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OБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О КАНДИДАТИМА ПРИЈАВЉЕНИМ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ 

ОДНОСА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА  АКАДЕМИЈЕ 

- обавезна садржина – 

• Свака рубрика мора бити попуњена 

• Ако нема података, рубрика остаје празна или назначена 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Наставно стручно веће 

Академије од 24.10.2022. године, одлука председника Академије број 643 

2. Датум и место објављивања конкурса: „Службени гласник РС“ бр. 130, од 25.11.2022. 

године. 

3. Број наставника  који се бира, са назнаком звања и назива уже научне области за коју је 

расписан конкурс:  

а) Број наставника: Један наставник  

б) Звање: Предавач 

в) Ужа наставно-научна област: Музичка култура 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звање, назив уже научне 

области за коју је изабран у звање и назив високошколске установе у којој је члан 

комисије запослен/ангажован 

1) Др Биљана Мандић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област Музичка педагогија, председник комисије; 

2) Др Милена Ђурковић-Пантелић, професор струковних студија, Академија струковних 

студија Шабац, Oдсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, ужа научна 

област Музичка култура, члан комисије; 

3) Др Мирјана Матовић, професорка струковних студија, Висока школа за образовање 

васпитача у Новом Саду, ужа научна област Музичко образовање и музичка култура, члан 

комисије. 

 

5. Пријављени кандидат: 

Мр Марина Јевтић 



2 

 

II. ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА  

1. Име, име једног родитеља и презиме: Марина (Слободан) Јевтић  

2. Звање: Магистар наука 

3. Датум и место рођења, општина, Република: 21.12.1974. Шабац, Шабац, Србија 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-

васпитаче, предавач 

5. Година уписа, завршетка основних студија, просечна оцена током студија , назив 

високошколске установе и стечени стручни, односно академски назив: 1993-2000. године, 

Факултет музичке уметности у Београду, Универзитет уметности у Београду; просечна оцена 

током студија је 9,17, дипломирани музички педагог; 

6. Година уписа и завршетка мастер/специјалистичких/магистарских  студија и просечна 

оцена мастер/специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, 

назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 

академски назив: 2002-2006. године, Факултет музичке уметности у Београду, Универзитет 

уметности у Београду; просечна оцена током студија је 10, магистар наука; 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Циклични принцип у гудачким 

квартетима Петра Коњовића и Дмитрија Шостаковича 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа и 

завршетка, научна област и просечна оцена: / 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране дисертације: / 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично енглески језик 

11. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: / 

 

12. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, 

трајање запослења и звање - навести сва звања): 

• 1997-2011. запослена у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу као 

професор теоријских предмета и солфеђа 

• 2008-2010. запослена у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу на 

позицији сарадника у настави за ужу област Музичка култура 

• 2002-2003. и 2010-2012. ангажована на Факултет музичке уметности у Београду као 

помоћ у настави (демонстратор) на Катедри за Музичку теорију 

• од 2011. до данас запослена у Високој школи струковних студија за васпитаче у 

Шапцу, сада Академији струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и 

медицинске сестре-васпитаче, као предавач за ужу област Музичка култура 

 

13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: / 

14. Датум избора (поновног избора) у звање предавача: Датум првог избора у звање 

предавача је 27.09.2011. а датум поновног избора 18.05.2018. године. 

15. Датум избора (поновног избора) у звање вишег предавача: / 
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III  ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА   

16. Радно искуство: 

1997-2011. запослена у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу као професор 

теоријских предмета и солфеђа 

2008-2010. запослена у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу на 

позицији сарадника у настави за ужу област Музичка култура 

2002-2003. и 2010-2012. ангажована на Факултет музичке уметности у Београду као помоћ 

у настави (демонстратор) на Катедри за Музичку теорију 

од 2011. до данас запослена у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, 

сада Академији струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске 

сестре-васпитаче као предавач за ужу област Музичка култура 

 

17. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног 

изборног периода (уколико га је било):  

Кандидат има 25 година континуираног педагошког искуства (14 година у средњој школи и 

15 година на високошколским установама), а резултати вредновања педагошког рада на 

основу анализираних анкета студената о квалитету наставног процеса у протеклом периоду 

оцењени су високом оценом, што је доступно у извештајима Академије струковних студија 

Шабац, Одсек за васпитаче и медицинске сестре васпитаче: 

а) у ранијем периоду  

б) у току последњег изборног периода оцена педагошког рада креће се од 4,60 до 4,85 за 

предмет Вокално-инструментална настава на студијском програму Струковни васпитач, 4,80 

до 5,00 за предмет Методика музичког васпитања 1 на студијском програму Струковни 

васпитач и 4,95 до 5,00 за предмет Музичка радионица на студијском програму Медицинска 

сестра васпитач и модулу Струковни васпитач јасленог узраста. 

 

18. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М20(аутор-

и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције 

која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

19. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М30(аутор-

и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције 

која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

20. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М10, 

М20,М30, М40, М50,М60,М80 и М90 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ 

број часописа или линк сајта институције која је објавила рад у часопису):   
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а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

21. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М33(аутор-

и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције 

која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду  

Апелић, М. (2012): Одређење цикличног мотива у Првом гудачком квартету Петра 

Коњовића, Зборник радова са Научног скупа републичког значаја „Владо С. Милошевић: 

етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација“, 2011; Академија 

умјетности Универзитета у Бањој Луци, 115-124.  

 

б) у току последњег изборног периода 

22. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М51(аутор-

и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције 

која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

23. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М52(аутор-

и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције 

која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

24. За поље ДХ наука, објављени радови у часописима са листе престижних светских 

часописа за поједине научне области, коју је утврдио Национални савет за високо 

образовање (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 

сајта институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

25. Пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, наслов 

рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала 

скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

26. Саопштење на међународном или домаћем научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, 

назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 
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27. Саопштење на научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место 

одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

28. Саопштење на научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место 

одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

29. Саопштење на међународним или домаћим научним скуповима из област за коју се 

бира  (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције 

која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

30. Репрезентативне референце у уметничкој области 

а) у ранијем периоду 

Јевтић, М. (2014): Музичка радионица на тему „Васкрс“ са студентима Високе школе 

струковних студија за васпитаче Шабац и децом из ПУ „Наше дете“ из Шапца; Културни 

центар, Шабац – аутор, водитељ и координатор рада са студентима 

 

б) у току последњег изборног периода 

Јевтић, М. (2019): Музичка радионица на тему „Нова година“ са студентима Високе школе 

струковних студија за васпитаче Шабац и децом из ПУ „Наше дете“ из Шапца; Висока школа 

струковних студија за васпитаче, Шабац – аутор, водитељ и координатор рада са студентима   

Јевтић, М. (2019): Наступ солиста, женског хора и инструменталног камерног ансамбла 

студената Високе школе струковних студија за васпитаче на јавној манифестацији 

организованој за децу из ПУ „Наше дете“ Шабац; амфитеатар Високе школе струковних 

студија за васпитаче, Шабац – диригент и корепетитор 

Јевтић, М. (2018): Наступ солиста, женског хора и инструменталног камерног ансамбла 

студената Високе школе струковних студија за васпитаче на јавној манифестацији 

организованој за децу из ПУ „Наше дете“ Шабац; амфитеатар Високе школе струковних 

студија за васпитаче, Шабац – диригент и корепетитор  

Јевтић, М. (2018): Наступ солиста, женског хора и инструменталног камерног ансамбла 

студената Високе школе струковних студија за васпитаче на јавној манифестацији 

организованој за децу из ПУ „Наше дете“ Шабац; амфитеатар Високе школе струковних 

студија за васпитаче, Шабац – диригент и корепетитор  

Јевтић, М. (2018): Музичка радионица на тему „Васкрс“ са студентима Високе школе 

струковних студија за васпитаче Шабац и децом из ПУ „Наше дете“ из Шапца; Висока школа 

струковних студија за васпитаче, Шабац – аутор, водитељ и координатор рада са студентима 

Јевтић, М. (2018): Музичка радионица на тему „Нова година“ за студенте Високе школе 

струковних студија за васпитаче Шабац и децу из ПУ „Наше дете“ из Шапца; Висока школа 

струковних студија за васпитаче, Шабац – аутор, водитељ и координатор рада са студентима 
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31.Књига из релевантне области. Одобрен уџбеник одстране Наставно-стручног већа за ужу 

област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, 

или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и број 

одлуке стручног органа: 

 

32. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним, специјалистичким и 

мастер студијама: 

 

Менторство у изради 39 завршних радова на основним студијама из предмета Методика 

музичког васпитања, ужа област Музичка култура, у последњем изборном периоду од 2018. 

до 2022. године: 

 

• Јелена Трифуновић 56/15, Методика музичког васпитања, Упознавање музичких 

инструмената у раду са децом предшколског узраста 

• Миловановић Тијана 106/16, Методика музичког васпитања, Улога музичких 

инструмената у раду са децом предшколског узраста  

• Катарина Вркљан 73/16, Методика музичког васпитања, Улога песме у развоју музичких 

способности деце предшколског узраста 

• Јелена Ђукић 99/16, Методика музичког васпитања, Примена Орфовог 

инструментаријума у раду са децом предшколског узраста  

• Вања Матић 51/16, Методика музичког васпитања, Улога музичке игре у раду са децом 

предшколског узраста 

• Зорица Радовановић 40/16, Методика музичког васпитања, Улога и значај музичких 

радионица у предшколском образовању 

• Катарина Радосављевић 36/17, Методика музичког васпитања, Слушање музике у 

функцији препознавања музичких инструмената на предшколском узрасту 

• Кристина Станисављевић 4/17, Методика музичког васпитања, Примена Орфовог 

инструментаријума у музичким играма на предшколском узрасту 

• Данијела Ранковић 83/17, Методика музичког васпитања, Могућности примене дечјих 

народних игара у музичком васпитању предшколске деце 

• Јелена Јуришић 15/17, Методика музичког васпитања, Утицај музичких активности на 

васпитање предшколске деце 

• Анђела Цветковић 24/17, Методика музичког васпитања, Развој ритма на 

предшколском узрасту кроз примену дечјих музичких инструмената 

• Јована Беговић 90/17, Методика музичког васпитања, Развијање музичких способности 

код деце предшколског узраста 

• Бојана Ранковић 67/17, Методика музичког васпитања, Корелација васпитно-

образовних области у музичким активностима на предшколском узрасту 

• Марија Алимпић 19/17, Методика музичког васпитања, Развој музичких способности 

предшколске деце путем слушања музике 

• Милица Петарић 65/17, Методика музичког васпитања, Развијање ритма кроз музичке 

игре на предшколском узрасту 

• Јелена Добриловић 16/17, Методика музичког васпитања, Утицај слушања музике на 

ликовно изражавање деце предшколског узраста 

• Јована Новаковић 124/17, Методика музичког васпитања, Упознавање деце са 

музичким инструментима на предшколском узрасту 

• Ивана Муцић 49/17, Методика музичког васпитања, Корелација музичког васпитања 
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са другим областима васпитно-образовног рада кроз дечју игру 

• Марта Дисић 48/17, Методика музичког васпитања, Улога васпитача у музичким 

активностима на предшколском узрасту 

• Лидија Ђурић 27/18, Методика музичког васпитања, Дечји музички инструменти и 

њихова примена на предшколском узрасту 

• Милица Савић 101/18, Методика музичког васпитања, Израда музичких инструмената 

са децом предшколског узраста 

• Душица Ивковић 100/18, Методика музичког васпитања, Бројалице у раду са децом 

предшколског узраста 

• Тијана Силбашки 123/18, Методика музичког васпитања, Народне песме у раду са 

децом предшколског узраста 

• Саша Јосиповић 6/16ЈУ, Методика музичког васпитања, Упознавање деце са музичким 

инструментима на предшколском узрасту 

• Драга Вишњић 130/18, Методика музичког васпитања, Избор песама у раду са децом 

предшколског узраста  

• Милица Грујић 81/19, Методика музичког васпитања, Корелација васпитно-образовних 

области са музичким активностима на предшколском узрасту 

• Ивана Вучетић 58/19, Методика музичког васпитања, Могућности повезивања 

слушања музике са осталим облицима музичких активности на предшколском 

узрасту  

• Милица Ђуричић-Палић 60/19, Методика музичког васпитања, Народне игре и плесови 

у раду са децом предшколског узраста 

• Наташа Лазић 24/19, Методика музичког васпитања, Улога бројалица и тапшалица у 

развоју ритма код деце предшколског узраста 

• Маријана Александрић 83/19, Методика музичког васпитања, Ликовни израз 

предшколског детета на основу слушања музике 

• Дијана Антонић 6/19, Методика музичког васпитања, Народне песме у раду са децом 

предшколског узраста 

• Катарина Радаљац 55/19, Методика музичког васпитања, Избор песама у раду са децом 

предшколског узраста 

• Катарина Цицмиловић 59/19, Методика музичког васпитања, Улога васпитача у 

развоји музичких способности деце предшколског узраста 

• Катарина Васиљевић 53/19, Методика музичког васпитања, Дечји музички 

инструменти и њихова примена на предшколском узрасту 

• Данијела Арсеновић 40/19, Методика музичког васпитања, Музичке игре у раду са 

децом предшколског узраста 

• Дијана Карадаревић 88/19, Методика музичког васпитања, Игре уз певање на 

предшколском узрасту 

• Јелена Гвозденац 14/19, Методика музичког васпитања, Корелација музичких 

активности са ликовним садржајима на предшколском узрасту 

• Наташа Симић 47/19, Методика музичког васпитања, Музичке игре као средство дечјег 

креативног изражавања 

• Јована Дракулић 41/19, Методика музичког васпитања, Израда музичких 

инструмената са децом предшколског узраста 

 

Председник у Комисији за одбрану 26 завршних радова на основним студијама из предмета 

Методика музичког васпитања, ужа област Музичка култура, ментор др Милена Ђурковић-

Пантелић, у последњем изборном периоду од 2018. до 2022. године:  
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• Катарина Живковић 78/16, Методика музичког васпитања, Музичке игре за децу 

средњег узраста 

• Марија Цветковић 20/16, Методика музичког васпитања, Доживљај музике и ликовни 

израз предшколског детета 

• Слободанка Павловић 113/16, Методика музичког васпитања, Примена Орфових 

инструмената у раду са децом предшколског узраста 

• Јована Гајић 117/16 , Методика музичког васпитања, Доживљај музике кроз покрет 

предшколског детета 

• Мила Ђокић 122/16, Методика музичког васпитања, Фактори који утичу на развој 

музичких способности предшколског детета 

• Ана Симић 1/15, Методика музичког васпитања, Традиционалне музичке игре у раду са 

децом предшколског узраста 

• Катарина Лазић 11/17, Методика музичког васпитања, Дечји музички инструменти и 

њихова примена у раду са децом предшколског узраста 

• Вања Марјановић 14/17, Методика музичког васпитања, Израда дечјих музичких 

инструмената са децом предшколског узраста 

• Ивана Вешовић 22/17, Методика музичког васпитања, Покрет и игра уз музику на 

предшколском узрасту 

• Бојана Николић 30/1, Методика музичког васпитања, Уочавање и развијање музичких 

способности на раном узрасту 

• Јелена Мурар 32/17, Методика музичког васпитања, Орфов инструментариј и 

могућности развоја музичких способности 

• Јована Ђурковић 70/17, Методика музичког васпитања, Улога медија у формирању 

музичких преференција предшколског детета 

• Муша Шестић 141/17, Методика музичког васпитања, Музика као подстицај за 

упознавање народних обичаја 

• Јозефа Јакшић 1/19Д , Методика музичког васпитања, Обрада балета „Крцко 

Орашчић“ са децом предшколског узраста 

• Милица Панић 60/17, Методика музичког васпитања, Фактори који утичу на развој 

музичких способности предшколског детета 

• Наташа Петровић 72/17, Методика музичког васпитања, Улога и значај народне игре на 

предшколском узрасту 

• Марина Макевић 50/17, Методика музичког васпитања, Традиционалне музичке игре у 

раду са децом предшколског узраста 

• Бојана Стојковић 3/17, Методика музичког васпитања, Слушање музике и развој 

креативности предшколског детета 

• Јелена Николић 13/17, Методика музичког васпитања, Улога и значај дечје народне 

игре на предшколском узрасту 

• Тамара Цветковић 61/18, Методика музичког васпитања, Дечји музички инструменти и 

њихова примена 

• Жељана Матић 18/18, Методика музичког васпитања, Традиционалне музичке игре у 

раду са децом предшколског узраста 

• Дејана Којић 25/18, Методика музичког васпитања, Улога и значај дечје народне игре у 

развијању музичких спосоности 

• Бојана Шурлан 39/18, Методика музичког васпитања, Улога дечје песме на 

артикулацију појединих гласова на предшколском узрасту 

• Тијана Игњатовић 7/18, Методика музичког васпитања, Луткарско позориште у раду 

са децом предшколског узраста 

• Сузана Деспић 19/18, Методика музичког васпитања, Улога бројалица у развоју 
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ритмичких способности деце предшколског узраста 

• Снежана Јекић 46/18, Методика музичког васпитања, Доживљај музике кроз покрет 

предшколског детета 

 

Председник/члан у Комисији за одбрану 24 завршна рада на основним студијама из 

предмета Методика ликовног васпитања, ужа област Ликовна култура, ментори др Петар 

Гајић и др Ивана Јелић, у последњем изборном периоду од 2018. до 2022. године:  

 

• Икић Александар 107/16, Методика ликовног васпитања, Могућности отискивања на 

предшколском нивоу – увод у графички начин мишљења 

• Марија Урошевић 88/16, Методика ликовног васпитања, Папирни и амбалажни 

материјали као средства у подстицању дечјих ликовних потенцијала 

• Јелена Николић 33/16, Методика ликовног васпитања, Анализа историјског развоја 

медија, фотографије, филма и телевизије, њихов утицај на дете у 21. веку 

• Катарина Мочић 111/16, Методика ликовног васпитања, Артикулација и могућа 

пројекција дечје игре у усмереним ликовним активностима 

• Јована Бајровић 17/14ЈУ, Методика ликовног васпитања, Социолошка функција 

ликовног васпитања 

• Ивана Стојановић 1/18ДПУ, Методика ликовног васпитања, Утицај савремених медија 

на дечји ликовни и визуелни израз у 21. веку  

• Николина Гачевић 38/16, Методика ликовног васпитања, Дечје играчке као 

информационо средство у процесу ликовног стварања 

• Александра Николић 84/16, Методика ликовног васпитања, Утицај породице и старије 

деце на развој ликовних потенцијала на предшколском узрасту 

• Маријана Трифуновић 94/16, Методика ликовног васпитања, Анализа структуре 

ликовних типова деце према узрасним групама 

• Маријана Љубинковић 121/16, Методика ликовног васпитања, Савремене ликовне и 

визуелне активности у функцији развоја личности детета 

• Данка Илић 65/2001, Методика ликовног васпитања 

• Весна Илић 111/09, Методика ликовног васпитања, Улога фигуре женског лика у дечјем 

ликовном развоју 

• Николина Јаковљевић 25/17, Методика ликовног васпитања, Линија и облик као 

замишљени и стварни феномени у дечјем ликовном представљању 

• Софија Милић 81/17, Методика ликовног васпитања, Дечји приказ архитектонских и 

грађевинских елемената у дводимензионалним и тродимензионалним релацијама 

• Наталија Николић 47/17, Методика ликовног васпитања, Могући модалитети приказа 

мушке фигуре у дечјој ликовној интерпретацији у савременим друштвеним 

околностима 

• Марија Спасојевић 54/17, Методика ликовног васпитања, Визуелни приказ мотоцикла 

као превозног средства у дечјем ликовном раду 

• Невена Рудић 77/17, Методика ликовног васпитања, Симболика мачке као фигуре у 

историјском контексту и могући утицаји на ликовни приказ у дечјем ликовном 

стваралаштву 

• Вања Кузмановић 101/15, Методика ликовног васпитања, Експериментисање 

свакодневним и отпадним предметима у осмишљеним дечјим ликовним 

активностима 

• Наташа Спасојевић 5/19Д, Методика ликовног васпитања, Артикулација и 

организација активности покретом тела као начин визуелизације кроз слободне 

форме игре 

• Бранка Урошевић 4/19Д, Методика ликовног васпитања, Развој дечје имагинације у 
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контексту доминације екранске и виртуелне слике света 

• Николина Илић 104/17, Методика ликовног васпитања, Тумачење и интерпретација 

волумена и просторних релација у дечјем поимању стварности 

• Јелена Мијатовић 103/17, Методика ликовног васпитања, Модалитети приказа 

инсеката и животиња у дечјем ликовном изразу 

• Јелена Милошевић 99/11, Методика ликовног васпитања, Улога васпитача у 

подстицању активности осмишљавања, представљања и ликовног стварања деце 

• Катарина Гавриловић-Анђелковић 4/21Д, Методика ликовног васпитања, Сликарске 

технике и материјали у дечијем ликовном стваралаштву 

33. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка 

или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или установама, 

осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете: 

 

Учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама или радно 

искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за 

наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

(За сваки стручни пројекат је потребно доставити потврду одговарајуће установе о учешћу 

на пројекту и/или дати линк на коме је могуће проверити наведене податке, односно 

доставити потврду о радном искуству у привреди или установама релевантним за област за 

коју се бира) 

 

IV ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

34. Изборни елементи - Стручно-професионални допринос:  

Кандидаткиња је ангажована на уметничким јавним наступима као диригент и корепетитор 

у раду са солистима, хором и инструменталним ансамблом; организатор и водитељ јавних 

манифестација; координатор рада студената са децом предшколског узраста у оквиру 

музичких радионица. 

 

35. Изборни елементи - Допринос академској и широј заједници:  

Кандидаткиња је реализовала музичке радионице за децу предшколског узраста уз учешће 

студената Академије струковних студија Шабац, у сарадњи са локалном заједницом – 

Предшколском установом „Наше дете“ и Културним центром града Шапца.  

 

36. Изборни елементи - Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно 

институцијама културе или уметности у земљи и иностранству:  

Сарадња са Културним центром Шабац и Предшколском установом "Наше дете'' Шабац 

путем реализовања музичких радионица у којима су учествовали студенти Академије 

струковних студија Шабац и деца из ПУ "Наше дете'' Шабац. 

 

V ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ  И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

 

VI ОСТАЛО 

1. Учешће у раду стручних органа Академије струковних студија Шабац, Одсек студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче: 

• члан Наставно-стручног већа  
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• испитивач и члан Комисије за спровођење пријемног испита на основним 

студијама 

• испитивач, председник и члан у Комисији за одбрану завршних радова 

• председник у Комисији за припрему извештаја о пријављеним кандидатима у 

звање сарадник у настави (2018), односно асистент (2022) за ужу наставно-

научну област Музичка култура 

• од 2018. године менторски рад са асистенткињом Катарином Пантелић на 

предметима Вокално-инструментална настава и Методика музичког васпитања 1 

на студијским програмима основних студија Академије струковних студија 

Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче. 

• Члан Међународног удружења натпросечно интелигентних особа МЕНСА 

 

 

2. Ангажовање у настави на предметима у ужој наставно-научној области Музичка култура 

током претходног изборног периода (2018-2022) исказано према школским годинама, 

студијским програмима, предметима, врстом и фондом часова:  

 

Школска 2018/2019. година 

Студијски програм: Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Реализација предавања и вежби – број часова: 21 

Редовна настава – 14 часова 

Наставни предмети: 

1. Вокално-инструментална настава – 6 часова ( 2 часа предавања недељно + 2 часа вежби 

Х 2 групе); остале часове су одржале колеге на замени, услед спречености предавача за 

рад из здравствених разлога. 

2. Методика музичког васпитања 1 – 8 часова (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 

3 групе); остале часове су одржале колеге на замени, услед спречености предавача за 

рад из здравствених разлога. 

Припрема за наставу – 7 часова 

Консултације са студентима: 77 сати 

Јесењи семестар – 45 сати (2 сата недељно Х 15 недеља + 1 сат е-мејл консултација Х 15 

недеља) 

Пролећни семестар – 32 сата (2 сата недељно Х 1 недеља + 2 сата е-мејл консултација Х 

15 недеља) 

 

Школска 2019/2020. година 

Студијски програм: Струковни васпитач предшколске деце 

Реализација предавања и вежби: 222 часа 

Наставни предмети: 

1. Вокално-инструментална настава – 24 часа непосредне редовне наставе (2 часа 

предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 4 недеље) и 66 часова наставе на 

даљину (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 11 недеља); 2 часа 

непосредне консултативне наставе суботом и 4 часа наставе на даљину. 

2. Методика музичког васпитања 1 – 32 часа непосредне редовне наставе (2 часа 

предавања недељно + 2 часа вежби Х 3 групе Х 4 недеље) и 88 часова наставе  на 

даљину (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 3 групе Х 11 недеља); 2 часа 

непосредне консултативне наставе и 4 часа наставе на даљину. 

Припрема за наставу: 111 часова  

Консултације са студентима:  149 сати 

Јесењи семестар – 45 сати (2 сата непосредних консултација + 1 сат е-мејл консултација Х 15 

недеља) 
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Пролећни семестар – 16 сати (2 сата непосредних консултација + 2 сата е-мејл консултација Х 4 

недеље током редовне наставе); 88 сати (8 сати е-мејл консултација Х 11 недеља током 

одржавања наставе на даљину: Методика музичког образовања 1 – читање и кориговање 

писаних припрема за непосредни рад за преко 100 студената; преслушавање, оцењивање и 

писано образложење преко 200 аудио-визуелних снимака на којима студенти изводе 

методички поступак обраде задате песме; Вокално-инструментална настава – преслушавање, 

оцењивање и писано образложење преко 700 аудио-визуелних снимака за преко 100 

студената, на којима сваки студент појединачно пева и свира задате дечје песме). 

 

Школска 2020/2021. година 

Студијски програми: Струковни васпитач предшколске деце; Струковна месицинска сестра 

васпитач 

Реализација предавања и вежби: 273 часа 

Наставни предмети: 

1. Вокално-инструментална настава – 78 часа непосредне редовне наставе (2 часа 

предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 13 недеља) и 12 часова наставе на 

даљину (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 2 недеље); 4 часа 

непосредне консултативне наставе и 2 часа наставе на даљину за студенте уз рад. 

2. Методика музичког васпитања 1 – 78 часа непосредне редовне наставе (2 часа 

предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 13 недеља) и 12 часова наставе на 

даљину (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 2 недеље); 4 часа 

непосредне консултативне наставе и 2 часа наставе на даљину за студенте уз рад. 

3. Музичка радионица – 75 часова непосредне редовне наставе (3 часа предавања 

недељно + 2 часа вежби Х 15 недеља); 4 часа непосредне консултативне наставе и 2 

часа наставе на даљину за студенте уз рад. 

Припрема за наставу: 137 часова   

Консултације са студентима:  270 сати 

Јесењи семестар – 90 сати (2 сата непосредних консултација + 4 сата е-мејл консултација 

Х 15 недеља): Методика музичког образовања 1 – читање и кориговање писаних припрема за 

непосредни рад студената који нису положили испит у претходној школској години уз 

преслушавање, оцењивање и писано образложење аудио-визуелних снимака на којима 

студенти изводе методички поступак обраде задате песме; Вокално-инструментална 

настава – преслушавање, оцењивање и писано образложење аудио-визуелних снимака 

студената претходних генерација који нису положили испит, на којима сваки студент 

појединачно пева и свира задате дечје песме; Музичка радионица – консултовање и 

прегледање радова студената; завршни радови студената – консултовање око избора теме и 

литературе, коципирање структуре и садржаја радова. 

 

Пролећни семестар – 180 сати (2 сата непосредних консултација + 10 сати е-мејл 

консултација Х 15 недеља током редовне наставе): Методика музичког образовања 1 – читање 

и кориговање писаних припрема за непосредни рад за преко 100 студената; преслушавање, 

оцењивање и писано образложење преко 200 аудио-визуелних снимака на којима студенти 

изводе методички поступак обраде задате песме; Вокално-инструментална настава – 

преслушавање, оцењивање и писано образложење преко 300 аудио-визуелних снимака за 

преко 50 студената, на којима сваки студент појединачно пева и свира задате дечје песме). 

 

Школска 2021/2022. година 

Студијски програми: Струковни васпитач предшколске деце; Струковна месицинска сестра 

васпитач 

Реализација предавања и вежби: 273 часа 

Наставни предмети: 

1. Вокално-инструментална настава (96 часова) – 42 часа непосредне редовне наставе (2 
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часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 7 недеља) и 48 часова наставе на 

даљину (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 8 недељa); 2 часа 

непосредне консултативне наставе и 4 часа консултативне наставе на даљину за 

студенте уз рад. 

2. Методика музичког васпитања 1 (96 часова) – 42 часа непосредне редовне наставе (2 

часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 7 недеља) и 48 часова наставе на 

даљину (2 часа предавања недељно + 2 часа вежби Х 2 групе Х 8 недеља); 2 часа 

непосредне консултативне наставе и 4 часа консултативне наставе на даљину за 

студенте уз рад. 

3. Музичка радионица (81 час) – 75 часова непосредне редовне наставе (3 часа предавања 

недељно + 2 часа вежби Х 15 недеља); 6 часова непосредне консултативне наставе за 

студенте уз рад. 

Припрема за наставу: 137 часова 

Консултације са студентима:  270 сати 

Јесењи семестар – 90 сати (2 сата непосредних консултација + 4 сата е-мејл консултација Х 15 

недеља): Методика музичког образовања 1 – читање и кориговање писаних припрема за 

непосредни рад студената који нису положили испит у претходној школској години уз 

преслушавање, оцењивање и писано образложење аудио-визуелних снимака на којима 

студенти изводе методички поступак обраде задате песме; Вокално-инструментална 

настава – преслушавање, оцењивање и писано образложење аудио-визуелних снимака 

студената претходних генерација који нису положили испит, на којима сваки студент 

појединачно пева и свира задате дечје песме; Музичка радионица – консултовање и 

прегледање радова студената; завршни радови студената – консултовање око избора теме и 

литературе, коципирање структуре и садржаја радова. 

Пролећни семестар – 180 сати (2 сата непосредних консултација + 10 сати е-мејл 

консултација Х 15 недеља током редовне наставе): Методика музичког образовања 1 – 

читање и кориговање писаних припрема за непосредни рад за преко 80 студената; 

преслушавање, оцењивање и писано образложење преко 150 аудио-визуелних снимака 

на којима студенти изводе методички поступак обраде задате песме; Вокално-

инструментална настава – помоћ студентима који имају потешкоћа у разумевању и 

савладавању градива; помоћ при изради домаћих задатака; вежбање за колоквијум; 

преслушавање и кориговање аудио-визуелних снимака на којима сваки студент 

појединачно пева и свира задате дечје песме. 

 

VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

1. На Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу (сада Академија струковних 

студија Шабац) кандидаткиња је запослена од 27.09.2011. у звању Предавача за ужу 

наставно-научну област Музичка култура, на три студијска програма на основним 

студијама: Струковни васпитач, Струковни васпитач јасленог узраста и Струковна 

медицинска сестра васпитач. У датом периоду мр Марина Јевтић била је у прилици да 

изводи наставу предавања и вежби на предметима који припадају ужој области Музичка 

култура: Вокално-инструментална настава, Методика музичког васпитања 1 и Музичка 

радионица, што говори о компетентности кандидата за место које је тражено конкурсом. 

Своје наставничке компетенције користи у вршењу сложених активности у образовно-

васпитном раду са студентима ради усвајања знања и вештина у области Музичке 

културе. Осим преданости послу мотивише студенте да се укључе у ваннаставне 

активности, као што су јавни наступи вокалних солиста, женског хора, инструменталних 

ансамбала и реализовање музичких радионица са децом предшколског узраста. 

2. Мр Марина Јевић има богато педагошко искуство. Свих двадесет пет година радног 
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стажа провела је у непосредном раду са ученицима и студентима. Од 1997. године ради 

у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу, као професор теоријских предмета и 

солфеђа а затим и као сарадник у настави за ужу област Музичка култура у Високој 

школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, 2008-2010. године. Од 2011. године 

запослена је као предавач у ужој области Музичка култура у Високој школи струковних 

студија за васпитаче у Шапцу (сада Академија струковних студија Шабац). Ангажована је 

и као демонстратор на Катедри за Музичку теорију на Факултету музичке уметности у 

Београду у периодима 2002/2003. и  2010-2012. године. 

3. Одржавање наставе под менторством:  

• од 2018. године кандидаткиња Марина Јевтић води менторски рад са асистенткињом 

Катарином Пантелић на предметима Вокално-инструментална настава и Методика 

музичког васпитања 1, на студијском програму Струковни васпитач на основним 

студијама Академије струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и 

медицинске сестре-васпитаче. 

• Кандидаткиња је ментор и председник комисије за одбрану завршних радова на 

Академији струковних студија Шабац. У последњем изборном периоду, под 

менторством мр Марине Јевтић одбрањено је 30 завршних радова студената основних 

студија Академије струковних студија Шабац, у ужој наставно-научној области Музичка 

култура, на предмету Методика музичког васпитања. Учествовала је као председник у 

раду Комисије за завршне испите при одбрани 50 завршних радова студената у ужим 

областима Музичка и Ликовна култура, што упућује на висок ниво стручног ангажовања 

кандидаткиње. 

4. На висок ниво квалитета извођења наставе указују и оцене педагошког рада наставника 

мр Марине Јевтић од стране студената Академије струковних студија за васпитаче у 

Шапцу, за период од школске 2017/2018. до краја 2021/2022. године, које се крећу у 

распону од 4.60 до 5.00.  

5. У последњем изборном периоду Мр Марина Јевтић учествовала је у раду бројних 

стручних тела Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу: члан Наставног 

већа, Савета школе; испитивач и члан у Комисији за спровођење пријемног испита; 

председник и члан у Комисији за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор у звање сарадника у настави и асистента за ужу област Музичка култура. То је 

показатељ да заједница препознаје њене стручне способности. 

6. Стручни рад кандидаткиње мр Марине Јевтић на тему „Одређење цикличног мотива у 

Првом гудачком квартету Петра Коњовића“ изложен је на Међународном научном скупу 

„Дани Владе С. Милошевића - Традиција као инспирација“ у Бањој Луци 2011. године и 

штампан у зборнику радова са скупа 2012. године.  

 

VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 

ПОЈЕДИНАЧНО 

Комисија за избор наставника у звање Предавач струковних студија за ужу наставно-научну 

област Музичка култура је прегледала целокупну документацију, остварила увид у захтеве 

Конкурса и одредбе Закона о високом образовању и Статута Академије струковних студија 

Шабац. На основу анализе, базиране на достављеној документацији и личном познавању 

кандидата, Комисија издваја уметничке, стручне и наставне активности које указују на 

испуњеност услова за избор у звање мр Марине Јевтић: 
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• Кандидаткиња има просечну оцену 9,17 на основним студијама на Факултету музичке 

уметности, Универзитета уметности у Београду; 

• Кандидаткиња има просечну оцену 10 на магистарским студијама на Факултету 

музичке уметности, Универзитета уметности у Београду; 

• У претходном изборном периоду, у звању Предавач, изводила је наставу из три 

предмета, на два студијска програма у Академији струковних студија Шабац, на 

Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче; 

• Вредновање педагошког рада кандидата од стране студената оцењено је високим 

оценама у распону од 4,60 до 5,00; 

• Кандидаткиња је ментор, председник и члан комисије за одбрану завршних радова 

студената; 

• Кандидаткиња је испитивач и члан Комисије за упис студената на основне студије; 

• Приликом првог избора у звање предавача за ужу област Муизичка култура, мр 

Марина Јевтић одржала је приступно предавање студентима Високе школе 

струковних студија за васпитаче у Шапцу, 7.09.2011. године, на тему „Могућност 

утицаја на развој ритма код деце предшколског узраста“. Оцена приступног 

предавања је 5 (пет). Током последњег изборног периода, од 2018. године, запажа 

се изузетна педагошка ангажованост мр Марине Јевтић на унапређењу квалитета 

наставе и посвећеност раду са студентима.  

• Мр Марина Јевтић реализовала је већи број музичких радионица за децу 

предшколског узраста уз учешће студената Академије струковних студија Шабац. 

Један део тих радионица изведен је у сарадњи са локалном заједницом – 

Предшколском установом „Наше дете“ и Културним центром града Шапца. На тај 

начин, излазећи из оквира наставе извођене у условима учионице, кандидаткиња је 

студентима омогућила додатан практичан рад и важно искуство у непосредном 

контакту са предшколском децом, што је од посебне важности за њихов будући рад 

у струци. 

• Кандидаткиња је реализовала већи број уметничких јавних наступа у којима су  

студенти Академије струковних студија Шабац ангажовани као вокални солисти, 

чланови хора и инструменталних ансамбала, а којима су присуствовала деца и 

запослени у ПУ „Наше дете“ из Шапца. 

 

 Мр Марина Јевтић је у досадашњем непосредном раду са студентима показала  

велики смисао за педагошки рад, ширину у васпитно-образовном приступу, могућност 

трансформације и коришћење разноврсних метода. Запажене резултате постигла је са 

студентима у почетном музичком описмењавању, вокално-инструменталној едукацији, 

стицању методолошких знања и проходности на специјалистичке и мастер студије. 

Наведени подаци из последњег изборног периода указују на педагошки и стручни напредак 

који кандидаткиња остварује, а стручна заједница препознаје.  

Кандидаткиња Марина Јевтић је током укупно 25 година професионалног рада у 

просвети веома успешно обављала све поверене послове. У раду на високом образовању, 

кандидаткиња је показала висок ниво одговорности, посвећености послу предавача и 

унапређењу квалитета наставе, мотивисаност за континуирано усавршавање, оријентисаност 

ка уметничком и стручном раду. 
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IX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

На основу детаљног увида у биографију, укупне анализе изложених чињеница и процене 

квалитета научно-истраживачког, уметничког, а посебно педагошког рада кандидата, Комисија 

сматра да кандидаткиња Марина Јевтић, магистар наука, поседује потребно и одговарајуће 

стручно и научно знање, вештине и способности, као и педагошку подобност за рад на 

високошколској установи, показује висок ниво одговорности и посвећености раду са 

студентима и у ваннаставним активностима и испуњава услове утврђене Законом о високом 

образовању и Статутом Академије струковних студија Шабац за избор у наставничко звање 

предавач за ужу наставно-научну област Музичка култура и предлаже Наставно-стручном већу 

Академије струковних студија Шабац да се кандидат 

Мр Марина Јевтић 

изабере у наставничко звање предавач за ужу наставно-научну област Музичка 

култура, на одређено време од пет година. 

 

 

                                                                 Потписи чланова комисије: 

 

1) Др Биљана Мандић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област Музичка педагогија, председник комисије 

 

__________________________________________ 

2) Др Милена Ђурковић-Пантелић, професор струковних студија, Академија струковних 

студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, ужа научна 

област Музичка култура, члан комисије 

 

__________________________________________ 

3) Др Мирјана Матовић, професорка струковних студија, Висока школа за образовање 

васпитача у Новом Саду, ужа научна област Музичко образовање и музичка култура, члан 

комисије 

 

___________________________________________ 

 

 


