
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I         ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,  КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА                              

 

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

 На основу чланова 70. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС 

76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), члана 95. став 1. Тачка 4. Статута Учитељског 

факултета у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу, по расписивању 

конкурса, одлуком Наставно – научног  од  09.01.2018. године, именована је 

Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор 

једног асистента за ужу научну област Методика наставе природе и друштва. 

                      

 2.  Датум и место објaвљивања конкурса: 

   11. децембар 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 природe и     

друштва – наставни  премети:   

1. Методика наставе природе и друштва I и 

2. Методика наставе природе и друштва II 

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

назива уже научне области за коју је изабран у звање 

  

1. Др Радмила Николић, редновни професор, Учитељски факултет у Ужицу,   

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Педеагогија, Дидактика и 

Методика наставе, председник, 

 

2. Др Петар Рајчевић,  ванредни професор Учитељског факултета у Призрену- 

     Лепосавићу, Универзитета у Приштини - Косовској Митровици, ужа област     

     Дидактика, члан,  

 

3. Др Јелена Круљ Драшковић, доцент Учитељског факултета у Призрену - 

Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, ужа научна 

област Науке о васпитању, члан. 

 

 

  5.  Пријављени кандидати: 

    1. Ивана Симијоновић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић 

 



II     ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 

 

  1.  Име, име једног родитеља и презиме:  

        Ивана (Бранко) Симијоновић 

  2. Звање:  

         Мастер учитељ 

 3.  Датум и место рођења, адреса: 

          11.02.1986., Приштина, Општина Приштина, Република Србија 

 4.  Садашње запослење, установа или предузеће: 

      Сарадник у настави – Учитељски факултет у Призрену- Лепосавићу,    

      Универзитет у Приштини – Косовска Митровица 

 5.  Година уписа и завршетка основних студија: 

        Основне студије је уписала 2005/2006., а завршила 2010. Године 

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

 Разредна настава, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу, Универзитет у     

Приштини – Косовска Митровица, просечна оцена 8,38. Дипломски испит, оцена 

10(десет). 

      

  7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских 

студија: 

 2010/11, завршила 2011/ 2012.године 

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

односно магистарским студијама: 

 Мастер академске студије на студијском програму Разредна настава  (наставни 

модул – Методика наставе природе и друштва), Учитељски факултет у Призрену - 

Лепосавићу, Универзитет у  Приштини – Косовска Митровица. 

Успешно одбрањен 18.12.2012. године. Просечна оцена 8,89. Завршни мастер 

испит, оцена  9 (девет) 

 

  9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

    Мастер рад: Знање и образовање у теоријској мисли Жан Франсоа Лиотар      

 10. Наслов докторске дисертације: 

       

                                                      / 

 11. Факултет, универзитет и година уписа докторске студије и одбране 

докторске дисертације: 

      Уписана на докторске студије школске 2013/14. године, на Педагошком 

факултету у Врању  Универзитета у Нишу, студијски програм Методика разредне 

наставе  на модулу Методика наставе природе и друштва.                                    

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

                                                        / 

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

- Руски језик (чита, пише и говори) 

- Енглески језик – основно познавање језика 

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

                                 Методика наставе природе и друштва  

       



III   КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

(навести сва):  

 

- Предшколска установа „Петар Пан“ у Лапљем Селу, стручни сарадник за 

методику рада (од 19.03.2012.до 30.09.2013.године) 

- Основна школа „Кнез Лазар“ у Доњој Гуштерици, истуреном одељењу у 

Ливађу, наставник разредне наставе (од 02.09.2013.до 30.09.2016.године) 

- Сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе природе и 

друштва, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић (у радном односу од 

01.10.2016.) 

 

IV    ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

                                                           

V      НАСТАВНИ РАД: 

                                                          / 

   a) Наставни рад пре избора у звање наставника: 

-  Предшколска установа „Петар Пан“ у Лапљем Селу, стручни сарадник за 

методику рада (од 19.03.2012.до 30.09.2013.године) 

- Основна школа „Кнез Лазар“ у Доњој Гуштерици, истуреном одељењу у 

Ливађу, наставник разредне наставе (од 02.09.2013.до 30.09.2016.године) 

                                           / 

1. Избор у звање асистента (година избора) 

- Сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе природе и 

друштва, изабрана 2016. године на Учитељском факултету у Призрену-

Лепосавић.  

 

2.  Назив предмета, фонд часова 

- Методика наставе природе и друштва I (разредна настава, трећа година), 1 час  

- Методика наставе природе и друштва II (разредна настава, четврта година), 4 

часа 

- Методика упознавање околине  I (васпитачи, трећа година), 3 часа 

                                                 

- Методика упознавања околине  II (васпитачи, четврта година), 3 часа 

3. Одржавање наставе под менторством (назив предмета, година студија)                                                     

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

    професор и редовни професор) 

                                                          / 

1. Датум избора (поновног избора) у звање доцента, назив предмета и уже 

научне, односно уметничке области 

                                                         / 

2.  Датум избора (поновног избора) у звање ванредног професора, назив 

предмета и уже научне, односно уметничке области                                                   

                                                           / 

3. Ужа  научна, односно уметничка област за избор наставника, назив 

предмета, фонд часова на основним, дипломским, специјалистичким и 



докторским студијама:              

                           

                                                            / 

4. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова): 

                                                           / 

5.  Руковођење – менторство, специјалистичких радова и магистарских теза 

(име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада – навести највише 

пет): 

                                                         / 

6. Руковођење – менторство, докторских дисертација (име и презиме 

докторанта, ужа научна област и назив дисертације – навести највише пет): 

 

                                                        / 

   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: 

1. Посебно признање  од Универзитета у Приштини –Косовској Митровици, 

2009.године. 

2. Признање Студентског парламента Универзитета у Приштини – Косовској 

Митровици, 2009. године. 

        

    е) Остало 

1. Сертификат Савета Европе за наставнике о Подучавању за интеркултурално 

разумевање у оквиру пројекта Интеркултурализам и Болоњски процес, 

2011.године. 

2. Сертификат о завршеној Школи европских интеграција, 2013. године. 

3. Сертификат о завршеном тренингу на тему „Процес доношења одлуке и 

јавни наступ“, 2014. године. 

      4. Уверење којим Комисија за полагање испита за лиценцу Министарства       

просвете, науке и технолошког развоја потврђује да сам положила испит за дозволу 

за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) и стекла право да 

самостално обавља образовно-васпитни рад у оквиру своје струке, 2017. године. 

 

                                           

VI     ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ 

          ОДНОСНО УМЕТНИЧКОМ РАДУ 

 

1. Референце међународног нивоа: највише пет референци у којима је кандидат 

једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов публикације у међународном 

часопису, аутор-и, број и година издања часописа, почетна и последња 

страница рада у публикацији, самостална или колективна међународна 

изложба и уметнички или спортски наступ-датум и место одржавања): 



                                                              / 

 

2. Референце националног нивоа: највише пет референци у којима је кандидат 

једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов публикације у домаћем 

часопису, аутор-и, број и година издања часописа, почетна и последња 

страница рада у публикацији, самостална или колективна изложба и уметнички 

или спортски наступ-датум и место одржавања): 

                                                      / 

3. Саопштења на скуповима међународног нивоа: највише пет саопштења у 

којима је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов саопштења, 

почетна и последња страница рада, назив скупа, датум и место одржавања): 

 

• И. Симијоновић, (2017). Егземпларни модел рада у настави природе и 

друштва. У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур). Зборник сажетака са Научног 

скупа с међународним учешћем ‒ Иновације у васпитању и образовању: 

дигитализација, иновативни програми и модели, с научног скупа одржаног у 

Лепосавићу, 1-2. 6. 2017. (88). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици 

Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. УДК 371.3(048), ISBN 978-86-

84143-41-1. М34 

 

4. Саопштења на скуповима националног нивоа: највише пет саопштења у којима 
је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов саопштења, 

почетна и последња страница рада, назив скупа, датум и место одржавања): 

 

 

5. Монографија у којој је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор –и, 

наслов, година издања и одлука стручног органа): 

 

                                                / 

6. Остали радови или саопштења (навести највише пет): 

 

 

1. Симијоновић,  И.(2013), Знање и образовање у теоријској мисли Жан 

Франсоа Лиотара, у: Зборник радова Нова научна едукативна мисао, 

ур.Зоран Бировљевић, бр. 1, стр. 52-60, Номотехнички центар Београд, 

COBISS.SR-ID 199642636,. ISSN 2334-8631  

 

2. Simijonović, (2016). Didactical - methodical innovation in the junior years of 

            Primary schools - functional knowledge factor, (14)1, 105-109. UDK 37, ISSN  

1857-92.  

 

3. И. Симијоновић, (2017). Примена егземпларне наставе на часовима природе 



и друштва У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова 

Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и 

модели, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017. (501-511). 

Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Учитељски факултет у Призрену 

– Лепосавићу. УДК 371.3(082), 37.013.42(082), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), 

ISBN 978-86-84143-43-5. М45. 

         

 

 

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): 

На расписани конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Методика 

наставе природе и друштва, за наставне предмете Методика наставе природе и 

друштва I и Методика наставе природе и друштва II, пријавио се један кандидат, 

Ивана Симијоновић, досадашњи сарадник на Учитељском факултету у Призрену-

Лепосавићу. Комисија је детаљно проучила припремљену документацију и 

установила следеће: Мастер учитељ Ивана Симијоновић, уписала је другу годину 

на докторским студијама Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу, 

студијски програм Методика разредне наставе  на модулу Методика наставе 

природе и друштва. Објавила је три стручна рада. Има радно искуство од три 

године у основној школи, као и положен испит за дозволу (лиценцу) за рад 

наставника, васпитача и стручних сарадника и стекла право да самостално обавља 

образовно-васпитни рад у оквиру своје струке. Из наведеног се закључује да је 

кандидаткиња стекла основно методичко знање које је неопходно ради 

квалитетнијег извођења вежби у оквиру наставе природе и друштва. 

Једногодишњим радом као сарадник на предметима Методике наставе природе и 

друштва I и II, и Методике упознавања околине I и II, стекла је ново драгоцено 

искуство и успоставила одличну сарадњу са студентима, који су је у процесу 

евалуације позитивно оценили. На основу приказаних биографских података, 

досадашњих педагошких активности, као и личног познавања рада кандидата, 

комисија је закључила да Ивана  Симијоновић испуњава све критеријуме за избор 

у звање асистента. 

XI     МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2странице       куцаног текста, са 

називом звања за које је конкурс расписан) 

На основу приказане анализе и оцене о раду кандидата Иване Симијоновић, 

комисија сматра да је она испунила услове предвиђене чл.72.став1. Закона о 

високом образовању (Службени гласник бр.76/05), као и услове предвиђене 

нормативним актима Универзитета у Приштини и Учитељског факултета у 



Призрену – Лепосавићу, за избор у звање асистента за ужу научну област 

Методика наставе природе и друштва. 
 

 

 НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат 

појединачно испуњава услове за избор у звање. 

 

XII    ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

          НАСТАВНИКА 

 

Сагласно са изнетим мишљењем о испуњености услова за избор у звање, Комисија 

једногласно предлаже да се мастер учитељ Ивана Симијоновић изабере у звање 

асистента за ужу научну област Методика наставе природе и друштва, наставни 

предмети: Методика наставе природе и друштва  I и Методика наставе 

природе и друштва II. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

    

 
 

 

 

 

 

 

 


