
  

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ ОБРАЗОВАЊА 

да др Милана О. Распоповића изабере за свога  дописног  члана 

 

1. Биографија 

Милан О. Распоповић рођен је 1935. године у Селу Мартинићи, Црна Гора. 

Четири разреда основне школе завршио је у Сигама, а старије разреде у 

Даниловграду удаљеном шест километара од Мартинића. Гимназију, у 

којој се посебно интересовао за природне науке – физику и математику,  

је завршио у Титограду, а студије физике завршио је међу првима у 

генерацији на Природно-математичком факултету у Београду. 

Магистрирао је 1965. године. а докторирао 1977. године на теми Утицај 

учења и схватања Лудвига Болцмана на физику и филозофију (нови по 

глед на физику). Као спољни сарадник држао је часове методике за 

наставу  физике, историје физике и филозофије природних наука у 

Центру за мултидисциплинарне  студије   у Титограду и Филозофском 

факултету у Нишу. У звање доцента изабран је 1982. године, ванредног 

професора 1986, а редовног 1990. године  на Филозофском факултету у 

Нишу. 

 

2. Кретање у служби 

Годину дана (пре војног рока) радио је у Институту за нуклеарне науке у 

Винчи. Шест година био је професор физике у Четрнаестој београдској 

гимназији. Упоредо са професуром био је стручни сарадник (три године) 



у Институту за физику, у одељењу за високе енергије Природно-

математичког факултета. Био је један од оснивача Математичке 

гимназије и њен директор 31 годину. У том периоду ова угледна школа 

доживела је организациони, материјални, програмски и педагошки 

преображај. Њени ученици освојили су многе награде на престижним 

међународним такмичењима. Милан Распоповић постао је синоним за 

Математичку гимназију.  Упорним ангажовањем и куцањем на сва врата 

успео је да преброди велике почетне материјалне тешкоће. У почетку  

требало је назови борцима за социјалну правду доказивати да 

Математичка гимназија није школа за повлашћене и богате него за све 

талентоване 

 

3. Стручни и научно-истраживачки рад 

Милан О. Распоповић објавио је  више од 350 стручних радова  

(рачунајући и поглавља у књигама и саопштења на стручним 

скуповима и конгресима) у домаћим и страним часописима. 

Сарађивао је у Просветном прегледу, Београском школству, 

Савременим идејама Дијалектици, Пракси, Мисли и достигнућу… 

Редовно је професорима физике држао предавања из методике 

наставе, из историје природних наука. Распоповићев докторат  Утицај 

учења и схватања Лудвига Болцмана на  физику и филозофију није 

интерпретација научних текстова објављених у часописима  него је 

резултат вишегодишњих студија у приватној режији и нови поглед на 

физику као науку о коме се пре Распоповића кад нас није писало и 

расправљало. Објавио је и значајне научне монографије: Лудвиг 

Болцман у физици и филозофији, Друштво, наука и техника, 

Детерминизам у науци и филозофији, Физика и дијалектика. Све ове 

монографије научна критика је позитивно оценила.  

Милан О. Распоповић је човек огромне менталне и радне енергије. 

Оно што је он написао и објавио био би добар резултат и за неки 

институт. Он је најпродуктивнији и најцитиранији аутор уџбеника не 

само физике него уопште и не само у Србији него и шире.. Аутор је или 

коаутор 90 уџбеника, а по броју наслова, издања и  тиражу од 15 

милиона примерака јединствен је аутор у нашој издавачкој 



делатности  Његова Методика наставе физике, јединствена на нашим 

просторима, урађена у складу са најсавременијим дидактичко-

методичким захтевима, одличан је водич за наставну праксу, а 

наставници је користе као низ упутстава како треба радити са 

ученицима. 

За свој стваралачки рад Милан О. Распоповић је добио многе награде 

и признања, а највећа награда му је захвалност бивших ученика 

Математичке гимназије расутих по научним установама и институтима 

широм планете. 

 

4. Објављени радови 

• Утицај учења и схватања Лудвига Болцмана на физику и 

филозофију (докторска дисертација), Београд, 1977. 

• Лудвиг Болцман у физици и филозофији (у финансирању 

учествовала Републичка заједница науке), Стручна књига, 

Београд, 1978. 

• Друштво, наука и техника (у финансирању  учествовала 

Републичка заједница науке), Стручна књига, Београд, 1987- 

• Детерминизам у науци и филозофији, Просвета, Ниш, 1989. 

• Физика и дијалектика, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1974. 

• Методика наставе физике, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 1992. 

• Методика наставе физике за седми и осми разред основне 

школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013. 

• Физика за шести разред основне школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 2009. 

• Физика за  седми разред основне школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 2010. 

• Физика за  осми разред основне школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 2011. 

• Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске 

вежбе за први разред гимназије, Завод за уџбенике и наставне 

средства, Београд, 2018. 



• Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске 

вежбе за први разред гимназије, Завод за уџбенике и наставне 

средства, Београд, 2019. 

Милан Распоповић се појављује као аутор уџбеника физике 

(каткад и као коаутор) за основне и средње школе све у складу 

са наставним планом и програмом. Други уџбеници у школама 

и нису коришћени. Издавач је увек био Завод уа уџбенике и 

наставна средства.  

5.  (Предлог 

Милан О. Распоповић је дао огроман допринос  унапређивању и 

развоју образовног система у Србији, организационо и педагошки 

створио је јединствену образовну установу познату ширим света, 

доказао се ка изврстан истраживач, теоретичар, практичар, 

организатор  што се материјализовало одличним резултатима. Зато 

предлажемо Српској академији образовања да га изабере за свога  

дописног члана. 

 

       Потписници 

                                                                                    1.Младен Вилотијевић 

                                                                                     2.Чедо Недељковић 

                                                                                     3.Борислав Станојловић 

 

 

 

 


