
                                                                                      

 

 
 

Удружење грађана Менса Србије 

и партнери 

позивају Вас на 

Шесту међународну 

научно-стручну конференцију 

„Методе и програми рада са даровитима” 

 

29. 9 – 1. 10. 2023, Нови Сад 

 
Место: Ректорат Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 1 

 

Циљ конференције: 

После пет одржаних конференција чије су се теме односиле на дефинисање даровитости, 

препознавање даровитих, улогу и значај подстицајне средине за развој даровитих, различите 

друштвене системе који су важни за стварање амбијента у коме се даровити развијају, те развој 

даровитости током целог животног циклуса, ове године желимо да се бавимо конкретним 

методама, програмима и поступцима који су подстицајни за развој даровитости и 

креативности у различитим подручјима и за потребе различитих генерација.  

 

Сматрајући да смо током претходних година већ окупили значајан број стручњака који 

препознају даровите и раде са њима, желимо да отворимо простор за размену знања о 

техникама, методама, поступцима и програмима који настају, развијају се и показују 

резултате који су видљиви у животима даровите деце, младих и одраслих и који им помажу 

да своје таленте откривају, развијају и реализују. Очекујемо да ћемо се стручним разменама 

и дискусијама о овим темама оснажити за њихову примену и на тај начин допринети 

видљивости добрих пракси за рад са даровитима. 

 

Као и на досадашњим конференцијама, желимо да подстакнемо дискусије, излагања примера 

добре праксе и активности у виду радионица за учеснике конференције. Желимо да 

конференција и овог пута буде место стварања нових прилика за сарадњу и учење из 

међународних искустава и мултидисциплинарног приступа стручњака, практичара, образовних 

стручњака, послодаваца, доносиоца политика и свих заинтересованих.  

 

Искрено се надамо да ћете препознати свој интерес да нам се придружите! 

 



                                                                                      

 

Учесници: Конференција је намењена васпитачима, учитељима, наставницима, стручним 

сарадницима, дефектолозима, лекарима, запосленима у јавним сервисима, администрацијама 

и управама, медијским радницима, студентима и свима осталима који се у свом раду сусрећу 

са даровитом децом, младима, одраслима и њиховим породицама, из земље и иностранства, и 

раде са њима. 

 

Језици конференције: српски / језици региона и енглески. 

 

Конференција ће бити акредитована као облик стручног усавршавања запослених у 

образовно-васпитним установама у Републици Србији. 

 

Позивамо Вас да пријавите своје учешће на конференцији у форми усменог излагања, 

постер презентације, радионице или да учествујете као слушалац, без излагања. 

 

Своја излагања можете пријавити на неку од следећих подтема: 

- „Методе и програми рада са даровитима у различитим областима”; 

- „Актуелни и алтернативни приступи у раду са даровитима”; 

- „Методе и технике препознавања и идентификација даровите деце, младих и одраслих”; 

- „Додатна подршка даровитим особама”; 

- „Методе оснаживања професионалаца за рад са даровитима”; 

- „Програми подршке породици даровитих”; 

- „Тржиште рада и однос према даровитима”; 

- „Институционални облици подршке даровитости”; 

- „Међународна сарадња у области даровитости”; 

- „Даровитост, интердисциплинарност и мултидисциплинарност”; 

- „Институције и невладине организације, удружења грађана и струковна удружења у раду 

са даровитима”. 

 

Важни датуми 
 

- До 1. јула 2023:              Пријава резимеа (усменог излагања или постер 

презентације) 

- 15. јул 2023:          Обавештење о прихватању резимеа (уз информацију о потребним 

корекцијама) 

- 20. јул 2023:              Рок за слање коригованог резимеа 

- 15. август 2023.   Пријава рада у целини 

- 29. август 2023.   Обавештење о прихватању рада  

- 5. септембар 2023.  Рок за слање коригованих радова у целини 

    - 6. септембар 2023.  Последњи рок за уплату котизације за учеснике излагаче и ауторе 

радова у Зборнику радова 

 



                                                                                      

 

- Уплата котизације:  до 20. јула 2023. године – рок за ране уплате по нижој цени; 

до 20. септембра 2023. године – рок за уплате по редовној цени. 

 

Котизација 

 

Износ котизације по особи за учешће на тродневној конференцији, у зависности од датума 

уплате и категорије учесника 

 

 

 

Учесници 

Котизација 

за ране уплате 

(до 20. јула 2023) 

Котизација 

за редовне уплате 

(од 21. јула до 20. 

септембра 2023) 

Чланови удружења и 

установа организатора скупа  
5.000 РСД 6.000 РСД 

Други учесници из Србије 5.500 РСД 6.500 РСД 

Учесници из иностранства 75 € 90 € 

Чланови Менсе из иностранства 65 € 80 € 

 

Котизација обухвата: 

- присуство, праћење и/или учешће у раду конференције; 

- штампани програм конференције и Зборник сажетака; 

- штампани Зборник радова; 

- сертификат о учешћу (за све учеснике конференције) и уверење о похађаном облику 

стручног усавршавања (за запослене у образовно-васпитним установама у Републици 

Србији); 

- пратећи радни материјал; 

- коктел добродошлице; 

- освежења у радним паузама. 

 

Пријаве и начин уплате котизације 
 

Пријавите своје учешће на конференцији најкасније до 1. јула 2023. (уколико пријављујете 

излагање) или до 10. септембра 2023. године (уколико сте учесник без излагања) 

попуњавањем пријавне форме. Након попуњавања пријавне форме, на своју имејл-адресу 

добићете предрачун и упутства за уплату котизације. Напомињемо да ће колегама који не буду 

могли или желели да физички присуствују конференцији бити омогућено онлајн-учешће. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RK9RFzMIHd5uiuUGW5tj-NkddCvtRds7s1SlujiZE2Y/edit


                                                                                      

 

 

Упутство за пријаву сажетака (усмена излагања, постер презентације и 

радионице) 

 

Учешће на конференцији са излагањем пријављује се попуњавањем пријавне форме и 

достављањем сажетка излагања (за све облике излагања и учешћа: усмена презентација, 

постер, радионице) до 1. јула 2023. године на адресу konferencija@mensa.rs. 

 

Сажеци усмених излагања и постер презентација  
 

Сажетак се пријављује на два званична језика конференције (на српском или једном од језика 

региона и на енглеском) и треба да има следеће одлике: 

писмо: латинично или ћирилично; 

обим: до 500 речи; 

формат: Wоrd (.doc или .docs); 

фонт: Times New Roman; 

проред: 1; 

величина слова: 

− наслов (српски / један од језика региона и енглески), 14 pt, bold, capital; 

− аутори са афилијацијама (српски / један од језика региона и енглески), 12 pt, regular; 

− сажетак и abstract (до 500 речи), 12 pt, regular; 

− кључне речи и кеywоrds (до 5), 12 pt, italic. 

 

Сажетак писати поштујући IMRAD формат (издвојити: циљ рада/истраживања, метод, 

резултате и закључак или одређене препоруке). Сажетак не треба да садржи референце. 

 

Пример формата сажетка 

 

САЖЕТАК ЗА РАДИОНИЦУ треба да садржи назив радионице, ауторе-водитеље радионице 

и афилијације, као и циљ и исходе радионице. Назначити максималан број учесника.  

Напомена: Радионица може да траје најдуже 60 минута. 

 

 

Опште напомене 
 

Један аутор се може пријавити са највише два излагања, без обзира на форму излагања (било 

као аутор или коаутор). Максималан број аутора по једном излагању је четири. 

Сви пријављени радови се упућују на анонимну рецензију, на оцену задовољености услова за 

излагање на конференцији и штампање у Зборнику сажетака. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RK9RFzMIHd5uiuUGW5tj-NkddCvtRds7s1SlujiZE2Y/edit
mailto:konferencija@mensa.rs
https://docs.google.com/document/d/1JzfAXCIc-pjYu4qlnTxZ45lUcOiB6e2Wpdtvoa3PP38/edit?usp=sharing


                                                                                      

 

 

ВАЖНО УПУТСТВА ЗА ИЗЛАГАЧЕ 
 

Дужина усмених излагања ограничена је на десет минута, уз додатних пет минута за дискусију 

и питања.  

 

Максимална величина постер презентација је 80 x 110 цм, портрет или landscape позиције, 

јасно 

видљивог текста са удаљености од 2 м. Постер презентације аутори лично доносе на 

конференцију и у обавези су да у време предвиђено програмом конференције буду поред постер 

презентација због комуникације са заинтересованим учесницима. Након предвиђеног времена 

излагања постер презентација, аутори уклањају своје постере.  

 

За прихваћена усмена излагања: Молимо све излагаче (без обзира на то да ли излажу уживо или 

онлајн) да своје презентације пошаљу на адресу konferencija@mensa.rs (у PowerPoint-у) 

најкасније до 27. септембра 2023.  

 

Сажеци усмених излагања научних/стручних радова, постер презентација и радионица 

пријављених и прихваћених за конференцију биће објављени у Зборнику сажетака 

конференције. Сажеци аутора који не уплате котизацију за учешће на конференцији до 6. 

септембра 2023. године неће бити штампани у Зборнику сажетака и неће бити наведени у 

програму скупа. 

 

 

Упутство за радове у целини 

У Зборнику радова биће у целини штампана излагања са конференције која су аутори 

приредили у форми научног/стручног чланка, према овом упутству, и чији текст су послали 

на адресу конференције (konferencija@mensa.rs) најкасније до 15. августа 2023. године. 

 

Зборник радова ће бити објављен у штампаној форми и приређен за датуме одржавања 

конференције са ISBN и UDC ознакама.  

 

Рецензентски поступак, повратна информација и корекције биће завршени до 5. септембра 2023. 

Аутори могу да очекују прву информацију о прихваћености рада за објављивање у Зборнику у 

року од две недеље од слања рада. Аутори преузимају обавезу да тражене измене изврше 

најкасније до 5. септембра 2023. године.  

Рад ће након рецензије по потреби бити враћен аутору на коначну дораду/допуну у складу са 

упутством.  

mailto:konferencija@mensa.rs
mailto:konferencija@mensa.rs


                                                                                      

 

Радове ће рецензирати компетентни домаћи и међународни рецензенти. Током рецензентског 

поступка биће проверени плагијаризам и аутоплагијаризам. 

 

Језици објављивања радова су: српски / језици региона или енглески.  

Један аутор/коаутор може бити наведен на највише два (2) рада. Број аутора и коаутора: 

највише четири (4) на једном раду. 

 

 

Рад мора имати следеће карактеристике:  

Језик: српски / језици региона или енглески, са сажетком/апстрактом на језику на ком је написан 

рад и на енглеском језику. За радове на енглеском језику (за ауторе из иностранства) можемо 

обезбедити превод на српски језик.  

Обим: до 10 страница А4 формата (оригинални научни рад), 5–10 страница (стручни и 

прегледни рад). Једна страница има 1.800 карактера.  

У Зборнику радова могу се објавити и прикази публикација о даровитости, који не смеју бити 

дужи од две стране (треба навести све релевантне податке о публикацији: аутори, наслов 

публикације, издавач, место и година издања, кратак садржај, коментар аутора приказа). 

 

Радови се достављају у .docx формату. 

Фонт: Times New Roman, ћирилично или латинично писмо. 

Проред: 1,5  

Слике и графикони: Илустрације, фотографије, табеларни и слични прилози достављају се уз 

текст обавезно као прилог. Они морају да буду у формату и резолуцији погодној за штампу.  

Илустрације треба достављати у облику дигиталних слика у .eps, .tiff или .jpg (maximum quality) 

формату. Водити рачуна да ће штампа бити црно-бела, а не у боји.  

Табеле и графиконе доставити у .docx формату. Табеле и слике пошаљите у посебном 

документу, а у тексту рада јасно назначите место, број и назив прилога. 

 

 

Рад треба да садржи:  

наслов на српском / језицима региона и обавезно на енглеском језику – 14 pt, bold, capital; 

имена и презимена свих аутора – 12 pt, regular; 

афилијације (редоследом: установа, град, држава) – 10 pt, regular;  

сажетак на српском / језицима региона и на енглеском језику, сваки до максимално 300 речи – 

12 pt, regular;  

кључне речи: до 5 речи – 12 pt, italic; 

структура текста рада (увод, метод, резултати, дискусија, закључак) – 12 pt, regular; 

литература – 10 pt, regular; цитатни стил: АПА 7. 

 

Пример формата рада 

https://docs.google.com/document/d/1yTC2qyRkpzw8_GpDVgQ-Pji4hIogJXe8IWEPxdpcvKA/edit?usp=sharing


                                                                                      

 

 

Услов за објављивање резимеа, као и рада у целини, јесте плаћена котизација за првог аутора 

рада, односно аутора који презентује рад. Рад за који до 6. септембра 2023. године није уплаћена 

ниједна котизација неће бити уврштен у програм скупа, Зборник резимеа, нити у Зборник 

радова. 

 

Аутори могу пријавити свој рад само за објављивање у Зборнику радова, без обавезе 

презентовања рада на конференцији. У овом случају, потребно је да први аутор рада уплати 

износ једне котизације на име трошкова рецензирања и објављивања рада у зборнику 

најкасније до 6. септембра 2023. године.  

 

За сва додатна питања и комуникацију са организаторима и уредништвом користите 

адресу: konferencija@mensa.rs. 

 
 

Програм конференције 

Програм конференције ће бити објављен на веб-страници конференције најкасније до 15. 

септембра 2023. године. 

 
Очекујући Вашу пријаву за учешће на конференцији и сусрет са Вама у Новом Саду, 

срдачно Вас поздрављамо! 

 

Организациони одбор конференције 

 

 

Организатори конференције 

Менса Србије 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду 

Национални центар за таленте 

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду 

 

Партнери конференције 

Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду 

LINK Educational Alliance 

Удружење грађана „UčenIQ” 

Удружење васпитача Војводине 

 
 

mailto:konferencija@mensa.rs
https://konferencija.mensa.rs/?page_id=252

