
Одељење за педагогију и андрагогију    

   Филозофски факултет у Београду    Педагошко друштво Србије    

           
    

    

    

    

Време и место одржавања скупа: 15. мај 2021. године, Филозофски факултет у Београду, 

Чика Љубина 18-20, Београд    

Рок за пријављивање за учешће на скупу:    

• За учеснике са саопштењем: до 27. фебруара 2021. године    

Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће у којој наводе тему 

саопштења и облик саопштавања (усмено излагање или постер презентација) и 

достављају је електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs    

• За учеснике без саопштења: до 20. априла 2021. године    

Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће коју достављају 

електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs    

    

    

Упутство за учеснике са саопштењем:    

• Саопштења треба да одговарају основној теми скупа, односно једној од наведених 

подтема. Саопштење може имати следеће две форме: постер презентацију и 

усмено излагање на једној од сесија.    

• Учесници који су се определили за постер презентацију шаљу апстракт (обима до 

200  речи)  до  27.  фебруара  2021.  године,  а  уколико  желе  да  понуде  рад  за 

објављивање у Зборнику радова са скупа потребно је да следе упутства дата у 

наставку у вези са радовима у целини.    

• Учесници који су се определили за усмено излагање достављају радове у целини 

до 27. фебруара 2021. године на адресу drustvo@pedagog.rs    

• Радови могу бити прегледног карактера (у којима се дају теоријска разматрања и 

анализе), емпиријског карактера (у којима се даје приказ и анализа обављеног 

истраживања), или стручног карактера (у којима се даје приказ и анализа искуства 

практичара).    



• Радови се припремају према Упутству за ауторе. Радове пријављене за скуп 

рецензирају два рецензента. Сви радови са две позитивне рецензије биће 

објављени у електронском издању Зборника радова са скупа.    

• Информације о прихватању рада за саопштење на скупу и за објављивање у 

Зборнику радова биће достављене ауторима до 20. марта 2021. године.    

Котизација за учешће на скупу:    

Котизација за учешће на скупу износи 4.000,00 динара.    

За чланове Педагошког друштва Србије, пензионере и за незапослена лица котизација 

износи 2.000,00 динара.    

    

Котизација се плаћа на банковни рачун Педагошког друштва Србије (број 150-1850599- 39, 

са назнаком: котизација за научни скуп Сусрети педагога 2021) уз обавезно попуњавање 

формулара и слања на мејл drustvo@pedagog.rs, ради евидентирања уплате.  Уплаћена 

котизација обезбеђује учешће на скупу, електронско издање Зборника радова, сертификат 

о стручном усавршавању и послужење за учеснике скупа.    

    

Рок за уплату котизације је 25. април 2021. године.        



Програмски одбор скупа:    

 др Шефика Алибабић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Радован Антонијевић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Наташа Вујисић Живковић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Миомир Деспотовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Живка Крњјаја, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Снежана Медић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, Филозофски факултету 

Београду    

 др Александра Пејатовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Вера Спасеновић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Биљана Бодрошки Спариосу, ванредни професор,Филозофски факултету Београду    

 др Јелена Врањешевић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Александра Илић Рајковић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Наташа Матовић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Кристинка Овесни, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Лидија Радуловић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Милан Станчић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Александар Тадић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Емина Хебиб, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду    

 др Саша Дубљанин, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 др Ивана Jеремић, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 др Владета Милин, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 др Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 др Наташа Николић, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 др Мирјана Сенић Ружић, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 др Зорица Шаљић, доцент, Филозофски факултет у Београду    

 Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије    

 Биљана Радосављевић, потпредседница Педагошког друштва Србије    

 Невенка Крагуљац, Педагошко друштво Србије    

 Маја Врачар, Педагошко друштво Србије    

    

Организациони одбор скупа:    

 Невена Митранић, асистент, Филозофски факултет у Београду    



 Драгана Пурешевић, асистент, Филозофски факултет у Београду    

 Лука Николић, истраживач-приправник, Филозофски факултету Београду    

 Ивана Пантић, истраживач-приправник, Филозофски факултету Београду    

 Милица Секуловић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду    

 Јелена Стојковић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду    

 Катарина Бошковић, Педагошко друштво Србије    

 Алекса Еремија, технички уредник, уредник сајта Педагошког друштва Србије    

 Словенка Симић, Педагошко друштво Србије    

 Ирена Мучибабић, Педагошко друштво Србије    

 Славица Илић, Педагошко друштво Србије    

 Јела Станојевић, Педагошко друштво Србије    

 Катарина Пинтар, Педагошко друштво Србије    

 Клуб студената педагогије, Филозофски факултет у Београду    

    

Контакт особа:    

Катарина Бошковић, Педагошко друштво Србије  

 тел:   066/801-32-46,   e-mail:   

drustvo@pedagog.rs    


