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                                     ЗАПИСНИК 

Изборне купштине Српске академије образовања, одржане у Београду 24. новембра 

2017. године са почетком у 11 часова. 

 

Пре Изборне скупштине САО  (у даљем тексту – ИС САО) одржана је 

седница Председништва САО на којој су припремљени предлози за ИС САО. 

Седници Председништва нису присуствовали Д.Ж.Марковић и покојни 

Јован Ђорђевић. 

 

 ИЗБОРНА СКУПШТИНА САО 

Скупштини присуствују 24 редовна и дописна члана САО. То представља 

кворум, јер у моменту одржавања ИС у САО има 26 редовних и 16 дописних 

чланова, односно укупно 42 члана. Скупштина може пуноправно да доноси све 

одлуке. 

Скупштином руководи председник САО Никола Поткоњак. 

 

Дневни ред ИС САО: 

 1. Десет година рада САО, представљање брошуре – уводна реч Никола 

Поткоњак 

  2. Обележавање јубиларних годишњица чланова САО 

  3. Избор нових чланова САО 

  4. Избор руководиећих органа САО 

  5.Округли сто: расправа о пројекту „Унутрашња педагошка реформа 

обавезне школе у Србији“, уводничар академик Младен Вилотијевић, 

              6. Текућа питања – програм рада САО у наредној години. 

 

ТОК РАДА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ: 

Пре почетка рада ИС САО  минутом ћутања одата је пошта преминулом 

оснивачу, редовном члану и потпреседнику САО академику Јовану Ђорђевићу. 

Комеморација је одржана дан раније на Филозофском факултету у Београду у 

организацији Одељења за педагогију и САО. 

 

1.  САО је обележила десет година свога рада (2005-2015). Тим поводом 

штампана је посебна брошура о првој декади рада САО. Брошуру је на Скупштини 

представио Никола Поткоњак. Он је кратко говорио о садржају брошуре у којој су 

наведене све седнице Председништва, све редовне и ванаредне скупштине САО, 

затим сви научни и стручни  скупови које је САО организовала у протеклих десет 

година (укупно десет), објављење монографије као издања САО (укупно седам), 

садржаји објављених Годишњака САО (укупно десет),  часопис „Истраживања у 

педагогији“ (четири броја), затим сарадња САО са другим институцијама и 

органима образовања у Србији, као и са иностраним академијама образовања.У 

брошури су наведени подаци о члановима САО (редовни, дописни, инострани, 

почасни, умрли). 
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 Није се говорило о детаљима који су наведени у брошури, јер је иста 

подељена члановима САО који су били присутни на Изборној скупштини. 

 

2.  САО је наставила са праксом обележавања јубиларних годишњица својих 

чланова. На овој ИС САО обележене су јубиларне годишњице редовних чланова 

САО: академика Милке Ољаче, Милана Недељковића, Ђорђа Ђурића и Борислава 

Станојловића. Према досадашњој пракси о сваком слављеику је објављена посебна 

брошура у којој су изнети најважнији подаци из живота слављеника, као и 

целокупна библиографија написаних и објављених радова. 

Представљање слављеника и брошура написаних о њима учинили су 

проф.Филозофсског факултета из Новог Сада Светлана Костовић (Милка Ољача), 

академик Бошко Влаховић (Милан Недељковић), академик Д. Коковић (Ђорђе 

Ђурић) и академик Грозданка Гојков ( Бора Станојловић). 

 Председник САО Н. Поткоњак честитао је слављеницима јубиларне 

годишњице, пожеливши им добро здравље и нове успехе у научним областима 

којим се баве, чиме ће доприносити, као и до сада, угледу и раду САО. Позвао их је 

на даље ангажовање у раду САО. 

САО ће наставити да обележава јубиларне годишњице својих чланова и 

убудуће. 

Ово данашње обележавање, истакао је Председник САО, има и известан 

симболички значај, јер су славњеници из различитих научних области које  чине 

основну структуру чланства САО (психолог, андрагог, социолог и педагог). 

 

3.  Према Статуту САО свака трећа година је изборна година. Тада се 

објављује позив институцијама и појединцима, предвиђеним Статутом САО, да 

предложе кандидаате за нове чланове САО. 

Председништво САО је расмотрило све приспеле предлоге, изабрало 

комисије за писање реферата и давање предлога за избор нових чланова САО. На 

основу тога Председништво је предложило изборној скупштини списак кандидата 

за чланове САО о којима теба да се изјасни-гласа ова ИС САО.  

После обављеног  тајног гласања Скупштина САО избарала је за нове 

ДОПИСНЕ  ЧЛАНОВЕ: 

- проф. др Данимира Мандића, информатичар-педагог, 

- проф.др Урош Шуваковић, социолог, 

- научни саветник др Гашић Слободанка, педагог  и 

- проф. др Радован Антонијевић, педагог. 

  

За ИНОСТРАНЕ ЧЛАНОВЕ САО изабрани су : 

- проф. др Ана Крањц, андрагох-Словенија и  

- проф. др Лавинија Бетеа- психолог из Румуније. 

 

За РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САО изабрани су досадашњи ДОПИСНИ  

чланови:: 

-   Аврамовић Зоран, 

-   Ивановић Станоје, 

-   Игњатовић Миодраг, 
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-  Јовановић Бранко, 

-  Кецмановић Ненад, 

-  Качопор Саит,   

-  Липовац Душан,   

-  Николић Радмила, 

-  Опавски Павле, 

-  Драгомир Сандо, 

-  Сегединац Мирјана, 

-  Смиљнић Стана и  

-  Узелац Милан. 

   

4.  Према Статуту САО сваке три године бирају се и органи САО. 

Председник и потпреседник бирају се тајаним гласањем на ИС САО. 

- за председника је једногласно поново изабран проф. др Никола 

Поткоњак и 

- за потпреседника једногласно је избаран Данило Ж. Марковић (наместо 

премилулог потпреседника академика Јована Ђорђевоћа). 

 

   Сагласно Статуту САО јавним галсањем изабран и су за ЧЛАНОВЕ 

ПРЕДСЕДНИШТВА  САО поново академици:  

-   Младен Вилотијевић и  

- Бошко Влаховић,  

за  НОВЕ  чланове Председништва САО изабрани су академици 

- Вељко Банћур,  

- Бора Станојловић и  

- Зоран Аврамовић. 

 

       За чланове НАДЗОРНОГ ОДБОРА  САО изабрани су академици: 

- Данимир Мандић, 

- Станоје Ивановић и 

- Радован Антонијевић. 

 

5. На округлом столу који је организован унутар ИС САО 

расправљало се о пројекту „Унутрашње педагошке реформе обавезне школе 

у Србији“ 

Уводну реч у дисусију је дао академик Младен Вилотивјевић, један 

од аутора пројекта. 

Он је објаснио да је после одржаног саветовање о „Информтичко-

развијаућој настави“ у оквиру САО изабрана група за закључке са тог скупа. 

Материјали скупа су објављени у Годишњаку САО. Уместо формалних 

закључака радна група је предложила да се изради конкретан пројекат 

унутрашње педагошке реформе обавезне шпколе у Србији и да се прикаже 

како би требало у тој школи организовати и наставни, и образовни и  

васпитни рад, односно како би требало организовати целокупан рад 

обавезне школе у Србији.  
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Аутори тог пројекта су Младен Вилотијевић, Данимир Мандић, 

Никола Поткоњак и Нада  Вилотијевић. 

У име САО са тим пројектом је упознат  Министар просвете Србије 

Младен Шарчевић јануара месеца 2017. године. Затражено је од њега да 

Министарство  расмотри предложени модел модерне и савремене  обавезне 

школе и да предузме одговарајуће кораке за његово остваривање, најпре да 

се онави провера  пројекта у одабраним пилот пколама, а затим  да се он 

примени у свим осталим школама у Србији.  

Чланови ИС САО су подржали предложени пројекат – модел 

обаведзне школе у Србији и изразили спремност да  активно учествују у 

његовој практичној примени. 

Данас је ово стављено као посебна тачка на ИС САО, прво, да се 

чланови обавесте шта се ради у име САО, друго, да се критички оцени 

предложени пројекат и, треће, да се изрази још једном спремност 

ангажовања чланова САО на његовом практичном остваривању. 

Истакнуто је истовремено да из Министарства просвете Србије у 

протеклим десет мессеци, после састанка код Министра и представљања 

пројекта, није било никаквих реакција нити захтева упућених САО. 

Неолико чланова САО је поставило питања о пројекту (М. 

Игњатовић, Б. Станојловић, Р. Бубањ, Г. Гојков).Тражена објашњења дао је 

М. Вилотијевић. 

Скупштина је једногласно подражала пројект модела модерне и сав- 

ремене обавезне пшколе у Србији у којој би се настава изводила по 

принципима информатичко-развијаујуће наставе и у којој би био 

организован и ванаставни образовни и васпитни рад на новим основама са 

свим ученицима. 

 

6. Текућа питања. 

Председик САО обавестио је члановце да се планирају два нучна 

скупа у 2018 год.  

Први скуп: „Спецфичности дидактике високошколске наставе“ 

требали смо одржати ове године, али је то одгођено. Остаје и даље да 

припрему за тај научни скуп изврше академици Младен Вилотијевић и 

Грозданка Гојков. Скуп би  требало одржати у првој половини следеће 

године. 

Други научни скуп биће посвећен и одржан у оквиру јубилеја Српске 

перавославне цркве која 2019 године слви осам векова самосталности, 

аутокефалности (1219-2019). Председнишрво предлаже да се у прославу 

тога јубилеја активно укључи САО са општом темом „Српска православна 

црква – школство, просвета и педагогија у Срба“. Позивају се сви чланови, 

као и остали стручпњаци, да својим прилозима и обрадом појединих тема и 

питања покажу нераскидиву повезаност развоја школсваа, просвете и 

педагогије у Срба од развоја и деловања Српске правосалвне цркве“. 

Припрему овог научног скупа обавиће академици: Никола Поткоњак, 

Драгомир Сандро, Младен Вилотијевић и Бошко Влаховцић.Скуп би се 

одржао крајем 2018. године 
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Изборна скуштина САО завршена је у 15 часова. 

 

                                                            Белешку/записник о раду ИС САО  

                                                                           сачинио 

                                                                      Никола Поткоњак                                                        

 

 

   

 


