
професор универзитета и високе школе, проф.др Предраг Ковачевић 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Предраг (Млађен, Босиљка) Ковачевић 
Датум и мјесто рођења: 18.04.1961. године, Крмине 
Установе у којима је био запослен: Од 2007до данас НУБЛ, од 2010 БЛЦ 
Радна мјеста: Директор спортске дворане Борик Бањалука, 

директор Фонда за развој и унапређење села 
Бањалука , Управа за индиректно опорезивање 
све до 2007. 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Педагошка академија : математика и физика 
Унивeрзитет у Бањој Луци,  
Педагошки факултет : разредна настава ,  

Звање: Професор 
Мјесто и година завршетка: Педагошка академија 1982. Бањалука , 

Педагошки факултет Бијељина 2000. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,20 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  Унивeрзитет у Новом Саду ,Учитељски 

факултет Сомбор  
Звање: Магистар методичко дидактичких наука у 

области наставе математике 
Мјесто и година завршетка: Сомбор, 2002 године 
Наслов завршног рада: „Савремени приступ диференцираној обради 

проблемских задатакау настави математике“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Методика наставе математике 

Просјечна оцјена: 9,80 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Природно математички факултет , Универзитет 
у Новом Саду 

Звање: Доктор методике наставе математике 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Нови Сад,  2006. 

Назив докторске дисертације: Примјена рачунара у настави математике 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Методика наставе математике 

в) Научна/умјетничка дјелатност   

  

 
Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у монографији 
истог ранга: 



 
1. Предраг Ковачевић , Индивидуализација наставе математике, „Учитељ“ Београд 

2014. 
 

 
Оригинални научни радови у часопису од међународног значаја: 
 
1. Предраг Ковачевић , Иновације у настави математике , „Просветно дело“ 2010. 

Скопље 
2. Предраг Ковачевић , Улога и значај природних бројева у настави математике , 

„Дидактички путокази „ 2012. Зеница 

 
Оригинални научни радови у часопису од националног значаја: 

1. Предраг Ковачевић ,Индивидуализација наставе математике , „Учитељ“ Београд , 
2014. 

Научни радови на скуповима националног значаја, штампан у цјелини: 
 
1. Предраг Ковачевић , Комуникација и интеракција у настави математике „Норма „, 

2012. Сомбор 
                                                                                                                                            

 
  

 
 
 
г) Образовна дјелатност  

  

 
Образовна дјелатност 
 
Изводио наставу на Високој школи  Banja Luka College на предметима из уже  научне 
области рачунарске науке и то: 

 Математика I 
 Математика II 
 Математика III 

 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству 
 
Универзитет УНИОН Никола Тесла Београд 

  

 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
 

 



 
 

 
 

 


