковић Радојко Марина 01. 07. 2015.
Вукојичић Слободан Анкица 01. 07. 2015.
Трифуновић Данило Весна 01. 07. 2015.
Ђорђевић Васица Данијела 01. 07. 2015.
Прибановић Трифун Данијела 01. 07. 2015.
Бајић Андријана Андријана 01. 07. 2015.
Кричак Сретен Јелена 01. 07. 2015.
Вукшић Живко Катарина 01. 07. 2015.
Симовић Зоран Јелена 01. 07. 2015.
Васиљевић Живорад Ивана 01. 07. 2015.
Лекић Добривоје Ивана 01. 07. 2015.
Богићевић Сретен Жаклина 01. 07. 2015.
Јовановић Драган Сандра 01. 07. 2015.
Петровић Бранко  Јелена 01. 07. 2015.
Павловић Бранислав Снежана 01. 07. 2015.
Пенић Богољуб Снежана 01. 07. 2015.
Николић Стојан Александра 01. 07. 2015.
Пантовић Красимир Јелена 01. 07. 2015.
Радусин Илија Мина 01. 07. 2015.
Николић Дмитар Славица 01. 07. 2015.
Миленковић Радисав Весна 01. 07. 2015.
Сладојевић Мирослав Ивана 01. 07. 2015.
Милошевић Станојло Јелена 22. 08. 2015.
Јанковић Предраг Соња 22. 08. 2015.
Божанић Тихомир Аница 23. 08. 2015.
Милосављевић Ненад Светлана 27. 08. 2015.
Марковић Бранислав Катарина 27. 08. 2015.
Перц Сава Наталија 29. 08. 2015.
Маринковић Боривоје Биљана 30. 08. 2015.
Прековић Предраг Анђела 01. 09. 2015.
Миладиновић Бранка Анђела 01. 09. 2015.
Марковић Зоран Јована 01. 09. 2015.
Јовановић Горан Јована 01. 09. 2015.
Ршумовић Зоран Јелена 01. 09. 2015.
Подруг Боривој Милица 01. 09. 2015.
Ћулибрк Ненад Сања 01. 09. 2015.
Богдановић Драган Мирјана 01. 09. 2015.
Милојковић Драган Марија 05. 09. 2015.
Вучић Недељко Ивана 07. 09. 2015.

Ђокић Живко Јасмина 07. 09. 2015.
Нешић Слободан Мирјана 07. 09. 2015.
Рикић Чедомир Јасмина 07. 09. 2015.
Рамаји Штефан Ана Марија 07. 09. 2015.
Спасић Алексић Бранислав Надица 07. 09. 2015.
Миловановић Борисав Марина 07. 09. 2015.
Авејић Драгомир Весна 07. 09. 2015.
Трифуновић Јован Ана 07. 09. 2015.
Перишић Миодраг Јелена 07. 09. 2015.
Губеринић Боривоје Ивана 07. 09. 2015.
Пајевић Велимир Амалија 07. 09. 2015.
Поповић Милан Јелица 07. 09. 2015.
Стошић Живко Јасмина 07. 09. 2015.
Гримани Давор Мирела 07. 09. 2015.
Никочевић Милорад Душица 14. 09. 2015.
Ристић Милосав Бранкица 14. 09. 2015.
Димитријевић Предраг Ивана 14. 09. 2015.
Чарапић Томислав Јасмина 14. 09. 2015.
Станкић Теодор Анкица 17. 09. 2015.
Стевић Горан Марија 18. 09. 2015.
Глишић Зоран Маријана 22. 09. 2015.
Барлов Љубинко Миљана 22. 09. 2015.
Драгићевић Миша Тијана 23. 09. 2015.
Тадић Томислав Јелена 23. 09. 2015.
Јовановић Крсто Оља 23. 09. 2015.
Тубић Зоран Анђелина 24. 09. 2015.
Стевановић Слободан Маријана 24. 09. 2015.
Петровић Савица Марија 24. 09. 2015.
Манојловић Мустафовић Зоран Милица 24. 09. 2015.
Мирковић Ђорђе Милица 26. 09. 2015.
Стојић Драган Јелена 26. 09. 2015.
Алексић Бобан Ана 28. 09. 2015.
Роксандић Живко Светлана 28. 09. 2015.
Јовановић Драгомир Марија 29. 09. 2015.
Младеновић Мића Јасмина 29. 09. 2015.
Нешковић Жељко Марија 29. 09. 2015.
Тошаковић Радмило Данијела 29. 09. 2015.
Зејак Милан Марија 29. 09. 2015.
Домазет Ранко Слађана 29. 09. 2015.
Божић Милинко Милица 29. 09. 2015.
Матовић Милан Јелена 29. 09. 2015.
Јовановић Саша Ивана 29. 09. 2015.
Јевтић Милован Јелица 29. 09. 2015.
Спасић Миливоје Александра 29. 09. 2015.
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Златановић Новица Марија 29. 09. 2015.
Милутиновић Зоран Оливера 29. 09. 2015.
Милићевић Вукшин Наташа 03. 10. 2015.
Санковић Илија Смиља 03. 10. 2015.
Мандић Жељко Даница 05. 10. 2015.
Раковић Слободан Ана 05. 10. 2015.
Крстић Мирослав Маријана 05. 10. 2015.
Вујовић Веселин Тања 05. 10. 2015.
Станковић Раденко Маријана 05. 10. 2015.
Ковачевић Радосав Љиљана 09. 10. 2015.
Божиловић Добросав Јулијана 09. 10. 2015.
Живановић Зоран Ивана 09. 10. 2015.
Павловић Милован Наташа 09. 10. 2015.
Илић Живко Мирјана 09. 10. 2015.
Иветић Асим Азра 09. 10. 2015.
Славнић Гајић Радослав Зорана 09. 10. 2015.
Петров Славча Наташа 09. 10. 2015.
Живковић Радослав Јована 09. 10. 2015.
Ћебић Тихомир Крстијана 09. 10. 2015.
Релић Адам Слађана 09. 10. 2015.
Дангубић Радосав Милица 09. 10. 2015.
Татарски Слободан Сања 09. 10. 2015.
Милићевић Михаил Сузана 09. 10. 2015.
Поповић Вујичић Радослав Мирјана 09. 10. 2015.
Вујић Бранислав Оливера 09. 10. 2015.
Радојковић Миланче Мирјана 09. 10. 2015.
Мирчетић Добрила Слађана 09. 10. 2015.
Бранковић Живан Маријана 09. 10. 2015.
Кулунџић Желимир Маја 21. 12. 2015.
Остојић Миодраг Ирена 21. 12. 2015.
Марковић Драган Вељко 21. 12. 2015.
Васић Зоран Маја 21. 12. 2015.
Богојевић Небојша Јелена 21. 12. 2015.
Филимоновић Превислав Милица 21. 12. 2015.
Михајловић Славимир Ивана 21. 12. 2015.
Нешић Мирослав Ксенија 21. 12. 2015.
Благојевић Звонко Сања 21. 12. 2015.
Кесић Милан Милана 21. 12. 2015.
Голочевац Миодраг Марина 21. 12. 2015.
Чолић  Миодраг Ана 21. 12. 2015.
Радојевић Милосав Наташа 21. 12. 2015.
Ђоровић Гојко Бојана 21. 12. 2015.
Павловић Јовица Емилија 21. 12. 2015.
Станојевић Зоран Јелена 21. 12. 2015.

Џиновић Милан Наташа 21. 12. 2015.
Мандић Миомир Марина 21. 12. 2015.
Крстић Новица Мирјана 21. 12. 2015.
Марковић Јован Јована 21. 12. 2015.
Дрљача Милада Ивана 21. 12. 2015.
Младеновић Драган Тања 21. 12. 2015.
Вицковић Иван Кристина 21. 12. 2015.
Стојилковић Благоје Александра 21. 12. 2015.

2016.

Николић Горан Јелена 01. 02. 2016.
Максимовић Саша Јелена 01. 02. 2016.
Стојиљковић Стојадин Наташа 01. 02. 2016.
Папић Слободан Марија 01. 02. 2016.
Самочета Велинка Сања 01. 02. 2016.
Недељковић Миладин Ана 09. 02. 2016.
Ђукић Милорад Јелена 12. 02. 2016.
Старчевић Петар Марија 12. 02. 2016.
Аврамовић Радован Сузана 12. 02. 2016.
Миловановић Драгољуб Слађана 12. 02. 2016.
Андрејић Иван Катарина 12. 02. 2016.
Вученовић Мирослав Јелена 12. 02. 2016.
Влаисављевић Стојан Марија 12. 02. 2016.
Лазић Миливоје Ана 12. 02. 2016.
Јевић Драган Марија 30. 03. 2016.
Младеновић Иван Силвиа 31. 03. 2016.
Јанковић Милорад Катарина 02. 04. 2016.
Продановић Момчило Невена 06. 04. 2016.
Штулић Милован Сања 06. 04. 2016.
Лаловић Драгутин Мирјана 09. 04. 2016.
Грубић Раде Драгана 18. 04. 2016.
Нунковић Миодраг Доротеа 18. 04. 2016.
Чачић Драган Драгана 18. 04. 2016.
Величковић Владо Данијела 18. 04. 2016.
Гајић Владимир Анђелка 18. 04. 2016.
Окука Милан Ања 19. 04. 2016.
Терзић Никола Јована 07. 06. 2016.
Тошић Бојан Бојана 07. 06. 2016.
Милешевић Зоран Слађана 07. 06. 2016.
Славковић Славица Јелена 07. 06. 2016.
Јовановић Зоран Ивана 07. 06. 2016.
Филиповић Љубомир Јована 07. 06. 2016.
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Васић Драгослав Александра 11. 06. 2016.
Павловић Милован Биљана 14. 06. 2016.
Николовски Стево Милена 15. 06. 2016.
Томовић Томислав Оливера 22. 06. 2016.
Младеновић Милен Милена 22. 06. 2016.
Бура Вељко Горана 22. 06. 2016.
Миљковић Десимир Милена 22. 06. 2016.
Ђекић Живојин Тамара 30. 06. 2016.
Радојчић Добривој Ана 30. 06. 2016.
Чеко Ранко Љиљана 30. 06. 2016.
Благојевић Жикица Даница 30. 06. 2016.
Бршадинац Споменка Невена 30. 06. 2016.
Бодић Драгољуб Катарина 30. 06. 2016.
Радовић Митар Јелена 30. 06. 2016.
Дошен Коста Ана 30. 06. 2016.
Бугар Миливој Љиљана 30. 06. 2016.
Матић Божидар Драгана 30. 06. 2016.
Вујновић Никола Сара 30. 06. 2016.
Живковић Драгослав Ана 30. 06. 2016.
Богдановић Владан Марко 30. 06. 2016.
Петковић Синиша Тамара 30. 06. 2016.
Јелић Радисав Катарина 30. 06. 2016.
Ћујић Ратко Милица 30. 06. 2016.
Стаменковић Славиша Лола 30. 06. 2016.
Мијатовић Живорад Ивана 30. 06. 2016.
Сарић Иван Марија 30. 06. 2016.
Станишић Драган Милица 30. 06. 2016.
Станишић Горан Тамара 30. 06. 2016.
Миловановић Душан Ана 30. 06. 2016.
Петронијевић Добрица Анђела 30. 06. 2016.
Батковић Милорад Снежана 30. 06. 2016.
Терек Јанко Власта 30. 06. 2016.
Јакшић Александар Микица 30. 06. 2016.
Паску Дејан Марија 30. 06. 2016.
Радовић Зоран Зорана 30. 06. 2016.
Живуловић Ненад Тамара 30. 06. 2016.
Ристић Вујица Љиљана 30. 06. 2016.
Војводић Никола Марија 30. 06. 2016.
Миленковић Радомир Јована 30. 06. 2016.
Пајић Витомир Милица 30. 06. 2016.
Млађеновић Радул Милојка 30. 06. 2016.
Топаловић Саша Милица 30. 06. 2016.
Стојановић Горан Александра 30. 06. 2016.
Поповић Радован Јована 30. 06. 2016.

Виденов Веселин Маја 30. 06. 2016.
Рађеновић Милета Милица 30. 06. 2016.
Чаловић Бобан Дијана 30. 06. 2016.
Супић Обрад Јована 04. 07. 2016.
Гајић Милош Милица 09. 07. 2016.
Поповић Златко Љиљана 09. 07. 2016.
Стевановић Мирослав Марија 09. 07. 2016.
Тошић Ивко Тамара 09. 07. 2016.
Миљковић Драгиша Маријана 09. 07. 2016.
Живковић Раденко Бојана 09. 07. 2016.
Пешић Саво Данка 09. 07. 2016.
Златић Раде Ана 09. 07. 2016.
Јошић Зоран Биљана 09. 07. 2016.
Алавања Богдан Тања 12. 07. 2016.
Крстић Дејан Сандра 29. 08. 2016.
Војиновић Зоран Невена 31. 08. 2016.
Манојловић Рајко Марија 31. 08. 2016.
Злопорубовић Анђел Маја 02. 09. 2016.
Лутовац Петар Миљана 03. 09. 2016.
Филиповић Драгослав Весна 07. 09. 2016.
Стојановић Берослав Светлана 08. 09. 2016.
Милошевић Милован Јелена 08. 09. 2016.
Јовановић Василије Игор 09. 09. 2016.
Аритоновић Синиша Марија 15. 09. 2016.
Стојковски Бранко Бојана 20. 09. 2016.
Јегарски Миливој Софија 20. 09. 2016.
Василић Живко Марија 24. 09. 2016.
Негован Драган Тамара 28. 09. 2016.
Дејановић Драгиша Мирјана 28. 09. 2016.
Ралетић Зоран Марија 30. 09. 2016.
Опсеница Драган Драгана 30. 09. 2016.
Станковић Ђорђе Марина 30. 09. 2016.
Ђурић Милош Ана 30. 09. 2016.
Ђоровић Мирољуб Марија 30. 09. 2016.
Јанковић Новица Александра 30. 09. 2016.
Пешовић Новак Милица 30. 09. 2016.
Станисављевић Љубиша Марија 30. 09. 2016.
Ралетић Зоран Ђурђа 30. 09. 2016.
Пантелић Перица Ива 30. 09. 2016.
Росић Милојко Снежана 30. 09. 2016.
Јовановић Дејан Анђелка 30. 09. 2016.
Доронтић Милорад Сузана 30. 09. 2016.
Пајић Слободан Марија 30. 09. 2016.
Стјепановић Милоје Ивана 30. 09. 2016. 
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Ивковић Милош Катарина 30. 09. 2016. 
Вукасовић Душко Катарина 30. 09. 2016. 
Беговић Чедомир Тијана 30. 09. 2016. 
Булатовић Небојша Оливера 30. 09. 2016. 
Ћеха Бобан Данијела 30. 09. 2016. 
Радовановић Зоран Дина 30. 09. 2016. 
Скрлатовић Мирко Тамара 30. 09. 2016. 
Катић Драган Тања 30. 09. 2016. 
Деспић Драган Александра 30. 09. 2016. 
Бутић Горан Андријана 30. 09. 2016. 
Марковић Милан Мира 30. 09. 2016. 
Николић Драган Милица 30. 09. 2016. 
Калинић Момчило Марина 30. 09. 2016. 
Спасић Миливоје Станка 30. 09. 2016. 
Стојковић Стеван Ивана 30. 09. 2016. 
Ђукић Радмило Бојана 30. 09. 2016. 
Совић Владан Јована 22. 12. 2016. 
Зечевић Михаило Кристина 22. 12. 2016. 
Ступар Слободан Оља 22. 12. 2016. 
Кнежевић Зоран Јована 22. 12. 2016. 
Младеновић Добривоје Тања 22. 12. 2016. 
Јанковић Момчило Марија 22. 12. 2016. 
Петровић Радомир Тијана 22. 12. 2016. 
Мандић Саша Катарина 22. 12. 2016. 
Луковић Захарије Јелена 22. 12. 2016. 
Иваноски Пецо Ивана 22. 12. 2016. 
Станковић Мирољуб Радославка 22. 12. 2016. 
Роговић Братислав Јана 22. 12. 2016. 
Ранђеловић Драги Нина 22. 12. 2016. 
Исаиловић Зоран Слађана 22. 12. 2016. 
Нејковић Небојша Сања 22. 12. 2016. 
Илић Милутин Јасмина 22. 12. 2016. 
Миљковић Бојан Јована 22. 12. 2016. 
Михајловић Лазар Светлана 22. 12. 2016. 
Богдановић Срђан Милица 22. 12. 2016. 
Перић Срећко Маја 22. 12. 2016. 
Мартаћ Милољуб Василија 22. 12. 2016. 
Марковић Миленко Невена 22. 12. 2016. 
Богдановић Петар Кристина 22. 12. 2016. 
Божић Дејан Дејана 22. 12. 2016. 

2017.

Јозић Добрица Тијана 23. 01. 2017. 
Жарковић Ненад Исидора 28. 01. 2017. 
Јовановић Снежана Соња 03. 02. 2017. 
Амановић Жарко Нада 03. 02. 2017. 
Шмигић Предраг Јелена 03. 02. 2017. 
Вељановски Зоран Марко 03. 02. 2017. 
Грковић Милун Јелена 03. 02. 2017. 
Грбић Богосав Јована 10. 02. 2017. 
Њемец Петар Марина 31. 03. 2017. 
Марковић Мирчета Невена 02. 04. 2017. 
Зековић Млађо Тијана 02. 04. 2017. 
Петровић Србобран Јулијана 13. 04. 2017. 
Ђурђевић Новица Маја 13. 04. 2017. 
Николић Драгослав Александра 13. 04. 2017. 
Милошевић Марија Јелена 13. 04. 2017. 
Велимировић Јанко Јана 19. 06. 2017. 
Кострешевић Жарко Јелена 26. 06. 2017. 
Петронијевић Миомир Милица 26. 06. 2017. 
Јовановић Ненад Тамара 26. 06. 2017. 
Петкоски Драган Бојана 26. 06. 2017. 
Ђорђевић Живан Ања 26. 06. 2017. 
Тошић Зоран Кристина 26. 06. 2017. 
Пантелић Драган Наташа 26. 06. 2017. 
Стојановић Раша Александра 26. 06. 2017. 
Милојевић Зоран Катарина 26. 06. 2017. 
Костић Александар Даница 26. 06. 2017. 
Шегрт Владимир Тамара 26. 06. 2017. 
Стојков Перица Јована 26. 06. 2017. 
Крстић Зоран Ивана 26. 06. 2017. 
Филиповић Драгослав Сузана 26. 06. 2017. 
Алексић Милко Милица 26. 06. 2017. 
Дробњак Чедомир Слађана 26. 06. 2017. 
Сарић Радомир Јована 26. 06. 2017. 
Алексић Чедо Тијана 26. 06. 2017. 
Самац Вељко Илијана 26. 06. 2017. 
Радовановић Драган Невена 26. 06. 2017. 
Крстић Миодраг Јелена 26. 06. 2017. 
Лешевић Милован Катарина 26. 06. 2017. 
Стевановић Саша Александра 26. 06. 2017. 
Милојевић Јован Бојана 26. 06. 2017. 
Иванчевић Бранко Биљана 26. 06. 2017. 
Воркапић Милан Марија 26. 06. 2017. 
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Раичевић Владислав Тамара 26. 06. 2017. 
Сарић Живко Јована 26. 06. 2017. 
Савић Тадија Исидора 26. 06. 2017. 
Нешић Драган Сашка 26. 06. 2017. 
Васиљковић Зоран Ивана 26. 06. 2017. 
Стошић Горан Катарина 26. 06. 2017. 
Кенешки Александар Бојана 26. 06. 2017. 
Солдат Душан Јелена 26. 06. 2017. 
Петровић Милун Марина 26. 06. 2017. 
Живковић Бранислав Јелена 26. 06. 2017. 
Максимовић Јован Јована 26. 06. 2017. 
Спасојевић Горан Невена 29. 06. 2017. 
Ранковић Милосав Милица 30. 06. 2017. 
Маринковић Иван Менка 07. 07. 2017. 
Игњатић Милорад Ирена 11. 07. 2017. 
Миладиновић Драган Марија 11. 07. 2017. 
Новаковић Радован Данијела 13. 07. 2017. 
Пајић Станоје Вања 13. 07. 2017. 
Стојковић Слободан Александра 13. 07. 2017. 
Ојданић Влатко Сања 13. 07. 2017. 
Кљајић Родољуб Катарина 13. 07. 2017. 
Шуша Небојша Гордана 13. 07. 2017. 
Марјановић Драган Марија 13. 07. 2017. 
Младеновић Светислав Јелена 21. 08. 2017. 
Јанићијевић Микица Марица 21. 08. 2017. 
Богдановић Драган Марија 21. 08. 2017. 
Недељковић Горан Александра 21. 08. 2017. 
Милијашевић Милан Марија 29. 08. 2017. 
Вељовић Момчило Невена 31. 08. 2017. 
Анђелковић Слободан Драгана 05. 09. 2017. 
Пешић Здравко Марија 11. 09. 2017. 
Ристић Драган Радмила 11. 09. 2017. 
Калајановић Горан Ивана 11. 09. 2017. 

Спасић Борко Слободана 13. 09. 2017. 
Живојиновић Миодраг Ивана 21. 09. 2017. 
Виријевић Ратко Драгана 21. 09. 2017. 
Вељковић Миленко Миона 22. 09. 2017. 
Драгашевић Љубомир Наташа 22. 09. 2017. 
Јовановић Радојица Јелена 27. 09. 2017. 
Сиришки Велимир Бојана 27. 09. 2017. 
Антовић Зоран Тамара 30. 09. 2017. 
Вукићевић Милун Марина 30. 09. 2017. 
Живковић Зоран Јована 30. 09. 2017. 
Кузмановић Велимир Марија 30. 09. 2017. 
Старчевић Миленко Јелена 30. 09. 2017. 
Шперац Душан Анђелка 30. 09. 2017. 
Бранковић Радица Љубица 30. 09. 2017. 
Кнежевић Дејан Ивона 30. 09. 2017. 
Вулин Милош Александра 30. 09. 2017. 
Пашић Горан Маша 30. 09. 2017. 
Величковић Милоје Марија 30. 09. 2017. 
Крстић Добрица Катарина 30. 09. 2017. 
Стојанчевић Станиша Сандра 30. 09. 2017. 
Миросавић Владимир Тијана 30. 09. 2017. 
Ђорђић Драган Марина 30. 09. 2017. 
Миљевић Младен Ђурђина 30. 09. 2017. 
Видаковић Милија Ивана 30. 09. 2017. 
Војиновић Драган Милена 30. 09. 2017. 
Дробњак Миодраг Милица 30. 09. 2017. 
Бановић Блажо Ивана 30. 09. 2017. 
Мијатовић Јован Ивана 30. 09. 2017. 
Милић Звонко Тамара 30. 09. 2017. 
Миливојевић Миодраг Кристина 30. 09. 2017. 
Пиљак Ратко Виолета 30. 09. 2017. 
Цвјетковић Драган Соња 30. 09. 2017. 
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2013.

Дуканац Вељко Милица 28. 08. 2013. 
Илић Миливоје Јелена 28. 08. 2013. 
Војиновић Радослав Милка 28. 08. 2013. 
Јанковић Тошић Милан Софија 28. 08. 2013. 
Ристић Драгиша Јелена 28. 08. 2013. 
Танасковић Миодраг Ирина 29. 08. 2013. 
Миловановић Драган Јована 29. 08. 2013. 
Секула Дарко Тамара 29. 08. 2013. 
Киковић Зоран Новак 29. 08. 2013. 
Радојчић Зоран Горица 29. 08. 2013. 
Стокановић Љубисав Љиља 02. 09. 2013. 
Бодирога Радојица Тијана 11. 09. 2013. 
Ракоњац Вукосав Милена 12. 09. 2013. 
Митровић Саша Ива 16. 09. 2013. 
Црепајски Ђура Зорана 17. 09. 2013. 
Радојичић Милорад Јелена 17. 09. 2013. 
Катанић Станимир Јелена 17. 09. 2013. 
Гојковић Славиша Александра 18. 09. 2013. 
Наумовић Јово Смиљка 18. 09. 2013. 
Синђелић Милош Ненад 25. 09. 2013. 
Вучетић Првослав Катарина 25. 09. 2013. 
Манојловић Милан Милица 25. 09. 2013. 
Николић Војислав Олгица 26. 09. 2013. 
Мештров Јадранко Јадранка 27. 09. 2013. 
Пантовић Милан Јелена 27. 09. 2013. 
Жужа Георге Емил 27. 09. 2013. 
Радовановић Добрица Марина 27. 09. 2013. 
Валешински Станковић Владимир Наташа 30. 09. 2013. 
Ивановић Милисав Николина 02. 10. 2013. 
Драча Тодор Санела 02. 10. 2013. 
Секулић Михаило Марија 02. 10. 2013. 
Клипа Јованка Слађана 04. 10. 2013. 
Недељковић Бранко Душко 04. 10. 2013. 
Кукавица Мирко Јована 07. 10. 2013. 
Цвејић Владета Марија 07. 10. 2013. 
Радмиловић Милован Биљана 07. 10. 2013. 
Здравковић Негован Душанка 08. 10. 2013. 
Стојковић Драгомир Сандра 08. 10. 2013. 
Гроза Адам Адела 08. 10. 2013. 
Попов Светислав Татјана 08. 10. 2013. 
Абрамовић Ненад Јелена 08. 10. 2013. 
Салиагић Решат Саида 08. 10. 2013. 

Агић Јусо Саида 08. 10. 2013. 
Цветковић Драган Александра 09. 10. 2013. 
Јосимовић Јовица Кристина 14. 10. 2013. 
Панић Боривој Ана 16. 10. 2013. 
Вуканић Радуле Данијела 16. 10. 2013. 
Илић Миломир Сања 16. 10. 2013. 
Будимировић Живадин Сандра 16. 10. 2013. 
Николић Гроздан Марта 16. 10. 2013. 
Шушић Неђо Душица 16. 10. 2013. 
Дурковић Радован Милица 21. 10. 2013. 
Јанковић Радмило Илона 21. 10. 2013. 
Пантић Дарко Ненад 23. 10. 2013. 
Јелић Радисав Ана 23. 10. 2013. 
Новокмет Владо Дарка 25. 10. 2013. 
Шарчевић Јованка Иван 25. 10. 2013. 
Величковић Живојин Тијана 28. 10. 2013. 
Павков Драгослав Сандра 31. 10. 2013. 
Куртановић Бесим Мерсиха 05. 11. 2013. 
Савић Вукомир Јулка 05. 11. 2013. 
Бајрамовић Шахин Незрина 05. 11. 2013. 
Хамзагић Доловац Ћазим Селма 07. 11. 2013. 
Николић Бранислав Снежана 07. 11. 2013. 
Хрваћанин Мехмед Ајла 07. 11. 2013. 
Чалаковић Хана Сабахудин 07. 11. 2013. 
Ахметовић Исмет Кенан 07. 11. 2013. 
Арсић Слободан Милена 08. 11. 2013. 
Стефановић Милан Ана 08. 11. 2013. 
Творек Жељко Миа 08. 11. 2013. 
Нуровић Хазир Мирсада 08. 11. 2013. 
Зећировић Хилмија Алдијана 08. 11. 2013. 
Гицић Авдија Сеада 08. 11. 2013. 
Марић Радослав Бојана 08. 11. 2013. 
Бишевац Грујо Марина 08. 11. 2013. 
Недић Пантелија Милица 12. 11. 2013. 
Николић Милан Батица 12. 11. 2013. 
Благојевић Љубивоје Кристина 13. 11. 2013. 
Радоничић Коста Ана 13. 11. 2013. 
Вујовић Нада Милица 13. 11. 2013. 
Милојевић Драган Јелена 13. 11. 2013. 
Гемаљевић Владо Славица 13. 11. 2013. 
Јанковић Радојица Сузана 13. 11. 2013. 
Кривокапић Божо Владана 13. 11. 2013. 
Николић Богосав Тања 19. 11. 2013. 
Жигић Драгослав Александра 20. 11. 2013. 

MAСТЕР УЧИТЕЉИ
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Милојковић Иван Јелена 20. 11. 2013. 
Кљујев Предраг Елена 20. 11. 2013. 
Векецки Гордана Наташа 20. 11. 2013. 
Таловић Мухедин Едиса 22. 11. 2013. 
Гегић Хајро Семир 22. 11. 2013. 
Тахировић Изудин Ирма 22. 11. 2013. 
Клеут Велимир Данијела 25. 11. 2013. 
Живановић Цветко Ивана 28. 11. 2013. 
Обрадовић Миодраг Јелена 28. 11. 2013. 
Миленковић Новица Татјана 28. 11. 2013. 
Хазировић Нухо Елвира 02. 12. 2013. 
Куртановић Мерфаз Алма 02. 12. 2013. 
Шкријељ Рифат Азра 03. 12. 2013. 
Селимовић Шукрија Азра 03. 12. 2013. 
Бабић Владимир Александра 20. 12. 2013. 
Ћирић Зоран Мирослав 20. 12. 2013. 
Стевановић Петар Анђела 23. 12. 2013. 
Незировић Рифат Алдина 23. 12. 2013. 
Миловић Миломир Данијела 23. 12. 2013. 
Радисављевић Момир Маја 26. 12. 2013. 
Мачужић Момир Жељка 26. 12. 2013. 
Лазаров Стеван Татјана 26. 12. 2013. 
Цвитковац Сава Милица 27. 12. 2013. 
Полимац Бошко Јелена 27. 12. 2013. 
Нуховић Хајрудин Вилдана 27. 12. 2013. 

2014.

Јефтић Горан Јована 09. 01. 2014. 
Зејнеловић Зећирија Енеса 09. 01. 2014. 
Митровић Мирослав Славица 17. 01. 2014. 
Бишевац Хранислав Милица 18. 01. 2014. 
Томић Милан Ивана 27. 01. 2014. 
Маљановић Мирсад Есада 28. 01. 2014. 
Симановић Небојша Миљана 29. 01. 2014. 
Стефановић Драган Далибор 03. 02. 2014. 
Гавриловић Велимир Милка 10. 02. 2014. 
Роксандић Драган Ивана 11. 02. 2014. 
Унковић Радован Тамара 12. 02. 2014. 
Старчевић Бранислав Јасмина 12. 02. 2014. 
Бјелогрлић Ратомир Марија 19. 02. 2014. 
Рудовић Љиљана Јелена 19. 02. 2014. 
Паулица Јован Николаје 19. 02. 2014. 

Милетић Радимир Славица 20. 02. 2014. 
Југовић Јовановић Гостимир Јелена 24. 02. 2014. 
Петровић Радомир Персида 24. 02. 2014. 
Маркићевић Мишко Милица 24. 02. 2014. 
Павловић Десимир Драгана 05. 03. 2014. 
Комазец Радољуб Марија 05. 03. 2014. 
Тадић Јовиша Марија 05. 03. 2014. 
Ступар Ђуро Милица 05. 03. 2014. 
Вукасојевић Тања Милица 05. 03. 2014. 
Васић Алекса Јелена 05. 03. 2014. 
Лекић Бранко Бојана 05. 03. 2014. 
Голубовић Вељко Марија 07. 03. 2014. 
Марковић Зоран Лазар 07. 03. 2014. 
Мутавџић Драгомир Данка 10. 03. 2014. 
Ковачевић Горан Марта 10. 03. 2014. 
Марковић Горан Катарина 10. 03. 2014. 
Мијаиловић Десимир Ивана 11. 03. 2014. 
Хаџић Бахрија Сеида 11. 03. 2014. 
Личина Мехмедбашић Реџеп Аида 11. 03. 2014. 
Штављанин Никола Марија 12. 03. 2014. 
Шундић Драган Милена 12. 03. 2014. 
Јовић Милан Биљана 12. 03. 2014. 
Папић Зоран Сандра 18. 03. 2014. 
Нишевић Бранко Биљана 18. 03. 2014. 
Крстић Јовица Јована 22. 03. 2014. 
Тафиловић Рамиз Мерсудин 26. 03. 2014. 
Бихорац Авдо Едис 11. 04. 2014. 
Божић Спасоје Даница 12. 04. 2014. 
Кожовић Стеван Милан 16. 04. 2014. 
Стевовић Мишо Катарина 25. 04. 2014. 
Михајловић Милoрад Срђана 05. 05. 2014. 
Трипковић Драган Јелена 04. 06. 2014. 
Јовановић Мирољуб Кристина 04. 06. 2014. 
Тодоровић Слободан Јована 04. 06. 2014. 
Обрадовић Милан Тамара 05. 06. 2014. 
Спасојевић Жељко Нела 11. 06. 2014. 
Васиљевић Новица Росана 11. 06. 2014. 
Максимовић Предраг Ивана 11. 06. 2014. 
Пановић Зоран Сандра 12. 06. 2014. 
Блажевић Ненад Бојана 17. 06. 2014. 
Бошковић Слободан Јелена 19. 06. 2014. 
Даничић Радомир Весна 19. 06. 2014. 
Крсмановић Радослав Марија 19. 06. 2014. 
Киш Иван Мартина 19. 06. 2014. 
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Арсеновић Остоја Сања 19. 06. 2014. 
Ђорђевић Драган Надежда 19. 06. 2014. 
Кнежевић Никола Милица 23. 06. 2014. 
Тодић Бранислав Маја 25. 06. 2014. 
Обрадовић Милан Тамара 25. 06. 2014. 
Бибић Фарук Адмир 30. 06. 2014. 
Тртица Милан Миланка 30. 06. 2014. 
Кљутић Мирко Вања 02. 07. 2014. 
Костадиновић Зоран Александра 02. 07. 2014. 
Ерић Илија Драгана 02. 07. 2014. 
Лекић Ахмет Нада 03. 07. 2014. 
Михајловић Богољуб Јелена 04. 07. 2014. 
Јовић Петар Тања 11. 07. 2014. 
Јовановић Милан Славка 16. 07. 2014. 
Ивановић Михаило Маријана 16. 07. 2014. 
Томић Горан Тања 16. 07. 2014. 
Сејдовић Јонуз Амина 18. 07. 2014. 
Ристић Синиша Светлана 18. 07. 2014. 
Карличић Јанко Бранка 18. 07. 2014. 
Цвијовић Слободан Љиљана 25. 08. 2014. 
Стевановић Милисав Добрила 25. 08. 2014. 
Јовановић Лазар Наташа 26. 08. 2014. 
Комненовић Михаило Ана 27. 08. 2014. 
Дамњановић Милан Александар 27. 08. 2014. 
Савић Љубивоје Катарина 03. 09. 2014. 
Филиповић Раденко Јелена 03. 09. 2014. 
Матејић Бранка Јелена 03. 09. 2014. 
Јарановић Славица Јелена 10. 09. 2014. 
Глишић Теодосије Милица 10. 09. 2014. 
Николић Предраг Паола 10. 09. 2014. 
Петровић Радомир Милена 12. 09. 2014. 
Симић Марко Јована 17. 09. 2014. 
Милошевић Драган Ана 17. 09. 2014. 
Поповић Миодраг Бојана 18. 09. 2014. 
Крнета Слободан Јована 23. 09. 2014. 
Станковић Јован Ненад 24. 09. 2014. 
Јовић Миодраг Ана 24. 09. 2014. 
Божић Зоран Марина 26. 09. 2014. 
Конатар Милица Ева 26. 09. 2014. 
Петровић Миле Марија 26. 09. 2014. 
Ристевски Драге Драгана 26. 09. 2014. 
Јовнаш Миша Ана 26. 09. 2014. 
Алавања Милорад Биљана 29. 09. 2014. 
Тодоровић Тодор Катарина 29. 09. 2014. 

Љајић Амир Фахрудин 29. 09. 2014. 
Ељесковић Фаик Џевад 29. 09. 2014. 
Николић Веселин Милица 30. 09. 2014. 
Алексић Милорад Јелена 30. 09. 2014. 
Марић Анђелко Мирна 01. 10. 2014. 
Костић Мирко Славица 01. 10. 2014. 
Сијарић Фарук Бахрија 07. 10. 2014. 
Луковић Даниела Тамара 08. 10. 2014. 
Ракиџић Станиша Катарина 15. 10. 2014. 
Дамњановић Драгомир Марија 15. 10. 2014. 
Тодорић Слободан Маријана 15. 10. 2014. 
Милоти Виктор Ана-Марија 15. 10. 2014. 
Драгић Милан Анамариа 21. 10. 2014. 
Милинковић Владимир Марија 22. 10. 2014. 
Николић Борислав Јована 22. 10. 2014. 
Миковић Петар Јелена 24. 10. 2014. 
Бешевић Мирослав Данијела 27. 10. 2014. 
Вуковић Славко Милош 28. 10. 2014. 
Асиповић Миша Јована 29. 10. 2014. 
Лукић Живан Марија 29. 10. 2014. 
Обрадовић Радован Дијана 29. 10. 2014. 
Кнежевић Милисав Наташа 29. 10. 2014. 
Радомировић Милош Јелена 29. 10. 2014. 
Стајић Јовица Јована 04. 11. 2014. 
Носовић Здравко Николина 05. 11. 2014. 
Лазић Миле Ана 05. 11. 2014. 
Томек Андрија Анна 05. 11. 2014. 
Ристић Миодраг Даница 05. 11. 2014. 
Миловановић Златибор Јелена 07. 11. 2014. 
Анђелић Милијан Горан 07. 11. 2014. 
Тујкић Ненад Даница 12. 11. 2014. 
Суњог Ласло Чаба 12. 11. 2014. 
Нинковић Зоран Валентина 18. 11. 2014. 
Мирковић Драгољуб Весна 19. 11. 2014. 
Јаковљевић Бобан Сања 19. 11. 2014. 
Јевтић Рајко Весна 21. 11. 2014. 
Павловић Славољуб Марина 21. 11. 2014. 
Милошевић Голуб Слађана 21. 11. 2014. 
Макојевић Зоран Ана 21. 11. 2014. 
Качапор Харун Аида 21. 11. 2014. 
Дедеић Ханефија Асмир 21. 11. 2014. 
Гусинац Химо Ајсела 21. 11. 2014. 
Макојевић Миланко Милена 22. 11. 2014. 
Минић Драгоје Милена 02. 12. 2014. 
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Парезановић Мирослав Невена 03. 12. 2014. 
Ђурђевић Миливоје Оливера 12. 12. 2014. 
Сретковић Радослав Тања 12. 12. 2014. 
Стојановић Момчило Марија 12. 12. 2014. 
Павловић Милутин Александра 12. 12. 2014. 
Качапор Мехо Мелиха 12. 12. 2014. 
Николић Драган Маријана 16. 12. 2014. 
Бокан Милан Гордана 16. 12. 2014. 

2015.

Мирковић Жарко Маја 17. 01. 2015. 
Остојић Миливој Александра 21. 01. 2015. 
Васиљевић Тикомир Јована 21. 01. 2015. 
Стојановић Војислав Наташа 21. 01. 2015. 
Мартић Никола Нина 28. 01. 2015. 
Тошић Љиљана Јована 28. 01. 2015. 
Арсенијевић Милош Биљана 28. 01. 2015. 
Пејчиновић Хаљим Алмира 30. 01. 2015. 
Шипчанин Неџад Адела 31. 01. 2015. 
Радуловић Славиша Ивана 03. 02. 2015. 
Настић Душко Љубица 04. 02. 2015. 
Ковачевић Гордана Лидиа 04. 02. 2015. 
Шасивари Златко Марија 04. 02. 2015. 
Зафировски Маричић Бошко Зорица 04. 02. 2015. 
Стојков Перица Ивана 11. 02. 2015. 
Ђоковић Жико Мина 11. 02. 2015. 
Лојић Раде Зорица 11. 02. 2015. 
Величковић Јовица Јелена 11. 02. 2015. 
Станишић Драган Јована 11. 02. 2015. 
Балан Мугурел Александра 11. 02. 2015. 
Косановић Александар Ана 11. 02. 2015. 
Крстовић Драган Марија 13. 02. 2015. 
Гундељ Драган Леа 18. 02. 2015. 
Ивашковић Јован Ивана 18. 02. 2015. 
Миликић Милоица Ивана 21. 02. 2015. 
Ристић Славиша Јелена 23. 02. 2015. 
Неранџић Радомир Ивана 23. 02. 2015. 
Савић Стајка Светлана 23. 02. 2015. 
Дробњак Звонко Ирена 25. 02. 2015. 
Милошевић Бато Ивана 25. 02. 2015. 
Тодоровић Милован Александар 25. 02. 2015. 
Кулунџић Периша Дијана 04. 03. 2015. 

Јовановић Славомир Бојана 04. 03. 2015. 
Тасић Зорица Илија 11. 03. 2015. 
Петровић Драган Милица 16. 03. 2015. 
Средојевић Новак Маријана 18. 03. 2015. 
Гајин Марко Кристина 23. 03. 2015. 
Нововић Милија Тијана 23. 03. 2015. 
Спасић Станојло Даница 08. 04. 2015. 
Мирић Александар Бојан 15. 04. 2015. 
Николић Миро Тамара 20. 04. 2015. 
Беднарик Србослав Маријана 27. 04. 2015. 
Бајрамлић Тефик Инес 27. 04. 2015. 
Јерковић Божидар Милица 19. 05. 2015. 
Продановић Стево Радојка 03. 06. 2015. 
Радашиновић Горан Мартина 03. 06. 2015. 
Петровић Зоран Невена 03. 06. 2015. 
Јовановић Драгана Милица 03. 06. 2015. 
Марковић Милорад Милијана 03. 06. 2015. 
Нешковић Петар Љубица 03. 06. 2015. 
Рајић Бранко Милан 04. 06. 2015. 
Сретеновић Драган Милица 10. 06. 2015. 
Радовић Часлав Невена 10. 06. 2015. 
Стојићевић Миодраг Снежана 10. 06. 2015. 
Димитријевић Обрад Ивана 10. 06. 2015. 
Лазић Добросав Јелена 11. 06. 2015. 
Бешлин Коста Јелена 11. 06. 2015. 
Врањеш Момчило Леа 11. 06. 2015. 
Станковић Илија Ивана 15. 06. 2015. 
Минић Иван Александра 15. 06. 2015. 
Качапор Исмет Аиша 16. 06. 2015. 
Радојковић Славољуб Данијела 17. 06. 2015. 
Ћурин Мирјана Нина 17. 06. 2015. 
Лазић Часлав Ана 19. 06. 2015. 
Ивковић Драган Александра 19. 06. 2015. 
Величковић Живојин Јелена 19. 06. 2015. 
Стаматовић Обрен Кристина 24. 06. 2015. 
Трајковски Радомир Светлана 24. 06. 2015. 
Матић Милоје Катарина 25. 06. 2015. 
Јовановић Милан Ивана 25. 06. 2015. 
Ракићевић Мирослав Ивана 29. 06. 2015. 
Аћимовић Зоран Ана 29. 06. 2015. 
Томљановић Милан Сенка 29. 06. 2015. 
Ристић Мирко Милена 29. 06. 2015. 
Бокун Слободан Никола 29. 06. 2015. 
Лакетић Весна Марија 30. 06. 2015. 
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Крчова Владислав Зденка 30. 06. 2015. 
Веселиновић Божидар Јелена 30. 06. 2015. 
Станковић Слободан Милена 01. 07. 2015. 
Станојев Славољуб Марија 01. 07. 2015. 
Негројевић Милорад Жива 01. 07. 2015. 
Марковић Миле Милијана 01. 07. 2015. 
Дамњановић Максим Весна 06. 07. 2015. 
Јанковић Томислав Јелена 08. 07. 2015. 
Степановић Света Јелена 10. 07. 2015. 
Радојичић Милорад Милена 11. 07. 2015. 
Петровић Драган Милош 26. 08. 2015. 
Бојић Владета Вања 26. 08. 2015. 
Нешић Небојша Милена 31. 08. 2015. 
Гајић Радомир Нела 31. 08. 2015. 
Николић Света Оливера 09. 09. 2015. 
Кнежевић Милан Кристина 09. 09. 2015. 
Ђорђевић Предраг Ана 09. 09. 2015. 
Сантрач Милорад Милан 11. 09. 2015. 
Ристивојевић Олга Јелена 14. 09. 2015. 
Лешћан Мариа Власта 14. 09. 2015. 
Ћалић Зоран Јасмина 16. 09. 2015. 
Арсић Радиша Драгана 18. 09. 2015. 
Зубац Зденко Константин 18. 09. 2015. 
Куртагић Насер Алтуна 18. 09. 2015. 
Мијаиловић Милутин Марина 21. 09. 2015. 
Трајковић Живко Сања 22. 09. 2015. 
Миловац Крсто Јована 23. 09. 2015. 
Самарџић Обрад Милица 23. 09. 2015. 
Перишић Радован Марија 23. 09. 2015. 
Миливојевић Божидар Мирјана 25. 09. 2015. 
Новаковић Зоран Александра 25. 09. 2015. 
Лазић Мирољуб Тамара 25. 09. 2015. 
Кукољ Владимир Марија 25. 09. 2015. 
Кокановић Предраг Ивана 28. 09. 2015. 
Рајчић Братислав Сања 28. 09. 2015. 
Поповић Момчило Емилија 28. 09. 2015. 
Покрајац Јован Бојана 28. 09. 2015. 
Марковић Славољуб Марија 30. 09. 2015. 
Лазић Мирослав Марина 30. 09. 2015. 
Марковић Радован Милица 30. 09. 2015. 
Вуковић Драган Александра 30. 09. 2015. 
Ивановић Емилија Милица 05. 10. 2015. 
Дамјанов Јосиф Ана 05. 10. 2015. 
Мићовић Душан Милка 05. 10. 2015. 

Андрић Драгољуб Ана 06. 10. 2015. 
Ранков Драган Сенка 07. 10. 2015. 
Томић Милан Катарина 07. 10. 2015. 
Филић Срећко Сандра 07. 10. 2015. 
Јевремовић Милојица Ивана 07. 10. 2015. 
Јовановић Љубомир Драгана 12. 10. 2015. 
Лазић Часлав Сандра 12. 10. 2015. 
Васовић Сава Јована 19. 10. 2015. 
Сивери Золтан  Александар 19. 10. 2015. 
Ковачевић Слободан Биљана 28. 10. 2015. 
Подкољњак Драган Драгана 02. 11. 2015. 
Срећковић Бошко Јелена 04. 11. 2015. 
Џаић Стојан Маша 04. 11. 2015. 
Меховић Рефик Елведин 05. 11. 2015. 
Стршевић Недиб Џенсена 05. 11. 2015. 
Папић Решид Елдан 05. 11. 2015. 
Белић Петар Марина 05. 11. 2015. 
Халиловић Имер Алмиса 05. 11. 2015. 
Јаковљевић Ратко Милена 13. 11. 2015. 
Гуџић Ахмет Јасмина 13. 11. 2015. 
Јаковљев Слободан Маја 16. 11. 2015. 
Цаковић Авдија Самина 17. 11. 2015. 
Савковић Зоран Марија 18. 11. 2015. 
Вукелић Ратко Мила 25. 11. 2015. 
Ђекић Горан Младен 10. 12. 2015. 
Цуцак Филдуз Јасмина 11. 12. 2015. 
Јавор Синиша Наташа 16. 12. 2015. 
Маравић Бранислав Бранка 16. 12. 2015. 
Шеша Здравко Мирјана 16. 12. 2015. 
Перишић Веселин Александра 16. 12. 2015. 
Павловић Љубиша Ана 23. 12. 2015. 
Стојановић Слободан Ана 23. 12. 2015. 

2016.

Стајин Радомир Тамара 15. 01. 2016. 
Војимировић Зоран Јелена 18.01. 2016. 
Маринковић Зоран Катарина 18. 01. 2016. 
Новаковић Зоран Снежана 18. 01. 2016. 
Мандушић Бранко Ива 18. 01. 2016. 
Вукадиновић Мирјана Јелена 18. 01. 2016. 
Ковачевић Стеван Марија 18. 01. 2016. 
Илић Драган Оливера 18. 01. 2016. 
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Лекпек Ибро Амина 18. 01. 2016. 
Јанковић Горан Александра 20. 01. 2016. 
Пузовић Владимир Марија 20. 01. 2016. 
Матић Драган Маја 20. 01. 2016. 
Котуровић Љубодраг Јелена 20. 01. 2016. 
Михаиловић Миланче Сандра 25. 01. 2016. 
Затежић Ранко Марија 26. 01. 2016. 
Живковић Драган Данијела 26. 01. 2016. 
Шљивић Јовица Марина 29. 01. 2016. 
Живанов Зоран Јасна 29. 01. 2016. 
Луковић Миодраг Маријана 29. 01. 2016. 
Терзић Радољуб Јелена 01. 02. 2016. 
Илић Зоран Ана 01. 02. 2016. 
Краковић Вучић Емилија 01. 02. 2016. 
Јеремић Живан Ивана 01. 02. 2016. 
Радић Драгослав Марко 02. 02. 2016. 
Димитријевић Душан Дорис 05. 02. 2016. 
Ђорђевић Горан Тијана 05. 02. 2016. 
Јовановић Милорад Ивана 05. 02. 2016. 
Ђурковић Момчило Милица 08. 02. 2016. 
Јанић Александар Милица 10. 02. 2016. 
Стевановић Горољуб Јелена 10. 02. 2016. 
Хасановић Абдулах Азра 12. 02. 2016. 
Шеховић Бећир Есмина 12. 02. 2016. 
Лучић Зоран Зорана 12. 02. 2016. 
Миличевић Милан Александра 24. 02. 2016. 
Банковић Крстa Снежана 02. 03. 2016. 
Тасић Горан Јована 07. 03. 2016. 
Ђорђевић Трајан Александра 09. 03. 2016. 
Јовановић Зоран Тијана 23. 03. 2016. 
Симичић Васа Марина 12. 05. 2016. 
Брајовић Весна Бојана 23. 05. 2016. 
Вујнић Вељко Марија 25. 05. 2016. 
Димитријевић Жељко Миљана 26. 05. 2016. 
Зорић Петко Сара 26. 05. 2016. 
Глишић Војислав Милена 31. 05. 2016. 
Видић Предраг Виолета 31. 05. 2016. 
Луковац Радослав Јелена 01. 06. 2016. 
Лазић Зоран Мартина 01. 06. 2016. 
Ђорђевић Бора Светлана 01. 06. 2016. 
Ђурђевић Драган Марина 01. 06. 2016. 
Стеријан Дорел Кристина 03. 06. 2016. 
Левнаић Ђуро Јелена 03. 06. 2016. 
Гвозденовић Драган Маја 03. 06. 2016. 

Бошковић Милорад Мирјана 03. 06. 2016. 
Хорњак Миша Маја 13. 06. 2016. 
Баришић Марко Смиљана 13. 06. 2016. 
Стојменовић Милорад Тања 13. 06. 2016. 
Стојић Драган Бојана 13. 06. 2016. 
Спасојевић Зоран Никола 13. 06. 2016. 
Маркуц Бранислав Софија 15. 06. 2016. 
Бркић Здравко Здравка 15. 06. 2016. 
Живојиновић Игор Милена 15. 06. 2016. 
Лукић Драган Наташа 21. 06. 2016. 
Арбутина Жељко Маја 22. 06. 2016. 
Илић Душко Марија 22. 06. 2016. 
Васић Небојша Јелена 28. 06. 2016. 
Јанковић Живорад Јована 28. 06. 2016. 
Петровић Миле Наташа 29. 06. 2016. 
Ставрић Миомир Сандра 29. 06. 2016. 
Нишић Слободан Ивана 29. 06. 2016. 
Лукић Драган Марина 29. 06. 2016. 
Ракита Симо Ивана 29. 06. 2016. 
Стојановић Живанка Јована 29. 06. 2016. 
Кешељ Миленко Маја 30. 06. 2016. 
Јокић Александар Ана 01. 07. 2016. 
Ранковић Златибор Милица 01. 07. 2016. 
Стојановић Стојанча Јована 01. 07. 2016. 
Кузмић Живко Јована 01. 07. 2016. 
Марковић Славиша Радмила 05. 07. 2016. 
Маслић Светозар Дина 05. 07. 2016. 
Пантелић Зоран Тамара 06. 07. 2016. 
Ћатовић Ејуп Сенада 08. 07. 2016. 
Јанковић Раде Ивана 08. 07. 2016. 
Станишић Зоран Ђорђе 12. 07. 2016. 
Илић Тома Александра 12. 07. 2016. 
Тасић Миливоје Ивана 12. 07. 2016. 
Стојковић Горан Јелена 12. 07. 2016. 
Радосављевић Светлана Милена 12. 07. 2016. 
Ранитовић Миодраг Јасна 13. 07. 2016. 
Пејчић Драгош Сузана 13. 07. 2016. 
Рољић Миленко Ана 13. 07. 2016. 
Милутинов Драган Милица 13. 07. 2016. 
Адамовић Миодраг Данијела 13. 07. 2016. 
Петрашку Маринел Маринела 14. 07. 2016. 
Станковић Горан Јелена 15. 07. 2016. 
Ердељан Вељко Јелена 18. 07. 2016. 
Жупић Љутвија Зехра 19. 07. 2016. 
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Хасановић Љутвија Зенајда 19. 07. 2016. 
Ђошић Драган Марија 24. 08. 2016. 
Митровић Марко Ксенија 24. 08. 2016. 
Стаменковић Јован Драгана 26. 08. 2016. 
Ђорђевић Зоран Александар 29. 08. 2016. 
Софронијевић Радивоје Ивана 30. 08. 2016. 
Баковић Жељко Немања 01. 09. 2016. 
Ћирић Зоран Никола 01. 09. 2016. 
Максимовић Горица Јелена 05. 09. 2016. 
Алексић Синиша Марија 07. 09. 2016. 
Арсић Мома Александра 12. 09. 2016. 
Матијевић Миливоје Тијана 12. 09. 2016. 
Вељковић Александар Оливера 14. 09. 2016. 
Илић Милојко Тамара 14. 09. 2016. 
Алексић Миле Невена 14. 09. 2016. 
Алексић Станиша Сања 14. 09. 2016. 
Ивић Добрица Милан 14. 09. 2016. 
Милошевић Небојша Јелена 16. 09. 2016. 
Божановић Горан Милица 16. 09. 2016. 
Јелић Срђан Мила 19. 09. 2016. 
Илић Миодраг Светлана 19. 09. 2016. 
Јовановић Драгован Милица 19. 09. 2016. 
Халиловић Имер Рамо 19. 09. 2016. 
Ђурић Милисав Валентина 19. 09. 2016. 
Војиновић Бранко Милица 22. 09. 2016. 
Томић Зоран Тијана 22. 09. 2016. 
Ајдарпашић Есма Маида 23. 09. 2016. 
Тадић Драгослав Гордана 26. 09. 2016. 
Крстић Јованка Милица 26. 09. 2016. 
Станишић Горан Александра 26. 09. 2016. 
Пиваш Рајко Милана 26. 09. 2016. 
Бисерчић Зоран Ана 26. 09. 2016. 
Идворац Живан Катарина 26. 09. 2016. 
Белић Првослав Марјана 26. 09. 2016. 
Лекпек Нијазија Едина 26. 09. 2016. 
Халиловић Хакија Меџид 26. 09. 2016. 
Рожајац Хајриз Алмина 26. 09. 2016. 
Кардовић Самир Лејла 26. 09. 2016. 
Хаџајлић Фељах Ајша 26. 09. 2016. 
Кораћ Алибашић Шабан Фариса 27. 09. 2016. 
Качапор Хасиб Амина 27. 09. 2016. 
Мијаиловић Живорад Данијел 28. 09. 2016. 
Нисић Ранко Марина 28. 09. 2016. 
Здихан Паљо Катарина 28. 09. 2016. 

Деспотовић Драган Тијана 28. 09. 2016. 
Цветић Милан Ивана 28. 09. 2016. 
Милосављевић Љубиша Маја 28. 09. 2016. 
Петровић Михаило Ана 28. 09. 2016. 
Илић Милан Никола 30. 09. 2016. 
Предојевић Предраг Миљана 30. 09. 2016. 
Обрадовић Горан Бојана 30. 09. 2016. 
Бабић Тони Теодора 30. 09. 2016. 
Николић Славољуб Владимир 30. 09. 2016. 
Биберовић Мујо Џениса 30. 09. 2016. 
Стоилков Зоран Ивана 03. 10. 2016. 
Бојић Милија Ивана 03. 10. 2016. 
Словић Златко Јована 03. 10. 2016. 
Пантић Душко Марина 03. 10. 2016. 
Грујић Рада Бранислава 03. 10. 2016. 
Миленковић Милутин Невена 03. 10. 2016. 
Цурић Митхат Семра 03. 10. 2016. 
Миљковић Предраг Јелена 03. 10. 2016. 
Савић Младен Јелена 04. 10. 2016. 
Јовановић Горан Јасна 04. 10. 2016. 
Савић Саво Милена 04. 10. 2016. 
Коларевић Бора Ирена 04. 10. 2016. 
Шошкић Горан Јелена 05. 10. 2016. 
Богдановић Милован Гордана 06. 10. 2016. 
Шелмић Мирослав Милица 07. 10. 2016. 
Нићифоровић Желимир Сања 07. 10. 2016. 
Ђурковић Светомир Драгана 07. 10. 2016. 
Боричић Славољуб Милена 07. 10. 2016. 
Танасковић Витомир Марија 07. 10. 2016. 
Лазић Голуб Неда 07. 10. 2016. 
Јаковљевић Славомир Анђела 07. 10. 2016. 
Хаџић Емчо Емина 07. 10. 2016. 
Мусић Изет Арнела 07. 10. 2016. 
Шкријељ Мустафа Ајсела 07. 10. 2016. 
Марић Радосав Милица 18. 10. 2016. 
Шабановић Бејто Адис 18. 10. 2016. 
Мијаиловић Вујица Јелена 21. 10. 2016. 
Славковић Вукоица Милан 27. 10. 2016. 
Вељовић Предраг Анђела 27. 10. 2016. 
Бајровић Садрија Елида 27. 10. 2016. 
Милановић Раденко Милица 31. 10. 2016. 
Николић Бранко Сања 31. 10. 2016. 
Селмановић Насуф Семир 31. 10. 2016. 
Радојичић Слободан Ирена 01. 11. 2016. 
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Милосављевић Мирослав Марина 01. 11. 2016. 
Ранисављевић Милан Верица 07. 11. 2016. 
Јанаћијевић Станко Ивана 09. 11. 2016. 
Хаџибулић Асим Алмаса 10. 11. 2016. 
Живановић Милета Ђорђе 22. 11. 2016. 
Степановић Момчило Стефан 22. 11. 2016. 
Цвејић Момир Милена 22. 11. 2016. 
Крнојелац Лазар Софија 22. 11. 2016. 
Новаковић Бранко Бојана 30. 11. 2016. 
Крстић Раде Маријана 05. 12. 2016. 
Витас Дарко Јелена 05. 12. 2016. 
Гутић МиленкоЈелена 07. 12. 2016. 
Тасковић ДраганАдриана 12. 12. 2016. 
Балтић ЉубишаБранка 29. 12. 2016. 

2017.

Теофиловић Милорад Ана 11. 01. 2017. 
Мирковић Славомир Јасмина 16. 01. 2017. 
Драча Стеван Весна 16. 01. 2017. 
Јанковић Здравко Слађана 25. 01. 2017. 
Пуношевац Звонко Марија 30. 01. 2017. 
Димитријевић Дејан Нина 06. 02. 2017. 
Полић Иван Сања 06. 02. 2017. 
Какован Илија Кристијан 06. 02. 2017. 
Кукић Цвитан Љиљана 06. 02. 2017. 
Гавриловић Радомир Марко 08. 02. 2017. 
Цветковић Јован Невена 13. 02. 2017. 
Глигоријевић Небојша Бојана 13. 02. 2017. 
Топаловић Драган Иван 13. 02. 2017. 
Лукић Радомир Бојана 13. 02. 2017. 
Миленковић Првослав Ивана 13. 02. 2017. 
Драганов Слободан Јелена 13. 02. 2017. 
Недић Радомир Снежана 13. 02. 2017. 
Кривокапић Васо Александра 14. 02. 2017. 
Поповић Ђорђе Марина 14. 02. 2017. 
Јанковић Миломир Јасмина 15. 03. 2017. 
Трифуновић Драган Милица 27. 03. 2017. 
Илић Милисав Милан 31. 03. 2017. 
Перић Драган Милош 12. 04. 2017. 
Хаџи-Стевић Драго Младен 12. 04. 2017. 
Бабић Добрила Милица 01. 06. 2017. 
Ченић Зоран Маја 01. 06. 2017. 

Ћосић Бранислав Милица 01. 06. 2017. 
Јаћимовић Драган Тијана 01. 06. 2017. 
Попов Драган Марина 01. 06. 2017. 
Петковић Анђелко Марија 01. 06. 2017. 
Пантелић Небојша Стефан 01. 06. 2017. 
Мамлић Слободан Маја 06. 06. 2017. 
Ћулибрк Жељко Теодора 06. 06. 2017. 
Марковић Зоран Јована 06. 06. 2017. 
Банко Тибор Наташа 06. 06. 2017. 
Ћосић Владан Снежана 06. 06. 2017. 
Дамјановић Васа Јелена 06. 06. 2017. 
Лекић Милутин Мирјана 07. 06. 2017. 
Лукић Зоран Нина 07. 06. 2017. 
Филиповић Зоран Анђела 07. 06. 2017. 
Лазин Душан Драгана 13. 06. 2017. 
Видановић Драган Милица 14. 06. 2017. 
Ђорђевић Новица Сунчица 14. 06. 2017. 
Девеџић Љубиша Кристина 14. 06. 2017. 
Павловић Радомир Марија 14. 06. 2017. 
Марић Радиша Љиљана 20. 06. 2017. 
Дудић Драган Јелена 20. 06. 2017. 
Вечериновић Војкан Стефани 20. 06. 2017. 
Трајковић Светислав Милица 20. 06. 2017. 
Јеленић Слободан Срна 20. 06. 2017. 
Тодоровић Срето Марија 21. 06. 2017. 
Ђорђевић Владица Слађана 21. 06. 2017. 
Старчевић Зоран Бојана 28. 06. 2017. 
Жарковић Слободан Александра 28. 06. 2017. 
Иваниш Никола Сања 28. 06. 2017. 
Михајловић Драган Марина 28. 06. 2017. 
Ранковић Бранислав Александра 04. 07. 2017. 
Јанковић Радивој Ивана 05. 07. 2017. 
Јездимировић Миленко Мирјана 05. 07. 2017. 
Цветиновић Десимир Данијела 05. 07. 2017. 
Добричинац Слађана Ивана 07. 07. 2017. 
Бајић Владица Бранислава 07. 07. 2017. 
Јаковљевић Бранко Анђелка 12. 07. 2017. 
Јеремић Радомир Ивана 12. 07. 2017. 
Крнета Милан Гордана 12. 07. 2017. 
Стојановић Бошко Гала 12. 07. 2017. 
Тодоровић Драгољуб Маја 12. 07. 2017. 
Станивуковић Драго Јелена 13. 07. 2017. 
Чалаковић Хакија Ајсела 14. 07. 2017. 
Маврић Фејзовић Есад Алма 14. 07. 2017. 
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Хајровић Шефћет Амела 14. 07. 2017. 
Бахтијаревић Вехбо Амина 14. 07. 2017. 
Пепић Исо Мелиса 14. 07. 2017. 
Дердемез Саит Разија 14. 07. 2017. 
Машовић Даут Зерина 14. 07. 2017. 
Алексић Бранислав Милица 17. 07. 2017. 
Мијалчић Драган Драгана 17. 07. 2017. 
Стојаковић Милорад Тамара 17. 07. 2017. 
Мурић Љутвија Амра 18. 07. 2017. 
Дедеић Ханефија Семра 18. 07. 2017. 
Грубић Горан Звездана 24. 08. 2017. 
Стојановић Милашин Ивана 28. 08. 2017. 
Старчевић Звонко Јована 28. 08. 2017. 
Смиљанић Мирјана Марија 28. 08. 2017. 
Катанић Љубиша Снежана 28. 08. 2017. 
Остојић Рајко Маријана 28. 08. 2017. 
Спасић Мирослав Јована 28. 08. 2017. 
Ћосић Жељко Катарина 28. 08. 2017. 
Маринковић Јадранко Дијана 28. 08. 2017. 
Томанић Драган Ивана 30. 08. 2017. 
Вујиновић Дубравко Јелена 30. 08. 2017. 
Ћирић Дејан Катарина 30. 08. 2017. 
Трикош Златко Слађана 30. 08. 2017. 
Милојевић Зоран Кристина 30. 08. 2017. 
Ровчанин Неџиб Нерма 31. 08. 2017. 
Ахметовић Љутво Сајма 31. 08. 2017. 
Антић Драгослав Милица 04. 09. 2017. 
Драча Драган Драгана 04. 09. 2017. 
Ераковић Зоран Душанка 06. 09. 2017. 
Петровић Марјан Марјана 11. 09. 2017. 
Живковић Владан Јована 13. 09. 2017. 
Марковић Роса Николина 13. 09. 2017. 
Милосављевић Драган Марија 13. 09. 2017. 
Јаћимовић Петар Јула 13. 09. 2017. 
Ковачевић Исмет Аземина 13. 09. 2017. 
Ахматовић Хусеин Муратка 13. 09. 2017. 
Филиповић Зоран Нада 19. 09. 2017. 
Димитријевић Небојша Марија 20. 09. 2017. 
Рајковић Тонко Јелена 20. 09. 2017. 
Башановић Драгомир Ана 20. 09. 2017. 
Бенаћ Радослав Мила 20. 09. 2017. 
Мијовић Мирослав Милица 21. 09. 2017. 
Стојадинов Славомир Сандра 21. 09. 2017. 
Вујовић Божидар Ранђија 21. 09. 2017. 

Брулић Хусејин Мерима 21. 09. 2017. 
Бучан Рамиз Хилда 21. 09. 2017. 
Муратовић Зећо Шерифа 21. 09. 2017. 
Јовановић Радош Марија 25. 09. 2017. 
Бацић Мићо Николина 25. 09. 2017. 
Петровић Веран Данијела 25. 09. 2017. 
Грабовац Владимир Игор 26. 09. 2017. 
Мандарић Милена Драгана 26. 09. 2017. 
Бјелић Миленко Јована 26. 09. 2017. 
Новковић Миливоје Јована 26. 09. 2017. 
Пурић Ацо Ивана 27. 09. 2017. 
Бркљач Јован Јована 27. 09. 2017. 
Милутинов Стевица Тамара 27. 09. 2017. 
Рајић Зоран Александра 27. 09. 2017. 
Штрбац Горан Наташа 27. 09. 2017. 
Милојевић Драган Исидора 27. 09. 2017. 
Михајловић Златомир Павле 27. 09. 2017. 
Павличић Душан Драгана 27. 09. 2017. 
Миленковић Првослав Биљана 27. 09. 2017. 
Матовић Зоран Кристина 27. 09. 2017. 
Томек Павел Патрик 27. 09. 2017. 
Александров Наташа Бојана 27. 09. 2017. 
Дечковић Месуд Дина 28. 09. 2017. 
Пијановић Милан Милица 28. 09. 2017. 
Јаковљевић Миладин Ивана 28. 09. 2017. 
Стојановић Предраг Мила 28. 09. 2017. 
Павловић Звездан Невена 28. 09. 2017. 
Алексић Томислав Јелена 28. 09. 2017. 
Богдановић Горан Александра 28. 09. 2017. 
Аџић Саша Ива 28. 09. 2017. 
Марковић Зоран Мила 29. 09. 2017. 
Суботић Миле Мирјана 29. 09. 2017. 
Хајло Михаило Јелена 29. 09. 2017. 
Тијанић Зоран Ивана 29. 09. 2017. 
Петровић Милован Ивана 29. 09. 2017. 
Милетић Предраг Марина 29. 09. 2017. 
Вучићевић Миодраг Маријана 30. 09. 2017. 
Климента Исах Дина 30. 09. 2017. 
Ивковић Јасмина Бојана 30. 09. 2017. 
Машовић Махит Илхана 30. 09. 2017. 
Хонић Неџиб Сабина 30. 09. 2017. 
Рожајац Зекрија Таида 30. 09. 2017. 
Никезић Вучина Невена 02. 10. 2017. 
Гајин Стеван Душица 02. 10. 2017. 
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Рајчић Јасна Душка 02. 10. 2017. 
Обрадовић Илија Данијела 02. 10. 2017. 
Којић Мирослав Петар 04. 10. 2017. 
Савић Владимир Милица 09. 10. 2017. 
Лазаревић Миливоје Миљана 09. 10. 2017. 
Шаховић Мухамед Анела 10. 10. 2017. 
Хасановић Рамиз Елма 10. 10. 2017. 
Булић Ахмедин Зилха 10. 10. 2017. 
Ибровић Ћемал Сенита 10. 10. 2017. 
Богућанин Зено Алма 10. 10. 2017. 
Мицић Зоран Тијана 10. 10. 2017. 
Стефановић Бобан Ивана 11. 10. 2017. 

Нишић Бехрам Елма 16. 10. 2017. 
Пљакић Шефкија Семиха 16. 10. 2017. 
Кнежевић Драгослав Драгана 30. 10. 2017. 
Петровић Душан Ратко 31. 10. 2017. 
Гилезан Јон Флавиа 06. 11. 2017. 
Миросављевић Горан Јелена 06. 11. 2017. 
Радојичић Младен Валентина 06. 11. 2017. 
Вуксановић Десимир Александра 14. 11. 2017. 
Николић Драган Бојана 14. 11. 2017. 
Марковић Ђорђе Јована 14. 11. 2017. 
Мисцовици Зајка Кристиан Марио Сандра 15. 11. 2017. 
Отонога Зоран Бранка 15. 11. 2017. 
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2013.

Бенин Драган Романа 23. 08. 2013.
Тасић Милентије Јелена 01. 09. 2013.
Крговић Миле Јелена 05. 09. 2013.
Вукелић Душан Соња 06. 09. 2013.
Весић Златан Марија 06. 09. 2013.
Трајковић Зоран Марко 19. 09. 2013.
Баталов Живан Бранислава 22. 09. 2013.
Гмијовић Јован Јована 27. 09. 2013.
Праизовић Драган Светлана 09. 10. 2013.
Милетић Драгиша Марина 21. 10. 2013.
Радосављевић Раденко Снежана 21. 10. 2013.
Рукавина Иван Сандра 21. 10. 2013.
Ђорђевић Душко Павле 21. 10. 2013.
Филиповић Миле Александра 21. 10. 2013.
Вуковић Миладин Сања 21. 10. 2013.
Вујичић Милован Марија 21. 10. 2013.
Лубинић Љубиша Катарина 21. 10. 2013.
Илић Владислав Јасмина 21. 10. 2013.
Јаковљевић Зоран Наталија 21. 10. 2013.
Настић Мијомир Ана 21. 10. 2013.
Лечић Обрен Бојана 21. 10. 2013.
Стефановић Драган Александра 21. 10. 2013.
Марковић Дејан Милица 21. 10. 2013.
Ристић Миодраг Ивана 21. 10. 2013.
Стојиљковић Јовица Јелена 21. 10. 2013.
Брадоњић Будимир Милица 21. 10. 2013.
Јаначковић Александар Ивана 16. 12. 2013.
Петровић Радисав Марија 16. 12. 2013.
Марковић Микица Ивана 16. 12. 2013.
Лазовић Алексије Милица 16. 12. 2013.
Костић Радосав Ирена 16. 12. 2013.
Симић Милан Ивана 16. 12. 2013.
Обрадовић Момчило Марија 16. 12. 2013.

2014.

Баловић Мирко Милица 30. 01. 2014.
Шумарац Југослав Стефана 30. 01. 2014.
Петровић Миладин Ана 30. 01. 2014.
Ђурђевић Добрица Милена 30. 01. 2014.
Вучелић Александар Наташа 30. 01. 2014.

Тришић Милан Јасна 08. 02. 2014.
Ђурић Радован Наташа 10. 02. 2014.
Ђуровић Веско Милица 20. 02. 2014.
Дабулханић Миодраг Јелена 13. 04. 2014.
Тимотијевић Богосав Сања 28. 04. 2014.
Мркела Милан Биљана 28. 04. 2014.
Радосављевић Бранислав Милица 28. 04. 2014.
Крстић Јовица Невена 28. 04. 2014.
Новески Раша Сања 28. 04. 2014.
Николић Петар Маја 28. 04. 2014.
Чолић Новак Мирјана 28. 04. 2014.
Карафиловић Витомир Маја 28. 04. 2014.
Вучковић Горан Милица 05. 05. 2014.
Коматовић Ратомир Мирјана 06. 05. 2014.
Туцаков Ивана Тијана 18. 06. 2014.
Видојевић Срећко Невена 27. 06. 2014.
Илић Марко Ивана 27. 06. 2014.
Степановић Никола Марија 27. 06. 2014.
Њагул Јован Ивана 27. 06. 2014.
Николић Микица Катарина 27. 06. 2014.
Лончар Војислав Војислава 27. 06. 2014.
Ђорђевић Душан Тамара 27. 06. 2014.
Јовановић Милан Бојана 27. 06. 2014.
Рашковић Предислав Слађана 27. 06. 2014.
Јовић Миљко Марија 27. 06. 2014.
Јовановић Радиша Јована 27. 06. 2014.
Инђић Љубиша Јелена 27. 06. 2014.
Јанковић Мирјана Марија 27. 06. 2014.
Цветковић Небојша Јована 27. 06. 2014.
Петровић Гордан Ксенија 27. 06. 2014.
Кованџић Вељко Верица 27. 06. 2014.
Попара Станко Ања 27. 06. 2014.
Маринковић Раде Љиљана 27. 06. 2014.
Кошанин Зоран Марија 27. 06. 2014.
Максић Божидар Јелена 27. 06. 2014.
Јевтић Десимир Јелена 27. 06. 2014.
Негран Веран Драгана 27. 06. 2014.
Грујић Бошко Милица 27. 06. 2014.
Гојковић Милета Јелена 27. 06. 2014.
Грмуша Никола Јована 27. 06. 2014.
Станковић Дејан Анита 27. 06. 2014.
Иветић Жељко Милена 27. 06. 2014.
Спасић Сузана Синди 27. 06. 2014.
Матковић Томо Ивана 27. 06. 2014.

MAСТЕР ВАСПИТАЧИ
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Ивков Драган Јована 27. 06. 2014.
Керић Радислав Магдалена 27. 06. 2014.
Петровић Горан Сања 27. 06. 2014.
Мијаиловић Зоран Марија 27. 06. 2014.
Радуловић Милош Марија 27. 06. 2014.
Ковачић Мирко Слађана 27. 06. 2014.
Поповић Драган Мирјана 27. 06. 2014.
Станковић Славица Надица 27. 06. 2014.
Радовић Светислав Јована 27. 06. 2014.
Стаменковић Вукоје Марија 30. 06. 2014.
Вељић Миливоје Драгана 01. 07. 2014.
Туновац Драган Илинка 01. 07. 2014.
Цветковић Љубиша Габријела 01. 07. 2014.
Вујичић Радоје Јелена 01. 07. 2014.
Славић Стојан Биљана 01. 07. 2014.
Тијанић Будо Ана 01. 07. 2014.
Ђерковић Драгић Ивана 01. 07. 2014.
Радојчић Владимир Гордана 01. 07. 2014.
Дедић Слободан Александра 01. 07. 2014.
Бојанић Голубан Љиљана 01. 07. 2014.
Сулејмани Неџат Асима 01. 07. 2014.
Букумировић Милан Светлана 03. 07. 2014.
Јовановић Момчило Александра 03. 07. 2014.
Мићић Небојша Јована 03. 07. 2014.
Узановић Ненад Сања 04. 07. 2014.
Обрадовић Љубиша Ана 04. 07. 2014.
Јанковић Бошко Зорица 07. 07. 2014.
Радосављевић Здравко Јелена 08. 07. 2014.
Вуковић Саван Драгана 09. 07. 2014.
Костадиновић Рајко Марија 09. 07. 2014.
Живановић Лазар Марија 23. 08. 2014.
Томић Бранислав Бранка 28. 08. 2014.
Милић Светозар Милица 28. 08. 2014.
Николић Јован Јована 01. 09. 2014.
Росић Мићун Радмила 03. 09. 2014.
Кенић Вукајло Радмила 21. 09. 2014.
Јашић МилорадНаталија 21. 09. 2014.
Милановић Мирослав Марија 22. 09. 2014.
Гарић Милутин Маша 22. 09. 2014.
Поповић Милосав Ивана 22. 09. 2014.
Павловић Топлица Јасмина 24. 09. 2014.
Фуртула Александар Тамара 02. 10. 2014.
Цветковић Зоран Јелена 02. 10. 2014.
Станојевић Војимир Марија 02. 10. 2014.

Томовић Ђоле Мира 02. 10. 2014.
Цветановић Хранислав Марија 02. 10. 2014.
Симић Слободан Милена 17. 10. 2014.
Решетар Ранко Александра 29. 10. 2014.
Станковић Сретен Катарина 29. 10. 2014.
Радивојевић Милан Данијела 29. 10. 2014.
Чанаџија Мирко Александра 29. 10. 2014.
Нинић Бранко Бранка 29. 10. 2014.
Пантелић Иван Немања 29. 10. 2014.
Вулетић Миле Сандра 29. 10. 2014.
Крстић Ненад Наташа 29. 10. 2014.
Ђорђевић Милан Невена 29. 10. 2014.
Ковачић Милан Маријана 29. 10. 2014.
Ћупурдија Здравко Бојана 29. 10. 2014.
Бијелић Бошко Рајна 29. 10. 2014.
Милованчевић Миомир Јелена 29. 10. 2014.
Ралић Ненад Ивана 03. 12. 2014.
Живковић Милорад Милица 03. 12. 2014.
Прибаковић Аца Татјана 03. 12. 2014.
Томић Славко Маријана 03. 12. 2014.
Цветановић Зоран Бојана 03. 12. 2014.
Милићевић Славољуб Милица 03. 12. 2014.
Стаменић Никола Јелена 03. 12. 2014.
Купрешан Рајко Јелена 03. 12. 2014.
Дракулић Небојша Татјана 03. 12. 2014.
Радоњић Зоран Сузана 03. 12. 2014.
Јаковљевић Драган Јасна 03. 12. 2014.
Јовановић Душан Маја 03. 12. 2014.
Сабо Јосип Миа 03. 12. 2014.
Ђурђевић Зоран Јована 03. 12. 2014.
Миловановић Горан Катарина 03. 12. 2014.
Ранковић Мирослав Даница 03. 12. 2014.
Стевовић Радован Николина 03. 12. 2014

2015.

Буквић Милан Марина 29. 01. 2015.
Абазовић Миодраг Маја 29. 01. 2015.
Пешић Милоје Драгана 29. 01. 2015.
Анђелковић Драган Ивана 29. 01. 2015.
Гиљен Слободан Тијана 29. 03. 2015.
Чулић Бранко Јелена 01. 04. 2015.
Цветковић Петар Милена 03. 04.2015.
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Гава Снежана Татјана 03. 04. 2015.
Росић Гојко Кристина 04. 04. 2015.
Марачић Душко Бојана 06. 04. 2015.
Богдановић Бошко Слободанка 06. 04. 2015.
Мадић Небојша Милица 06. 04. 2015.
Лукић Драгослав Милица 06. 04. 2015.
Живковић Драган Милица 06. 04. 2015.
Грумић Горан Јелена 06. 04. 2015.
Вукадиновић Небојша Тијана 05. 05. 2015.
Дојчиновић Стаменко Милица 04. 06. 2015.
Чајић Милан Зорица 15. 06. 2015.
Ранђеловић Миомир Милена 15. 06. 2015.
Јовановић Томислав Бојана 21. 06. 2015.
Стеванчевић Драган Милица 22. 06. 2015.
Парезановић Жарко Данијела 22. 06. 2015.
Пајић Драган Јелена 22. 06. 2015.
Ђурђевић Драган Кристина 22. 06. 2015.
Букарица Слободан Милена 22. 06. 2015.
Павловић Миливоје  Биљана 22. 06. 2015.
Јанковић Божидар Ирина 22. 06. 2015.
Даниловски Илија Драгана 22. 06. 2015.
Митровић Горан Јелена 22. 06. 2015.
Баришић Бранислав Марина 22. 06. 2015.
Пантић Милијан Слађана 22. 06. 2015.
Грубетић Светлана Марта 22. 06. 2015.
Стојић Милутин Тамара 22. 06. 2015.
Стојановић Радиша Светлана 22. 06. 2015.
Ђусић Владимир Кристина 22. 06. 2015.
Шарац Драгољуб Наташа 22. 06. 2015.
Станков Драган Ирена 22. 06. 2015.
Томић Десанка Соња 22. 06. 2015.
Субин Велимир Александра 22. 06. 2015.
Симић Слободан Александра 22. 06. 2015.
Јорданов Стамен Јелена 22. 06. 2015.
Рајновић Иван Моника 22. 06. 2015.
Богдановић Богдан Миљана 22. 06. 2015.
Николић Саша Кристина 22. 06. 2015.
Станковић Станко Ана 22. 06. 2015.
Јовановић Ненад Радица 22. 06. 2015.
Васовић Милован Марина 22. 06. 2015.
Стевановић Драган Александра 22. 06. 2015.
Ђукић Мирко Радмила 22. 06. 2015.
Игић Ранко Мирјана 22. 06. 2015.
Петровић Мирослав Биљана 22. 06. 2015.

Вуковић Душан Марија 22. 06. 2015.
Костов Зоран Маријана 22. 06. 2015.
Јовановић Биљана Сандра 23. 06. 2015.
Марјановић Недељко Сања 23. 06. 2015.
Лексовић Иван Бранка 23. 06. 2015.
Младеновић Горан Гордана 23. 06. 2015.
Костић Драган Јована 24. 06. 2015.
Јовић Илија Ивана 24. 06. 2015.
Пантовић Радомир Гордана 24. 06. 2015.
Ковачевић Љиљана Драгана 24. 06. 2015.
Пенезић Миланко Мина 24. 06. 2015.
Стојковић Павле Јелена 26. 06. 2015.
Деспенић Милан Бојана 26. 06. 2015.
Минић Косто Олгица 27. 06. 2015.
Давидовић Драгомир Слађана 27. 06. 2015.
Томашевић Рајко Светлана 27. 06. 2015.
Милановић Угљеша Јелена 27. 06. 2015.
Ожеговић Никола Вања 29. 06. 2015.
Панчић Петар Гордана 30. 06. 2015.
Гашић Бранислав Драгана 30. 06. 2015.
Вукобрадовић Славко Марија 01. 07. 2015.
Филиповић Владимир Мирјана 01. 07. 2015.
Кондић Ранко Далиборка 01. 07. 2015.
Манић Љубиша Ивана 01. 07. 2015.
Ивковић Љубисав Весна 01. 07. 2015.
Карановић Перо Славица 01. 07. 2015.
Васић Негован Кристина 01. 07. 2015.
Ложајић Снежана Јована 01. 07. 2015.
Вујисић Радивоје Латинка 01. 07. 2015.
Огњеновић Радосав Снежана 01. 07. 2015.
Милићевић Јован Зорана 01. 07. 2015.
Муцевић Сулејман Лејла 01. 07. 2015.
Милосављевић Боре Јелена 01. 07. 2015.
Радин Тихомир Зорица 01. 07. 2015.
Стојановић Ламбе Јелена 01. 07. 2015.
Лазовић Милорад Наташа 01. 07. 2015.
Вучетић Вукоје Јована 01. 07. 2015.
Савчић Милан Анита 01. 07. 2015.
Ковачић Светислав Бисерка 01. 07. 2015.
Ћалић Јелена Милица 01. 07. 2015.
Пешић Миливоје Сандра 01. 07. 2015.
Милосављевић Марчић Јанко Весна 01. 07. 2015.
Бандић Ђорђе Весна 01. 07. 2015.
Стојановић Велимир Снежана 01. 07. 2015.
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Стојановић Љубо Ведрана 01. 07. 2015.
Вујанић Љубиша Слађана 01. 07. 2015.
Кука Младен Наташа 01. 07. 2015.
Ђурин Владимир Ивана 01. 07. 2015.
Ђорић Ружица Марина 01. 07. 2015.
Живковић Радојко Марина 01. 07. 2015.
Вукојичић Слободан Анкица 01. 07. 2015.
Трифуновић Данило Весна 01. 07. 2015.
Ђорђевић Васица Данијела 01. 07. 2015.
Прибановић Трифун Данијела 01. 07. 2015.
Бајић Андријана Андријана 01. 07. 2015.
Кричак Сретен Јелена 01. 07. 2015.
Вукшић Живко Катарина 01. 07. 2015.
Симовић Зоран Јелена 01. 07. 2015.
Васиљевић Живорад Ивана 01. 07. 2015.
Лекић Добривоје Ивана 01. 07. 2015.
Богићевић Сретен Жаклина 01. 07. 2015.
Јовановић Драган Сандра 01. 07. 2015.
Петровић Бранко Јелена 01. 07. 2015.
Павловић Бранислав Снежана 01. 07. 2015.
Пенић Богољуб Снежана 01. 07. 2015.
Николић Стојан Александра 01. 07. 2015.
Пантовић Красимир Јелена 01. 07. 2015.
Радусин Илија Мина 01. 07. 2015.
Николић Дмитар Славица 01. 07. 2015.
Миленковић Радисав Весна 01. 07. 2015.
Сладојевић Мирослав Ивана 01. 07. 2015.
Милошевић Станојло Јелена 22. 08. 2015.
Јанковић Предраг Соња 22. 08. 2015.
Божанић Тихомир Аница 23. 08. 2015.
Милосављевић Ненад Светлана 27. 08. 2015.
Марковић Бранислав Катарина 27. 08. 2015.
Перц Сава Наталија 29. 08. 2015.
Маринковић Боривоје Биљана 30. 08. 2015.
Прековић Предраг Анђела 01. 09. 2015.
Миладиновић Бранка Анђела 01. 09. 2015.
Марковић Зоран Јована 01. 09. 2015.
Јовановић Горан Јована 01. 09. 2015.
Ршумовић Зоран Јелена 01. 09. 2015.
Подруг Боривој Милица 01. 09. 2015.
Ћулибрк Ненад Сања 01. 09. 2015.
Богдановић Драган Мирјана 01. 09. 2015.
Милојковић Драган Марија 05. 09. 2015.
Вучић Недељко Ивана 07. 09. 2015.

Ђокић Живко Јасмина 07. 09. 2015.
Нешић Слободан Мирјана 07. 09. 2015.
Рикић Чедомир Јасмина 07. 09. 2015.
Рамаји Штефан Ана Марија 07. 09. 2015.
Спасић Алексић Бранислав Надица 07. 09. 2015.
Миловановић Борисав Марина 07. 09.2015.
Авејић Драгомир Весна 07. 09.  2015.
ТрифуновићЈован Ана 07. 09. 2015.
Перишић МиодрагЈелена 07. 09. 2015.
Губеринић Боривоје Ивана 07. 09. 2015.
Пајевић Велимир Амалија 07. 09. 2015.
Поповић Милан Јелица 07. 09. 2015.
Стошић Живко Јасмина 07. 09. 2015.
Гримани Давор Мирела 07. 09. 2015.
Никочевић Милорад Душица 14. 09. 2015.
Ристић Милосав Бранкица 14. 09. 2015.
Димитријевић Предраг Ивана 14. 09. 2015.
Чарапић Томислав Јасмина 14. 09. 2015.
Станкић Теодор Анкица 17. 09. 2015.
Стевић Горан Марија 18. 09. 2015.
Глишић Зоран Маријана 22. 09. 2015.
Барлов Љубинко Миљана 22. 09. 2015.
Драгићевић Миша Тијана 23. 09. 2015.
Тадић Томислав Јелена 23. 09. 2015.
Јовановић Крсто Оља 23. 09. 2015.
Тубић Зоран Анђелина 24. 09. 2015.
Стевановић Слободан Маријана 24. 09. 2015.
Петровић Савица Марија 24. 09. 2015.
Манојловић Мустафовић Зоран Милица 24. 09. 2015.
Мирковић Ђорђе Милица 26. 09. 2015.
Стојић Драган Јелена 26. 09. 2015.
Алексић Бобан Ана 28. 09. 2015.
Роксандић Живко Светлана 28. 09. 2015.
Јовановић Драгомир Марија 29. 09. 2015.
Младеновић Мића Јасмина 29. 09. 2015.
Нешковић Жељко Марија 29. 09. 2015.
Тошаковић Радмило Данијела 29. 09. 2015.
Зејак Милан Марија 29. 09. 2015.
Домазет Ранко Слађана 29. 09. 2015.
Божић Милинко Милица 29. 09. 2015.
Матовић Милан Јелена 29. 09. 2015.
Јовановић Саша Ивана 29. 09. 2015.
Јевтић Милован Јелица 29. 09. 2015.
Спасић Миливоје Александра 29. 09. 2015.



331

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Презиме, средње име Датум полагања
и име студента дипломског испита

Златановић Новица Марија 29. 09. 2015.
Милутиновић Зоран Оливера 29. 09. 2015.
Милићевић Вукшин Наташа 03. 10. 2015.
Санковић Илија Смиља 03. 10. 2015.
Мандић Жељко Даница 05. 10. 2015.
Раковић Слободан Ана 05. 10. 2015.
Крстић Мирослав Маријана 05. 10. 2015.
Вујовић Веселин Тања 05. 10. 2015.
Станковић Раденко Маријана 05. 10. 2015.
Ковачевић Радосав Љиљана 09. 10. 2015.
Божиловић Добросав Јулијана 09. 10. 2015.
Живановић Зоран Ивана 09. 10. 2015.
Павловић Милован Наташа 09. 10. 2015.
Илић Живко Мирјана 09. 10. 2015.
Иветић Асим Азра 09. 10. 2015.
Славнић Гајић Радослав Зорана 09. 10. 2015.
Петров Славча Наташа 09. 10. 2015.
Живковић Радослав Јована 09. 10. 2015.
Ћебић Тихомир Крстијана 09. 10. 2015.
Релић Адам Слађана 09. 10. 2015.
Дангубић Радосав Милица 09. 10. 2015.
Татарски Слободан Сања 09. 10. 2015.
Милићевић Михаил Сузана 09. 10. 2015.
Поповић Вујичић Радослав Мирјана 09. 10. 2015.
Вујић Бранислав Оливера 09. 10. 2015.
Радојковић Миланче Мирјана 09. 10. 2015.
Мирчетић Добрила Слађана 09. 10. 2015.
Бранковић Живан Маријана 09. 10. 2015.
Кулунџић Желимир Маја 21. 12. 2015.
Остојић Миодраг Ирена 21. 12. 2015.
Марковић Драган Вељко 21. 12. 2015.
Васић Зоран Маја 21. 12. 2015.
Богојевић Небојша Јелена 21. 12. 2015.
Филимоновић Превислав Милица 21. 12. 2015.
Михајловић Славимир Ивана 21. 12. 2015.
Нешић Мирослав Ксенија 21. 12. 2015.
Благојевић Звонко Сања 21. 12. 2015.
Кесић Милан Милана 21. 12. 2015.
Голочевац Миодраг Марина 21. 12. 2015.
Чолић  Миодраг Ана 21. 12. 2015.
Радојевић Милосав Наташа 21. 12. 2015.
Ђоровић Гојко Бојана 21. 12. 2015.
Павловић Јовица Емилија 21. 12. 2015.
Станојевић Зоран Јелена 21. 12. 2015.

Џиновић Милан Наташа 21. 12. 2015.
Мандић Миомир Марина 21. 12. 2015.
Крстић Новица Мирјана 21. 12. 2015.
Марковић Јован Јована 21. 12. 2015.
Дрљача Милада Ивана 21. 12. 2015.
Младеновић Драган Тања 21. 12. 2015.
Вицковић Иван Кристина 21. 12. 2015.
Стојилковић Благоје Александра 21. 12. 2015

2016.

Николић Горан Јелена 01. 02. 2016.
Максимовић Саша Јелена 01. 02. 2016.
Стојиљковић Стојадин Наташа 01. 02. 2016.
Папић Слободан Марија 01. 02. 2016.
Самочета Велинка Сања 01. 02. 2016.
Недељковић Миладин Ана 09. 02. 2016.
Ђукић Милорад Јелена 12. 02. 2016.
Старчевић Петар Марија 12. 02. 2016.
Аврамовић Радован Сузана 12. 02. 2016.
Миловановић Драгољуб Слађана 12. 02. 2016.
Андрејић Иван Катарина 12. 02. 2016.
Вученовић Мирослав Јелена 12. 02. 2016.
Влаисављевић Стојан Марија 12. 02. 2016.
Лазић Миливоје Ана 12. 02. 2016.
Јевић Драган Марија 30. 03. 2016.
Младеновић Иван Силвиа 31. 03. 2016.
Јанковић Милорад Катарина 02. 04. 2016.
Продановић Момчило Невена 06. 04. 2016.
Штулић Милован Сања 06. 04. 2016.
Лаловић Драгутин Мирјана 09. 04. 2016.
Грубић Раде Драгана 18. 04. 2016.
Нунковић Миодраг Доротеа 18. 04. 2016.
Чачић Драган Драгана 18. 04. 2016.
Величковић Владо Данијела 18. 04. 2016.
Гајић Владимир Анђелка 18. 04. 2016.
Окука Милан Ања 19. 04. 2016.
Терзић Никола Јована 07. 06. 2016.
Тошић Бојан Бојана 07. 06. 2016.
Милешевић Зоран Слађана 07. 06. 2016.
Славковић Славица Јелена 07. 06. 2016.
Јовановић Зоран Ивана 07. 06. 2016.
Филиповић Љубомир Јована 07. 06. 2016.
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Васић Драгослав Александра 11. 06. 2016.
Павловић Милован Биљана 14. 06. 2016.
Николовски Стево Милена 15. 06. 2016.
Томовић Томислав Оливера 22. 06. 2016.
Младеновић Милен Милена 22. 06. 2016.
Бура Вељко Горана 22. 06. 2016.
Миљковић Десимир Милена 22. 06. 2016.
Ђекић Живојин Тамара 30. 06. 2016.
Радојчић Добривој Ана 30. 06. 2016.
Чеко Ранко Љиљана 30. 06. 2016.
Благојевић Жикица Даница 30. 06. 2016.
Бршадинац Споменка Невена 30. 06. 2016.
Бодић Драгољуб Катарина 30. 06. 2016.
Радовић Митар Јелена 30. 06. 2016.
Дошен Коста Ана 30. 06. 2016.
Бугар Миливој Љиљана 30. 06. 2016.
Матић Божидар Драгана 30. 06. 2016.
Вујновић Никола Сара 30. 06. 2016.
Живковић Драгослав Ана 30. 06. 2016.
Богдановић Владан Марко 30. 06. 2016.
Петковић Синиша Тамара 30. 06. 2016.
Јелић Радисав Катарина 30. 06. 2016.
Ћујић Ратко Милица 30. 06. 2016.
Стаменковић Славиша Лола 30. 06. 2016.
Мијатовић Живорад Ивана 30. 06. 2016.
Сарић Иван Марија 30. 06. 2016.
Станишић Драган Милица 30. 06. 2016.
Станишић Горан Тамара 30. 06. 2016.
Миловановић Душан Ана 30. 06. 2016.
Петронијевић Добрица Анђела 30. 06. 2016.
Батковић Милорад Снежана 30. 06. 2016.
Терек Јанко Власта 30. 06. 2016.
Јакшић Александар Микица 30. 06. 2016.
Паску Дејан Марија 30. 06. 2016.
Радовић Зоран Зорана 30. 06. 2016.
Живуловић Ненад Тамара 30. 06. 2016.
Ристић Вујица Љиљана 30. 06. 2016.
Војводић Никола Марија 30. 06. 2016.
Миленковић Радомир Јована 30. 06. 2016.
Пајић Витомир Милица 30. 06. 2016.
Млађеновић Радул Милојка 30. 06. 2016.
Топаловић Саша Милица 30. 06. 2016.
Стојановић Горан Александра 30. 06. 2016.
Поповић Радован Јована 30. 06. 2016.

Виденов Веселин Маја 30. 06. 2016.
Рађеновић Милета Милица 30. 06. 2016.
Чаловић Бобан Дијана 30. 06. 2016.
Супић Обрад Јована 04. 07. 2016.
Гајић Милош Милица 09. 07. 2016.
Поповић Златко Љиљана 09. 07. 2016.
Стевановић Мирослав Марија 09. 07. 2016.
Тошић Ивко Тамара 09. 07. 2016.
Миљковић Драгиша Маријана 09. 07. 2016.
Живковић Раденко Бојана 09. 07. 2016.
Пешић Саво Данка 09. 07. 2016.
Златић Раде Ана 09. 07. 2016.
Јошић Зоран Биљана 09. 07. 2016.
Алавања Богдан Тања 12. 07. 2016.
Крстић Дејан Сандра 29. 08. 2016.
Војиновић Зоран Невена 31. 08. 2016.
Манојловић Рајко Марија 31. 08. 2016.
Злопорубовић Анђел Маја 02. 09. 2016.
Лутовац Петар Миљана 03. 09. 2016.
Филиповић Драгослав Весна 07. 09. 2016.
Стојановић Берослав Светлана 08. 09. 2016.
Милошевић Милован Јелена 08. 09. 2016.
Јовановић Василије Игор 09. 09. 2016.
Аритоновић Синиша Марија 15. 09. 2016.
Стојковски Бранко Бојана 20. 09. 2016.
Јегарски Миливој Софија 20. 09. 2016.
Василић Живко Марија 24. 09. 2016.
Негован Драган Тамара 28. 09. 2016.
Дејановић Драгиша Мирјана 28. 09. 2016.
Ралетић Зоран Марија 30. 09. 2016.
Опсеница Драган Драгана 30. 09. 2016.
Станковић Ђорђе Марина 30. 09. 2016.
Ђурић Милош Ана 30. 09. 2016.
Ђоровић Мирољуб Марија 30. 09. 2016.
Јанковић Новица Александра 30. 09. 2016.
Пешовић Новак Милица 30. 09. 2016.
Станисављевић Љубиша Марија 30. 09. 2016.
Ралетић Зоран Ђурђа 30. 09. 2016.
Пантелић Перица Ива 30. 09. 2016.
Росић Милојко Снежана 30. 09. 2016.
Јовановић Дејан Анђелка 30. 09. 2016.
Доронтић Милорад Сузана 30. 09. 2016.
Пајић Слободан Марија 30. 09. 2016.
Стјепановић Милоје Ивана 30. 09. 2016. 
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Ивковић Милош Катарина 30. 09. 2016. 
Вукасовић Душко Катарина 30. 09. 2016. 
Беговић Чедомир Тијана 30. 09. 2016. 
Булатовић Небојша Оливера 30. 09. 2016. 
Ћеха Бобан Данијела 30. 09. 2016. 
Радовановић Зоран Дина 30. 09. 2016. 
Скрлатовић Мирко Тамара 30. 09. 2016. 
Катић Драган Тања 30. 09. 2016. 
Деспић Драган Александра 30. 09. 2016. 
Бутић Горан Андријана 30. 09. 2016. 
Марковић Милан Мира 30. 09. 2016. 
Николић Драган Милица 30. 09. 2016. 
Калинић Момчило Марина 30. 09. 2016. 
Спасић Миливоје Станка 30. 09. 2016. 
Стојковић Стеван Ивана 30. 09. 2016. 
Ђукић Радмило Бојана 30. 09. 2016. 
Совић Владан Јована 22. 12. 2016. 
Зечевић Михаило Кристина 22. 12. 2016. 
Ступар Слободан Оља 22. 12. 2016. 
Кнежевић Зоран Јована 22. 12. 2016. 
Младеновић Добривоје Тања 22. 12. 2016. 
Јанковић Момчило Марија 22. 12. 2016. 
Петровић Радомир Тијана 22. 12. 2016. 
Мандић Саша Катарина 22. 12. 2016. 
Луковић Захарије Јелена 22. 12. 2016. 
Иваноски Пецо Ивана 22. 12. 2016. 
Станковић Мирољуб Радославка 22. 12. 2016. 
Роговић Братислав Јана 22. 12. 2016. 
Ранђеловић Драги Нина 22. 12. 2016. 
Исаиловић Зоран Слађана 22. 12. 2016. 
Нејковић Небојша Сања 22. 12. 2016. 
Илић Милутин Јасмина 22. 12. 2016. 
Миљковић Бојан Јована 22. 12. 2016. 
Михајловић Лазар Светлана 22. 12. 2016. 
Богдановић Срђан Милица 22. 12. 2016. 
Перић Срећко Маја 22. 12. 2016. 
Мартаћ Милољуб Василија 22. 12. 2016. 
Марковић Миленко Невена 22. 12. 2016. 
Богдановић Петар Кристина 22. 12. 2016. 
Божић Дејан Дејана 22. 12. 2016. 

2017.

Јозић Добрица Тијана 23. 01. 2017. 
Жарковић Ненад Исидора 28. 01. 2017. 
Јовановић Снежана Соња 03. 02. 2017. 
Амановић Жарко Нада 03. 02. 2017. 
Шмигић Предраг Јелена 03. 02. 2017. 
Вељановски Зоран Марко 03. 02. 2017. 
Грковић Милун Јелена 03. 02. 2017. 
Грбић Богосав Јована 10. 02. 2017. 
Њемец Петар Марина 31. 03. 2017. 
Марковић Мирчета Невена 02. 04. 2017. 
Зековић Млађо Тијана 02. 04. 2017. 
Петровић Србобран Јулијана 13. 04. 2017. 
Ђурђевић Новица Маја 13. 04. 2017. 
Николић Драгослав Александра 13. 04. 2017. 
Милошевић Марија Јелена 13. 04. 2017. 
Велимировић Јанко Јана 19. 06. 2017. 
Кострешевић Жарко Јелена 26. 06. 2017. 
Петронијевић Миомир Милица 26. 06. 2017. 
Јовановић Ненад Тамара 26. 06. 2017. 
Петкоски Драган Бојана 26. 06. 2017. 
Ђорђевић Живан Ања 26. 06. 2017. 
Тошић Зоран Кристина 26. 06. 2017. 
Пантелић Драган Наташа 26. 06. 2017. 
Стојановић Раша Александра 26. 06. 2017. 
Милојевић Зоран Катарина 26. 06. 2017. 
Костић Александар Даница 26. 06. 2017. 
Шегрт Владимир Тамара 26. 06. 2017. 
Стојков Перица Јована 26. 06. 2017. 
Крстић Зоран Ивана 26. 06. 2017. 
Филиповић Драгослав Сузана 26. 06. 2017. 
Алексић Милко Милица 26. 06. 2017. 
Дробњак Чедомир Слађана 26. 06. 2017. 
Сарић Радомир Јована 26. 06. 2017. 
Алексић Чедо Тијана 26. 06. 2017. 
Самац Вељко Илијана 26. 06. 2017. 
Радовановић Драган Невена 26. 06. 2017. 
Крстић Миодраг Јелена 26. 06. 2017. 
Лешевић Милован Катарина 26. 06. 2017. 
Стевановић Саша Александра 26. 06. 2017. 
Милојевић Јован Бојана 26. 06. 2017. 
Иванчевић Бранко Биљана 26. 06. 2017. 
Воркапић Милан Марија 26. 06. 2017. 
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Раичевић Владислав Тамара 26. 06. 2017. 
Сарић Живко Јована 26. 06. 2017. 
Савић Тадија Исидора 26. 06. 2017. 
Нешић Драган Сашка 26. 06. 2017. 
Васиљковић Зоран Ивана 26. 06. 2017. 
Стошић Горан Катарина 26. 06. 2017. 
Кенешки Александар Бојана 26. 06. 2017. 
Солдат Душан Јелена 26. 06. 2017. 
Петровић Милун Марина 26. 06. 2017. 
Живковић Бранислав Јелена 26. 06. 2017. 
Максимовић Јован Јована 26. 06. 2017. 
Спасојевић Горан Невена 29. 06. 2017. 
Ранковић Милосав Милица 30. 06. 2017. 
Маринковић Иван Менка 07. 07. 2017. 
Игњатић Милорад Ирена 11. 07. 2017. 
Миладиновић Драган Марија 11. 07. 2017. 
Новаковић Радован Данијела 13. 07. 2017. 
Пајић Станоје Вања 13. 07. 2017. 
Стојковић Слободан Александра 13. 07. 2017. 
Ојданић Влатко Сања 13. 07. 2017. 
Кљајић Родољуб Катарина 13. 07. 2017. 
Шуша Небојша Гордана 13. 07. 2017. 
Марјановић Драган Марија 13. 07. 2017. 
Младеновић Светислав Јелена 21. 08. 2017. 
Јанићијевић Микица Марица 21. 08. 2017. 
Богдановић Драган Марија 21. 08. 2017. 
Недељковић Горан Александра 21. 08. 2017. 
Милијашевић Милан Марија 29. 08. 2017. 
Вељовић Момчило Невена 31. 08. 2017. 
Анђелковић Слободан Драгана 05. 09. 2017. 
Пешић Здравко Марија 11. 09. 2017. 
Ристић Драган Радмила 11. 09. 2017. 
Калајановић Горан Ивана 11. 09. 2017. 

Спасић Борко Слободана 13. 09. 2017. 
Живојиновић Миодраг Ивана 21. 09. 2017. 
Виријевић Ратко Драгана 21. 09. 2017. 
Вељковић Миленко Миона 22. 09. 2017. 
Драгашевић Љубомир Наташа 22. 09. 2017. 
Јовановић Радојица Јелена 27. 09. 2017. 
Сиришки Велимир Бојана 27. 09. 2017. 
Антовић Зоран Тамара 30. 09. 2017. 
Вукићевић Милун Марина 30. 09. 2017. 
Живковић Зоран Јована 30. 09. 2017. 
Кузмановић Велимир Марија 30. 09. 2017. 
Старчевић Миленко Јелена 30. 09. 2017. 
Шперац Душан Анђелка 30. 09. 2017. 
Бранковић Радица Љубица 30. 09. 2017. 
Кнежевић Дејан Ивона 30. 09. 2017. 
Вулин Милош Александра 30. 09. 2017. 
Пашић Горан Маша 30. 09. 2017. 
Величковић Милоје Марија 30. 09. 2017. 
Крстић Добрица Катарина 30. 09. 2017. 
Стојанчевић Станиша Сандра 30. 09. 2017. 
Миросавић Владимир Тијана 30. 09. 2017. 
Ђорђић Драган Марина 30. 09. 2017. 
Миљевић Младен Ђурђина 30. 09. 2017. 
Видаковић Милија Ивана 30. 09. 2017. 
Војиновић Драган Милена 30. 09. 2017. 
Дробњак Миодраг Милица 30. 09. 2017. 
Бановић Блажо Ивана 30. 09. 2017. 
Мијатовић Јован Ивана 30. 09. 2017. 
Милић Звонко Тамара 30. 09. 2017. 
Миливојевић Миодраг Кристина 30. 09. 2017. 
Пиљак Ратко Виолета 30. 09. 2017. 
Цвјетковић Драган Соња 30. 09. 2017. 



СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ 
ОДБРАНИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ, 
МАГИСТАРСКИ И ДОКТОРСКИ РАД



Гордана Мишчевић-Кадијевић,  
први магистар 

дидактичко-методичких наука (2004)

Зорица Јоцић,  
први специјалиста 

дидактичко-методичких наука (2004)

Јасмина Милинковић,  
први доктор 

дидактичко-методичких наука (2005)

ОДБРАЊЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
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Снежана М. Драгићевић Мултимедијална презентација 
у функцији квалитетније 
наставе 

04. 07. 2012. Проф. др Данимир Мандић

Весна В. Младеновић Дидактички ресурси за 
наставу музичке културе у 
разредој настави

04. 04. 2013. Проф. др Данимир Мандић

Данијела В. Шућевић Заступљеност плеса у 
настави физичког васпитања 
у млађим разредима основне 
школе

13. 11. 2013. Проф. др Драган Мартиновић

Сања С. Колешанин Дидактички аспекти наставе 
геометрије 

07. 05. 2014. Проф. др Мирко Дејић

Љиљана С. Илић 
Стевановић

Програмирана настава 
математике и њени ефекти 
у млађим разредима основне 
школе

15. 10. 2014. Проф. др Мирко Дејић

Татјана М. Јовичић Почетни ниво формирања 
геометријских појмова у 
настави

12. 11. 2014. Проф. др Мирко Дејић

Јелена П. Шобот Улога вежбања у корективно-
-педагошком раду са децом 
млађег школског узраста

14. 10. 2015. Проф. др Драган Мартиновић

Наташа Ђ. Протић Методичка организација 
уџбеника српског језика у 
првом разреду основне школе

12.10. 2016. Проф. др Зорица Цветановић

ОДБРАЊЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
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Име и презиме Тема магистарског рада Датум одбране Комисија

Вида, Остоја, 
Миленковић

Интернет технологије у 
реализацији иновативне 
функције директора школе

07. 10. 2013. проф. др Данимир Мандић
проф. др Вељко Банђур
проф. др Милија Сукновић

Драгица, Милорад, 
Додеровић

Мотивација за стручно 
усавршавање као чинилац 
управљања професионалним 
развојем наставника

10. 03. 2013. проф. др Ивица Радовановић
проф. др Биљана Требјешанин
проф. др Шефика Алибабић

Весна, Слободан, 
Палибрк

Интернет технологије 
у функцији планирања и 
реализације наставе предмета 
Народна традиција

22. 09. 2015. проф. др Данимир Мандић
проф. др Вељко Банђур
проф. др Милија Сукновић

Тијана, Радосав, Глушица Интернет технологије 
у функцији стручног 
усавршавања наставника

22. 09. 2015. проф. др Данимир Мандић
проф. др Вељко Банђур
проф. др Милија Сукновић

Александра, Стојан, 
Станковић

Структура и функција 
електронског буквара

28. 11. 2015. проф. др Зорица Цветановић
проф. др Мирослава Ристић
проф. др Зона Мркаљ

Александра, Владета, 
Голубовић

Заступљеност методе читања 
и рада на тексту у настави 
природе и друштва

26. 12. 2015. проф. др Сефедин Шеховић
проф. др Вељко Банђур
проф. др Слободан Јовановић

Маријана, Драган, 
Стојановић

Стратешке одлуке директора 
и мотивација запослених у 
фукцији развоја основне школе

27. 09. 2016. проф. др Биљана Требјешанин
проф. др Ивица Радовановић
проф. др Милија Сукновић

Оља, Зоран, Ћоровић Заступљеност еколошких 
садржаја у настави природе и 
друштва

30. 09. 2016. проф. др Вељко Банђур
проф. др Слободан Јовановић
доц. др  Зорица Веиновић

ОДБРАЊЕНИ МАГИСТАРСКИ РАДОВИ
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Име и презиме Тема докторске дисертације Датум одбране Комисија

Нада, Душан, Трифковић Стручно усавршавање 
наставника у функцији 
управљања развојним 
променама у наставном 
процесу

10. 10. 2013. проф. др Ивица Радовановић, 
ментор
проф. др Милимир Мучибабић
проф. др Аурел Божин
проф. др Шефика Алибабић

Зорица, Симеон, 
Ковачевић

Континуитет у 
оспособљавању деце 
предшколског и млађег 
основношколског узраста 
за самостално учење

30. 10. 2013. проф. др Вељко Банђур, ментор
проф. др Биљана Требјешанин
проф. др Снежана Марковић

Вишња, Светлана, Мићић Синтаксичка анализа 
реченице у млађим 
разредима основне школе

30. 10. 2013. проф. др Милица Радовић Тешић, 
ментор
проф. др Зорица Цветановић
проф. др Рајна Драгићевић
проф. др Вељко Брборић

Зорица, Петар, Веиновић Потрошачки начин 
живота и проблеми 
у животној средини 
у настави природе и 
друштва

31. 10. 2013. проф. др Вељко Банђур, ментор
проф. др Слободан Јовановић
проф. др Дарко Надић
проф. др Сања Благданић 

Мирела, Рајко, Мрђа Интерактивна настава 
математике у млађим 
разредима основне школе

05. 11. 2013. проф. др Вељко Банђур, ментор
проф. др Слободан Јовановић
проф. др Дарко Нади
проф. др Сања Благданић 

Саво, Бранко, Јовић Методички приступ 
епским народним песмама 
са јеванђелским мотивима

12. 11. 2013. проф. др Александар Јовановић, 
ментор
проф. др Петар Пијановић
проф. др Драгомир Сандо
проф. др Вељко Банђур
проф. др Зона Мркаљ 

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
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Име и презиме Тема докторске дисертације Датум одбране Комисија

Оливера, Јован, Ђокић Реално окружење у 
почетној настави 
математике

04. 12. 2013. проф. др Мирко Дејић, ментор
проф. др Вељко Банђур
проф. др Војислав Петровић
проф. др Јасмина Милинковић 

Валерија, Будимир, 
Јанићијевић

Настава теорије 
књижевности у млађим 
разредима основне школе

10. 12. 2013. проф. др Александар Јовановић, 
ментор
проф. др Зорица Цветановић
проф. др Зона Мркаљ
проф. др Слађана Јаћимовић

Александра, Ненад, 
Мандић

Методичка 
трансформација садржаја 
у функцији развоја 
почетних математичких 
појмова

12. 12. 2013. проф. др Мирко Дејић, ментор
проф. др Крстивоје Шпијуновић
проф. др Аурел Божин
проф. др Миодраг Рашковић 

Филдуза, Решад, 
Прушевић Садовић

Утицај савремених медија 
на квалитет непосредних 
комуникација у настави 
природе и друштва

17. 12. 2013. проф. др Сефедин Шеховић, 
ментор
проф. др Данимир Мандић
проф. др Мирољуб Радојковић

Езаден, Ибрахим, Камука Заступљеност савремене 
образовне технологије у 
либијским школама

05. 05. 2014. проф. др Данимир Мандић, ментор
проф. др Радивоје Кулић
проф. др Мирослава Ристић

Иван, Јован, Марковић Методички аспекти 
наставе шаха у млађим 
разредима основне школе

14. 10. 2014 проф. др Драган Мартиновић, 
ментор
проф. др Мирко Дејић
проф. др Владимир Копривица

Бојан, Добривоје, Лазић Пропедевтичко увођење 
садржаја о разломцима 
у аритметици за млађе 
разреде основне школе

05. 05. 2015. проф. др Јасмина Милинковић, 
ментор
проф. др Мирко Дејић
проф. др Александар Липковски

Душан, Петар, 
Ристановић

Улога пројектног модела 
рада у настави природе и 
друштва

09. 09. 2015. проф. др Вељко Банђур, ментор
проф. др Нада Вилотијевић
проф. др Бранко Јовановић
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Име и презиме Тема докторске дисертације Датум одбране Комисија

Александра, Лазар, 
Стошић

Функционалност 
уџбеничког комплета 
у развоју вокалних 
способности ученика 
млађих разреда основне 
школе

29. 10. 2015. проф. др Гордана Стојановић, 
ментор
проф. др Александра Милетић
проф. др Ивана Дробни

Марија, Милашин, 
Павловић

Улога ликовног дела у 
васпитању и образовању 
деце предшколког и 
основношколског узраста

30. 10. 2015. проф. др Невена Хаџи Јованчић, 
ментор
проф. др Вељко Банђур
проф. др Миодраг Шуваковић

Вера, Драгомир, 
Вечански Николић

Развојни потенцијал и 
модалитети коришћења 
ручно израђених играчака 
на предшколском узрасту

02. 11. 2015. проф. др Невена Хаџи Јованчић, 
ментор
проф. др Биљана Требјешанин
проф. др Миодраг Шуваковић

Војислав, Лепосава, Илић Информационо-
комуникациона 
технологија као фактор 
подизања квалитета 
наставе ликовне културе

17. 02. 2016. проф. др Данимир Мандић, ментор
проф. др Мирослава Ристић
проф. др Сања Филиповић

Мирко, Милан, 
Ђукановић

Улога мултимедија у 
реализацији наставе 
природе и друштва

19. 09. 2016. проф. др Вељко Банђур, ментор
проф. др Данимир Мандић
проф. др Никола Мијановић

Љиљана, Јанош, Келемен Методички приступ 
усвајању морфолошких 
облика речи

28. 09. 2106. проф. др Милица Радовић Тешић, 
ментор
проф. др Вељко Брборић
проф. др Зорица Цветановић
доц. др Горан Зељић

Нака, Кемал, Никшић Методичка функција 
песама новопазарског краја 
у настави елементарне 
музичке писмености 
млађих разреда основне 
школе

28. 09. 2016. проф. др Јон Лелеа, ментор
проф. др Сефедин Шеховић
проф. др Ивана Дробни
проф. др Миомира Ђурђановић
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Име и презиме Тема докторске дисертације Датум одбране Комисија

Драган, Србољуб, 
Бранковић

Значај превентивних 
вежбања за развој 
моторичких способности 
и морфолошких 
карактеристика код 
ученика млађих разреда 
основне школе

29. 09. 2016. проф. др Драган Мартиновић, 
ментор
проф. др Вељко Банђур
проф. др Даница Џиновић
проф. др Драгољуб Вишњић
проф. др Марија Мацура

Снежана, Лазар, Пртљага Пројект метода као 
фактор подстицања 
креативности ученика

18. 10. 2017. проф. др Александар Стојановић, 
ментор
проф. др Грозданка Гојков
проф. др Сања Благданић
проф. др Гордана Мишчевић 
Кадијевић
проф. др Зорица Ковачевић

Магдалена, Милоје, 
Ивковић

Методички прступ 
историјској бајци у 
разредној настави

21. 10. 2017. проф. др Александар Јовановић, 
ментор
проф. др Зона Мркаљ
проф. др Зорица Цветановић
проф. др Зорана Опачић
проф. др Валерија Јанићијевић

Душан, Слободан, 
Станковић

Улога система за 
управљање учењем и 
поучавањем у настави 
природе и друштва

15. 11. 2017. проф. др Сефедин Шеховић, 
ментор
проф. др Данимир Мандић
проф. др Снежана Маринковић
проф. др Даница Џиновић Којић
проф. др Мирослава Ристић
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