
 

 

 

СРПСКА АКАДМИЈА ОБРАЗОВАЊА-БЕОГРАД 

Улица Краљице Наталије број 43 

                                                 З    А     П   И  С   Н   И  К 

                   Са    седница  Председништва САО  одржана 30..11.2022   са почетком  у 10,30 

часова . Седница је одржана у просторијама САО Улица Краљице Наталије 43 Седници су 

присуствовали чланови-академици:  Грозданка  Гојков,  Слободанка Гашић-Павишић, Урош 

Шуваковић, Борисалав Станојловић, Данимир Мандић, Бошко Влаховић и  Младен 

Вилотијевић 

                                                 ДНЕВНИ РЕД 

                      1.Договор о  одржавању Изборне  скупштине САО 

                      2.Разматарње Предлога програма САО    

                      3. Остала питања 

Тачка 1 

 У оквиру прве тачке дневног реда вођена је веома садржајна дискусија у којој су учествовали 

сви чланови Председништва. 

                         Закључено је: 

•  редовна Скупштина САО биће  одржана 23.12..2022 године на којој ће  бити 

извршен  избор председника и потрпредседника САО. Председништво је  

утврдило предлог  Скупштини да за председника изабере Младена  

Вилотијевића, за потпредседника Данимира Мандића. Њихов мандат би 

трајао дао Изборне скупштине 

• Изборна скупштина САО  биће одржана  24.априла 2023 године. На овој 

Скупштини извршиће се  избор нових чланова (редовни, дописни и 

инострани) САО као и  руководство Академије (председник и потпредседник 

и ново Председништво) За припрему редовне и изборне Скупштине САО 

задужени су Грозданка Гојков, Младен Вилотијевић и Данимир Мандић. 



•  Конкурс за избор нових чланова САО биће објављен на сајту  САО  13. 

децембра  и трајаће  до 13. јануара 2023 године, 

Тачка 2 

 Након веома садржајне дискусије  Председништво је утврдило Предлог програма САО  2023-

2026 годину који ће бити донесен на Изборној скупштини САО, која ће бити одржана 24 

децембра 2022 године САО (Предлог програма у прилогу Записника) 

Тачка 3 

      У оквиру треће тачке  дневног реда (разно) договорено је : 

1. Књига  Сећања Николе Поткоњака неће бити објављена у издању САО због спорних 

делова текста којима би се умањила личност аутора. САО ће  предложити  породици  

синовима покојног Н.Поткоњака  да ову књигу објаве у личном издању, ако сматрају да 

мишљење Предесдништва није са њихове тачке гледишта оправдано. 

2.  Конкурс за избор нових чланова САО биће објављен на сајту САО 10.децембра 2022 

године. 

3.  Донације за реализацију истраживачких пројекта и одржавање научних скупова 

предвиђених Програмом рада САО. треба обезбедити  од појединих привредних 

организација као и од Мнистрства просвете Србије. О томе ће се  старати 

Председеништво и руководство САО. 

            

У Београду,30 новебра 2022 године. 

ЗАПИСНИЧАР: Акaд. проф. др Младен Вилотијевић 

 


