
Име и презиме  Радоје Павловић 

Звање Предавач 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или непуним 

радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре-Сирмијум Сремска Митровица од 2003 године. 

Ужа научна односно уметничка област Методика развоја математичких појмова 

Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или уметничка област  
Ужа научна, уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 2020. 

 

Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача, Ср. 

Митровица-предавач 

Математичке науке 
Методика развоја математичких 

појмова 

Избор у звање 2015. 

Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача, Ср. 

Митровица-предавач 

Математичке науке 
Методика развоја математичких 

појмова 

Избор у звање 2010. 

Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача, Ср. 

Митровица-предавач 

Математичке науке 
Методика развоја математичких 

појмова 

Избор у звање 2006. 

Виша школа за образовање 

васпитача, Ср. Митровица, 

предавач 

Математичке науке Образовна технологија 

Избор у звање 2003. 
Немамо документацију осим М 

обрасца 
Математичке науке Образовна технологија 

Докторат     

Специјализација     

Магистратура 1992. ПМФ Нови Сад Математичке науке Функционална анализа 

Мастер     

Диплома 1984. ПМФ Београд Математичке науке Теоријска математика 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

1,2,3.... 
Ознака предмета Назив предмета      Вид наставе 

Назив студијског 

програма  

Врста студија (ОСС, 

ССС, ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1.  

OP0033 

OC0033 

DD0033 

Методика развоја математичких 

појмова 1 
Предавања и вежбе ВДПУ, ЈВС, ДЛС ОСС 

2.  
OP0042 
OC0042 

DD0042 

Методика развоја математичких 

појмова 2 
Предавања и вежбе ВДПУ, ЈВС, ДЛС ОСС 

3.  
OP0062 
OC0062 
DD0062 

Занимљива математика Предавања и вежбе ВДПУ, ЈВС, ДЛС ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Pavlović, R. Nikolić, M., Grandić, R. (2018). Support to Early Mathematical Giftedness in Preschool and in Family: the Suggestion of Stimulative 

Program, In: Marinković, L & Šćepanović, M. (Ed.). Giftedness, Education and Development, International thematic collection ofpapers (135-150 pp.), 

Novi Sad: Mensa Srbije. 

2.  
Pavlović, R., Nikolić, Ž., Katrina-Mitrović, V. (2018). Partnerstvo u modelu dodatne podrške darovitoj deci predškolskog uzrasta, rad prezentovan 

na II međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji, „Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača - partnerstvo u građenju kvaliteta“, Zbornike 

rezimea (str. 128-129). Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare. 

3.  
Павловић. Р., Николић, Ж. (2018). Предуслов високих достигнућа даровитих ученика из области математике и информатике, Рад 

презентован на 24. округлом столу, „Достигнућа и перспективе у образовању даровитих“, Вршац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче "Михаило Палов". 

4.  
Николић, М., Дедај, М., Павловић, Р. (2017). Модел препознавања, идентификације и додатне подршке даровитој деци у 

предшколској установи, У: Шћепановић, М. (ур.) Даровитост-Међународни тематски зборник радова, Нови Сад: МЕНСА (24-40). 

5.  
Павловић. Р., Николић, Ж. (2018). Предуслов високих достигнућа даровитих ученика из области математике и информатике, Рад 

презентован на 24. округлом столу, „Достигнућа и перспективе у образовању даровитих“, Вршац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче "Михаило Палов". 

6.  
Николић, М., Павловић, Р., Суботић, С. (2016). Индивидуални образовни план за даровито дете из области математике, 

Педагошка стварност, 62 (1), 79-98. 

7.  
Pavlović, R., Nikolić, Ž., Mijailović, G. (2018). Kompetencije vaspitača za rad sa darovitom decom: doprinos inicijalnog obrazovanja i stručnog 

usavršavanja, U: Panić, T., Mijailović, G., Dedaj, M. (ur.) (98-104). Zbornik radova, Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača - stanja i 

perspektive, Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmium. 

8.  
Павловић, Р. (2015). Пример једног програма за рад са децом даровитом за математику, VI научни скуп са међународним учешћем, Наука и 

наставна пракса, Педагошки факултет, Бијељина 

9.  
Павловић, Р. (2015). Методички приступ у решавању текстуалних аритметичких задатака у раду са даровитом децом 

предшколског узраста, VI Међународна научна конференција Инклузија у предшколској установи и основној школи, Изазови унапређивања 

политике и праксе инклузивног образовања, Зборник резимеа, 51 

10.  Павловић, Р., Мацановић, А. (2014). Аналитички доказ и уопштење Чевијеве теореме, НИР, broj 4, 27-32. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том 

слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


