
 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА 

БЕОГРАД, Краљице Наталије 43 

 

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САО. одржана у Београду 27. априла 2017 године (белешка)  

Седници присуствују: Младен Вилотијевић, Грозданка Гојков, Бошко Влаховић, Ђорђе Ђурић и 

Никола Поткоњак. Оправдано одсустни: Данило Ж. Марковић и Јован Ђорђевић. 

 Дневни ред седнице:  

1. Изборна скупштина САО,  

2. Научни скуп 2017.год. 

3. Програм рада САО за наредне две године  

4. Обележавање јубиларних годишњица чланова САО 

5. Текућа питања.  

Ток рада и закључци: 

1. Пошто је 2016. година била изборна за САО (по Статуту свака трећа година) Председништво 

је, прво, расправљало о избору руководећих тела САО и закључило да предложи Изборној 

скупштини САО да се продужи мандат свим изабраним члановима руководећих тела САО још 

за три године. И то: председику (Николи Поткоњаку), подпреседнику (Јовану Ђорђевићу), 

генералном скретару (Данилу Ж. Марковићу) и свим члановима Предсдедништва САО 

(Младену Вилотијевићу, Грозданки Гојков, Ђорђу Ђурићу, Бошку Влаховићу. као и 

председику, подпреседнику и генералном секретару САО, који су по функцији чланови 

Председниоштва); друго, расматрало је предлоге за избор дописних у редовне чалнове САО, 

као и предлоге за избор нових чланова САО и закључило да предложи Изборној скупштини 

следеће: - да се за редовне чланове САО изаберу дописни члановии: Зоран Аврамовић, 

Миодраг Игњатовић, Бранко Јовановић, Саит Качопор, Душан Липовац, Радмила Николић, 

Мирјана Сегединац, Смиља Станковић, Милан Узелац, Павле Опавски, Срећко Милачић, Воја 

Вукмирица, Станоје Ивановић и Драгомир Сандо; - да се за новог редовног члана САО изабере 

Ненад Кецмановић, - да се за нове дописне чланове изаберу: Данимир Мандић, Слободанка 

Гашић Павишић, Момчило Златановић и Урош Шуваковић, - да се за иностраног члана САО 

изабере Лавиниа Батеа, професор из Румуније и Aна Крајнц професор из Словеније, - да се до 

изборне скупштине обаве разговори и за нове дописне чланове САО предложе Радован 

Антонијевић и Наташа Вујисић-Живковић (разговоре ће обавети Младен Вилотијевић и 

Бошко Влаховић). 2 Пошто се научни скуп који органаизује САО неће моћи одржати, како је 



планирано, у јуну 2017. године, предложено је да се Изборна скупштина САО одржи у петак 

23. јуна 2017. године у Свечаној сали Учитељског факултета у Београду са почетком у 11 

часова.  

2. Председништво предлаже следећи дневни ред Изборне скупштине: 1. Представљање брошуре 

о претеклих десет година рада САО – реч Николе Поткоњака 2. Разматрање предлога 

Председништва и избор (тајним гласањем) нових чланова САО (редовни, дописних, 

иностраних), 

3.  Разматрање предлога Председништва и избор (тајним гласањем) руоводећих органа САО,  

4. Расправа о предлогу радне групе одржаног научног скупа о „информатичко-развијајућој 

настави“ модела „Унутрашња педагошка реформа обавезне школе“ (материјал је свима 

члановима достављен електронским путем, а може се наћи и на сајту САО) и обавештење о 

посети Министру просвете Србије – узводна реч Младен Вилотијевић,  

5. Обавештење о припреми научног скупа на тему „Дидактика високошколске наставе“, за који 

Председништво предлаже да се одржи у Београду, 23. новембра 2017. године. – реч Младена 

Вилотијевића  

6. Како је у протеклој и овој години више чланова имало своје јубиларне годишњице 

Председништво предлаже Скупштини САО да се на научном скупу који се организује крајем 

ове године обележе јубиларне годшњице следећим члановима САО: 80-е годишњице живота и 

рада: Ђорђу Ђурићу, Бори Станојловићу и Милану Недељковићу и 70-а годишњица Милки 

Ољачи.  

7. У оквиру текућих питања Ђорђе Ђурић је обавестио Председништво да је у априлу о.г. умро 

редовни члан САО Емил Каменов. Он је по договору са председником САО присуствовао 

сахрани у Новом Саду и говорио је над одром покојника у име САО. Предлаже се да се на 

Изборној скупштини минутом ћутања ода пошта премилом члану САО Емилу Каменову. 8. 

Када је реч о програму рада САО у наредне две године закључено је да се чланови 

Председништва консултују са чланпвима САО и осталим стручњацима и да се на Изборној 

скупштини предложе теме могућих научих и стручних скупова, монографије за објављивање 

и евентуално преузимање неке истражвачке теме која би се остватрила у оквиру САО, чиме би 

се обезбедила и одређена финансијска средства неопходна за рад САО.  

 Белешку сачинио Н. Поткоњак.  


