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СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА 

БЕОГРАД 

2. 12.2015. године 

 

 

ЗАПИСНИК 

СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

одржане  2. децембра 2015. године са почетком у 12 часова 

 

 

Седница је одржана у простoријама Учитељског факултета у Београду. Седницу 

Предсдеништва САО отворио је председник Академије, академик Никола Поткоњак и, 

у краћем уводном излагању, образложио важност одржавања ове седнице. Укратко се 

осврнуо и на досадашњи успешан рад САО. Захвалио се декану Учитељског факултета 

проф. др Данимиру Мандићу што је омогућио одржавање ове седнице уз очекивање да 

ће то бити будућа стална пракса. Захвалио се што је Учитељски факултет и Заједница 

учитељских факултета, на његово залагање, прихватила да заједнички организују 

најављени научни скуп. 

 

Након краћег уодног излагања  предложио је следећи: 

  

Д Н Е В Н И      Р Е Д 

 

1. Разматрање предлога Програма рада за 2016. годину; 

2. Припрема научног скупа Информатичко-развијајуће наставе у ефикасној школи; 

3. Обележавање годишњица живота чланова САО; 

4. Покретање поступка за избор нових чланова САО;  

5. Текућа питања. 

 

Дневни ред је прихваћен и прешло се на договоре по појединим тачкама дневног 

реда. 

             

Тачка 1. 

1. Предлаже се прихватање Програма САО за 2016. и 2017.  годину уз следећу  допуну: 

• Да се научни скуп о Информатичко-развијајућој настави одржи 22. априла 

2916.године; 
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• Реферат о Информатичко-развијајућој настави ће поднети др Младен Вило-

тијевић а кореферат на тему Информатичко утемељење развијајуће наставе ће 

поднети др  Данимир Мандић. 

 

Тачка 2. 

За припрему научног скупа Информационо-развијајућа настава у ефикасној школи који 

треба да се одржи 22.   априла  2016. године, задужују се:  

Опис задужења  Носилац Динамика - рок 

1. Припрема реферата за штампу  Младен Вилотијевић 

 Данимир Мандић 

Март 2016. 

2. Прелом текста  Ангелина Страхињић Фебруар 2016. 

3. Штампање реферата у 100 примерака  Младен Вилотијевић Почетак априла 

2016. 

4. Писмо министру просвете  Данило Ж. Марковић  Март  2016. 

5. Објављовање огласа у Просветном 

прегледу  

Младен Вилотијевић Фебруар и март  

2016. 

6. Писмо свим листовима уз доставу 

реферата – брошуре 

Бошко Влаховић  Март 2016. 

7. Достава брошуре и питања за вођење 

дискусије на Округлом столу "о 

развијајућој настави и ефикасној 

школи  

Никола Поткоњак  

Младен Вилотијевић 

Данимир Мандић 

Фебруар 2016.  

8. Финализација документа који треба 

усвојити на крају научног скупа  

Никола Поткоњак 

Младен Вилотијевић 

Данимир Мандић  

Март  2016. 

9.  Израда програма скупа  Никола Поткоњак  

Бошко Влаховић  

Април 2016. 

10. Израда писма обавештења о каракте-

ру скупа и специфичности припреме 

радова учесника и могућностима њи-

ховог учешћа у дискусији  (израда 

листе питања за учеснике скупа на 

које могу припремити своја краћа 

излагања)  

Грозданка Гојков 

Младен Вилотијевић  

 

 

 

 

 

 

11. Обезбеђење сале за одржавање 

научног скупа (озвучење, снимање и 

др.)  

Данимир Мандић   

12. Послужење учесника скупа  Данимир Мандић   

                                        

Тачка 3. 

Обележавање годишњица живота и рада чланова САО 

Опис задужења  Носилац  Динамика - рок 

1. Члану САО Младен Вилотијевићу 

обележити 80-годишњицу живота. 

 22.04.2016. 

 

2. Припрема 80-годишњице чланова 

САО Боре Станојловића, Милана 

Недељковића и Ђорђа Ђурића.  

 

 Децембра 2016. 
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Опис задужења  Носилац  Динамика - рок 

3. Припрема брошуре "Живот и дело .... Припрема сваки од 

слављеника  

 Март 2016 

4. Штампање поменутих брошура  Младен Вилотијевић  

Вошко Влаховић  

Март 2016.  

5. Припрема и штампање Дидактике 

(Учитељски факултет у Београду и 

Заједница УФ) 

Данимир Мандић Март 2016.  

6. Припрема излагања о слављеницима    

• Младен Вилотијевић  Грозданка Гојков 

Данимир Мандић  

 

• Борислав Станојловић  Младен Вилотијевић  

• Ђорђе Ђурић Милан Ратковић  

• Милан Недељковић Бошко Влаховић  

7. Промоција књига:    

• Деценија рада САО  Никола Поткоњак  22.04.2106 

• Дидактике  Јован Ђорђевић  22.04.2016 

• Управљање развојним 

променама  

Вељко Банђур 22.04.2016 

 

  Тачка 4. 

 Покретање поступка избора нових чланова САО  

Опис задужења  Носилац  Динамика - рок 

1. Расписује се конкурс за пријем 

нових чланова САО (редовних, 

дописних и иностраних). Кон-

курс објавити у штампи (у јуну  

2016). 

 

Младен Вилотијевић  Јуни 2016.  

2. Скупштина на којој ће бити 

извршен избор нових чланова 

САО биће одржана децембра  

2016. 

Никола Поткоњак Децембар 2016. 

 

 

 

 

3. Изборна скупштина САО   Никола Поткоњак Март 2017. 

                         

5. Текућа питања 

 

1. Донета је  одлука да се упути молба Учитељском факултету у Београду да трајно 

реши седиште САО у садашњем кабинету за дидактику који користи ранији декан  

Младен Вилотијевић (да остане кабинет за дидактику и образовну технологију и да се 

обезбеди место за чланове САО који би повремено навраћали и обављали одређене 

послове. У овој просторији требало би, поред ормара за архиву УФ, обезбедити радни 

сто и  столове за одржавање седница Председништва и ормари за архиву САО). 
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II 

ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧАКА ПО СВИМ ТАЧКАМА 

 

 

1. Прихвата се програм САО за 2016. и 2017. годину уз корекцију која се односи на 

датум одржвања научног скупа и обележавање годишњица члановима САО: 

Научни скуп ће бити одржан 22. априла 2016. На том скупу биће обележена 80-

годишњица живота члана САО Младена Вилотијевић; Обележавање 80-годишњице 

живота члана САО Милана Недељковића, Борислава Станојловића и Ђорђа Ђурића 

биће обележено у децембру 2016.  на  посебном научном скупу који ће бити 

одржан. 

2. Научни скуп о информатичко-развијајућој настави заједнички организује Српска 

академија  образовања и Заједница учитељских факултета. 

3. Обележевање 80-годишњице живота члана САО Младена Вилотијевића, инцијатора 

за увођење високошколског образовања учитеља првог декана УФ у Београду и 

првог предсденика Заједнице учитељских факултета заједнички организује САО, 

Учитељски факултет у Београду и Заједница учитељских факултета Србије; 

4. Реферат на научном скупу Информатичко развијајућа настава у ефикасној школи 

поднеће академик Младен Вилотијевић. 

5. Кореферат на научном скупу (22. априла 2016) на тему Информатичко утемељење 

развијајуће наставе поднеће декан Учитељског факултета у Београду проф. др 

Данимир Мандић. 

6. Припрему реферата и кореферата за штампу припремиће подносиоци реферата 

најкаасније до 15. марта 2016. године. 

7. Бригу о штампању брошура реферата и кореферата преузимају Бошко Влаховић и 

Младен Вилотијевић. Рок за штампање брошура је крај марта 2016. године. 

8. За објављивање огласа у Просвтном прегледу о тематици научног скупа и 

питањима која ће бити предмет дискусије задужује се Младен Вилотијевић. Оглас 

ће бити објављен  у фебруару месецу 2016. године. 

9. Припрема брошура Живот и дело припремиће чланови САО чија се годишњица 

обележава (Вилотијевић до краја фебруара 2016, Станојловић, Ндељковић и Ђурић 

до краја октобра 2016). 

10. Штампање брошура о животу чланова САО обезбедиће Бошко Влаховић и Младен 

Вилотијевић. Рок петнаест дана пре одржавања скупа. 

11. Припрема и штампање Дидактике (тротомне или петотомне) преузео је декан УФ 

Београда и председник Заједнице УФ Данимир Мандић. Рок крај марта 2016. 

12. О члану САО Младену Вилотијевићу на свечаном делу научног скупа говоре 

академик Грозданка Гојков и декан УФ у Београду проф.др Данимир Мандић. О 

академику Бориславу Станојловићу говори Младен Вилотијевић, о Милану 

Недељковићу говори Бошко Влаховић а о Ђорђу Ђурићу говори Милан Ратковић. 

13. Писмо министру просвете и науке Србије сачиниће академик Данило Ж. Марковић. 

Рок крај марта 2016. 

14. Израда писма обавештења о одржавању научног скупа и састав питања о којима ће 

се водити дискусија сачиниће академици Грозданка Гојков и Младен Вилотијевић. 

Рок половина фебруара. Достава писма и списка питања члановима САО и  

пријављеним учесницима скупа је до краја фебруара 2016. године. 

15. Припрема иницијалног документа који треба усвојти на крају научног скупа 

сачиниће академици Никола Поткоњак, Младен Вилотијевић и Данимир Мандић 

(до почетка априла 2016). 
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16. Промоцоју књиге Православна педагогија - Будимо људи, промовисаће Емил 

Каменов и Младен Вилотијевић. 

17. О  брошури Децанија рада САО  говориће академик Никола Поткоњак. 

18. О дидактици Младена Вилотијевића говориће академик Јован Ђорђевић. 

19. Салу за одржавање Научног скупа и послужење обезбедиће  декан УФ Данимир 

Мандић. 

20. Расписивање конкурса за нове чланове САО обавиће се у јуну месецу 2016. 

21. Избор нових чланова САО извршиће се на Скупштини САО која ће бити одржана у 

децембру месецу 2016. године. 

22. Научни скуп Организација и ефикасност високошколске наставе биће одржан 

половином децембра 2016. године. Рефрет на поменуту тему припремиће академик 

Грозданка Гојков. Рок за предају теме за штампу је крај октобра 2016. године. 

23. Изборна скупштина за ново руководство САО биће одржана у марту месецу 2017. 

године. На овој скупштини биће промовисани нови чланови САО и промовисан 

зборник њихових приступних излагања. 

24. Усвојена је одлука о упућивању захтева Учитељском факултету у Београду да се 

трајно реши седиште Српске академије образовања у просторијама кабинета за 

дидактику и информатику бившег декана, Младена Вилотијевића. Декан 

Учитељског факултета, Данимир Мандић, након краћег договора, прихватио: 

• да седиште САО буде у кабинету за дидактику и информатику УФ; 

• да се обезбеди посебан сто за бившег декана УФ и професора дидактике, 

Младена Вилотијевић; 

• да се у њему обезбеди посебан сто за предсденика САО; 

• да се изграде плакари за архиву УФ и посебни плакари за архиву САО; 

• да се обезбеде регали за самештај дидактичке литературе која ће бити 

поклон професора Вилотијевића;         

• постојећи сто за састанке користиће САО и професор дидактике и образовне 

технологије по договору; 

• о трајном коришћењу овог простора од старне САО биће сачињен посебан 

уговор. Иницијални текст уговора сачиниће Младен Вилотијевић.                

 

 

 

         ЗАПИСНИЧАР                     ПРЕДСЕДНИК САО 

 

     Академик Младен Вилотијевић                                     Академик Никола Поткоњак 

   
   

 

 

    

 

 

 


