
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ            

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлука о расписивању конкурса, бр. 01-170 од 02.03.2017. год. 

 

2. Датум и место објaвљивања конкурса 

13. марта 2017. године, дневни лист Јединство, Косовска Митровица-Београд 

3. Број наставника који се бира, са назнаком звања и назив уже научне области 

за коју се расписује конкурс 

Бира се 1 (један) сарадник за ужу научну област Методика наставе математике - 

наставни предмети: 

1.  Методика наставе математике I и  

 2. Методика наставе математике II 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива 

уже научне области за коју је изабран у звање 

1.Др Ваит Д. Ибро, ванредни професор,Учитељски факултет из Призрена у 

Лепосавићу, Универзитет у Приштини-К. Митровица, Методика наставе 

математике,  председник, 

2. Др  Еуген Љајко, доцент, Природно-математички факултет у Приштини-К. 

Митровица, Универзитет у Приштини-К. Митровица, Математика, члан 

3. Др Љиљана Пауновић, доцент,  Учитељски факултет из Призрена у Лепосавићу, 

Универзитет у Приштини-К. Митровица,  Математика, члан 

 

      5.   Пријављени кандидати: 

1. Зорица Гајтановић,  Учитељског факултета у Призрену (Лепосавић) 

 

 

II       ЛИЧНИ ПОДАЦИ  КАНДИДАТА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 



Зорица (Љубинко) Гајтановић  (девојачко Веселиновић) 

2. Звање:  

Мастер учитељ 

3. Датум и место рођења, адреса: 

21. новембар 1982. године, Рашка, општина Рашка, Република Србија 

4. Садашње запослење: 

Сарадник у настави - Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу,       Универзитет 

у Приштини-Косовска Митровица 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Основне студије је уписала 2005., а завршила 2010. године 

6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: 

Разредна настава, Учитељски факултет из Призрена у Лепосавићу,                     

Универзитет у Приштини-Косовска Митровица 

Просечна оцена 8,70. Дипломски испит оцена 10 (десет) 

7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: 

Мастер студије: 2010 – 2012. 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, 

односно магистарским студијама: 

Разредна настава, Учитељски факултет из Призрена у Лепосавићу, Универзитет у 

Приштини-Косовска Митровица, успешно одбрањен 11. маја 2012. године. Просечна 

оцена 9,44.  Завршни мастер испит оцена 10 (десет) 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Мастер рад:  Почетна настава геометрије у основној школи 

10. Наслов докторске дисертације: 

                                                            / 

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације: 

                                                           / 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

/ 

13. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори 

Руски: чита, пише 

14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Методика наставе математике 

III       КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање 

(навести сва): 

Ангажовани сарадник у настави за наставни предмет Методика наставе 

математике, Учитељски факултет из Призрена у Лепосавићу, 2011-2013. 



2. Асистент за ужу научну област Методика наставе математике, 2013-2017: 

- Методика наставе математике I 

- Методика наставе математике II 

- Методика развоја почетних математичких појмова I 

- Методика развоја почетних математичких појмова II 

 

IV       ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Члан Савета Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, 2013 - 2016 

            Члан Савета Учитељског факултета у Призрену- Лепосавић, 2016 - ... 

            Члан Комисије за самовредновање и оцену квалитета у раду факултета, 2015-

... 

 

V         НАСТАВНИ РАД: 

/ 

a) Наставни рад пре избора у звање наставника: 

                                                                        /  

/ 

     б)  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни   

           професор и редовни професор) 

/ 

       в)     Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, назив и одлука стручног 

органа): 

/ 

       г)      Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  

         аутор, година издавања, назив и одлука стручног органа): 

/ 

       д)    Награде и признања универзитета, педагошких и научних   

         асоцијација: 

Истакнути студент 

       е)    Остало 

/ 

VI        ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ  

     ОДНОСНО УМЕТНИЧКОМ РАДУ 

                                                                        / 

/ 

/ 

/ 

/ 

1. Референце међународног нивоа (публикације у страним националним 



часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски 

наступи на међународном нивоу): 

/ 

2. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, 

самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски 

наступи у земљи): 

1.Веселиновић, Зорица, (2013): ''Геометрија у почетној настави математике'', Зборник 

радова Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, књига 6, Лепосавић, стр. 195–

205, резиме на енглеском језику [UDK 378; ISSN 1452/9343]. 

2.Гајтановић, Зорица, Ибро, Д., Ваит, (2015): ''Анализа уџбеника математике за 

трећи разред основне школе према стандардима Д-група'', Зборник радова 

Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, кљига 9, Лепосавић, стр. 263-288, 

резиме на енглеском језику UDK: 371.3::51 371.671.046.12:51; COBISS.SR-ID 

218384396; ISSN 1452-9343 

 

 

3. Саопштења на међународним научним скуповима (једини аутор или први 

коаутор): 

________________________________________________________________________ 

/ 

/ 

4. Саопштења на домаћим научним скуповима (једини аутор или први коаутор): 

 

/ 

5. Радови у којима је кандидат коаутор: 

 

1.Ибро, Д., Ваит, Веселновић, Зорица, (2013): ''Трагом једне изреке'', У: Миленко 

Пикула (ур.) (2013), Научна монографија Наука и традиција са међународног 

научног скупа, Пале, 18-19.05.2012. године, стр. 231-234, UDK DOI 

10.7251/RFF1307231I, ISBN 978-99938-47-50-2, COBISS.BH-ID 3698968. 

2.Ибро, Д., Ваит, Гајтановић, Зорица, (2013): ''ИКТ у почетној настави математике'', 

Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, кљига 7, Лепосавић, 

стр. 179-191, резиме на енглеском језику UDK: 371.3::51-028.31:004.031.42; ID 

203384844; ISSN 1452-9343 

3.Ибро, Д., Ваит, Гајтановић, Зорица, (2014): ''Развој математичких појмова код 

предшколске деце'', Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 

кљига 8, Лепосавић, стр. 185-198, резиме на енглеском и руском језику UDK: 

159.955.2-053.4; ID: 209916684; ISSN 1452-9343 

 

 



VII      СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, софтвери, 

законски текстови и сл.) 

/ 

VIII      ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА        

      ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

/ 

IX        ОСТАЛО 

/ 

X         АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног  

    текста): 

Зорица Гајтановић као асистент у настави је савестан и одговоран радник.  

Извршава све задатке који се од ње захтевају, а наручито задатке повезане са 

наставом Методике наставе математике.  Редовно припрема наставу, редовно држи 

часове вежби на факултету и вежбаоници.  Има високе оцене за свој рад са 

студентима. Савесна, омиљена код студената и осталих запослених на факултету.  

Објављује научне и стручне радове самостално и као коаутор, присуствује научним 

и стручним скуповима са саопштењима и радовима. Уписала је докторске студије за 

методику наставе математике на Учитељском факултету у Ужицу, Универзитета у 

Крагујевцу. На тим студијама положила је све предвиђене испите: Општа 

методологија наука-10 (десет), Увод у научноистраживачки рад-7 (седам), 

Теоријско-методички проблеми методике разредне наставе- 10 (десет), Теоријско-

методичке основе аритметике-10 (десет), Теоријско-методичке основе геометрије-8 

(осам),  Савремени токови методике алгебре у разредној настави-10 (десет), 

Савремени токови методике геометрије у разредној настави-10 (десет) и Израда и 

евалуација пројекта дисертације у области методике математике у разредној 

настави-10 (десет).  Све наведено је препоручује да ће успешно обављати задатке 

повезане са наставом на факултету уоште, а нарочити за Методику наставе 

математике. 

XI       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У   

    ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО на 1/2    

    странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс             

    расписан: 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки                         

кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.  

 

           Из претходног дела извештаја се види да је Зорица Гајтановић уписала 

докторске студије и положила све испите предвиђене програмом студија, има 5 (пет) 

објављена рада из области наставе математике у часописима националног значаја и 

у досадашњем раду са студентима показује позитиван однос према свим обавезама 

на факултету и шире.   Сагласно Закону о универзитету (Сл. Гласник РС, бр. 76/05, 



100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016) 

сматрамо да пријављена кандидаткиња Зорица Гајтановић испуњава све услове за 

избор у звање асистента за предмете за које конкурише. 

XII       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ    

    НАСТАВНИКА 

 

              Зато предлажемо Изборном већу Учитељском факултету из Призрена у 

Лепосавићу да Зорица Гајтановић буде ИЗАБРАНА за АСИСТЕНТА за ужу научну 

област МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ за наставне предмете:  

             1. МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I и  

             2. МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ II,  

на Учитељском факултету из Призрена у Лепосавићу Универзитета у Приштини у 

Косовској Митровица. 

 

 8. мај 2017. године 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

 


