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  СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА 

   

    АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2007. ГОДИНЕ 

 

Напомена. Активности САО током 2007.г. дате су хронолошлим редом. 

 

 

 

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА 

 

Седница Председништва САО одржана је 17. фебруара 2007.г. Седница је 

почела у 9 часова. 

Седници присуствују сви чланови Председништва: Младен Вилотијевић, 

Јован Ђорђевић, Данило Ж. Марковић и Никола Поткоњак. Седницом руководи 

Председника САО Никола Поткоњак. 

 

Дневни ред седнице 

1. Припрема Изборне скупштине САО 

Председништво је размотрило све приспеле реферате, који су претходно 

достављени свим члановима, за избор почасних, иностраних и чланова САО у 

радном саставу. За сваког појединачно је утврђен предлог који ће бити изнет на 

Изборној  скупштини САО. 

Председништво је утврдило следеће ставове: 

- сагласно Статуту САО за сваког члана обавезно је да се гласа тајно и 

појединачно;сем, можда, за почасне чланове; 

- изабраним се сматра онај кандидат који добије најмање 2/3 гласова од 

укупног броја (десет) чланова САО; што значи да је за избор  потребно да сваки 

кандидат  добије најмање 6 (шест) гласова; 

- Изборна  скупштини  може пуноправно одлучивати ако јој присуствује 

најмање 2/3, тј. шест чланова САО (радног састава). 

Да би се могло ефикасније радити Председништво је за Скупштину 

припремило  скраћени преглед са основним подацима и ставом комисије  о свим 

кандидатима за које су написани реферати. Сваки члан САО добио је на време 

реферате у целини тако да може пуноправо да учествује у раду Изборне 

скупштине. 

Састанак Председништва завршен је у 10,30 часова. 
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

 

Изборна скупштина одржана је у Београду 17 фебруара 2007.г. Скупштина 

је почела са радом у 11 часова. 

Скупштини присуствује девет од укупно десет чланова. Из оправданих 

разлога отсутан је само Драгослав Херцег. Скупштином руководи Председник 

САО Никола Поткоњак. 

Према томе Скупштина има кворум и може пуноправно да одлучује о свим 

тачкама дневног реда. 

 

Дневни ред Скупштине: 

1. Информација о седници Председништва САО 

2. Избор нових чланова САО: почасних, иностраних и у радном саставу  

3. Програм рада САО и његово остваривање 

4. Текућа питања из рада САО 

 

Ток  рада  Изборне  скупштине. 

1. Председник САО обавестио је чланове Скупштине о седници 

Председништва САО и о ставовима који су на њој заузети. Ставови Председништва 

о кандидатима за чланове САО биће саопштавани пре разматрања избора сваког 

кандидата  појединачно.  

Једногласно су прихваћени сви предлози и закључци Председништва САО. 

 

2. Избор нових чланова САО. 

Председник САО  је предложио да се одступи у извесној мери од утврђеног 

редоследа избора нових чланова САО и да се најпре расправља о избору у звање  

редовних чланове двоје дописних чланова САО – о избору Грозданке Гојков и 

Ђорђа Ђурића. Тиме би се њима омогућило да учествују у избору свих нових 

чланова САО. Као дописни чланови по Стаатуту САО могу да одлучују само о 

избору нових дописних чланова. 

Пошто су Грозданка Гојков и Ђорђе Ђурић изашли из сале у којој се 

одржавала седница отворена је расправа о њиховом избору. Скупштина је у том 

моменту имала седам присутних чланова и могла је пуноправно да одлучује. 

Реферат за Грозданку Гојков написали су Данило Ж. Марковић и Младен 

Вилотијевић. Предложили су је за избор у звање редовног члана САО. 

Председништво је подржало тај предлог. Пошто није било питања нити дискује 

приступило се тајном гласању. Грозданка Гојков изабрана је за редовног члана 

САО једногласно (свих седам чланова  су били за). 

Реферат за избор Ђорђа Ђурића написали су Младен Вилотијевић и Јован 

Ђорђевић. Они су кадидата предложили за редовног члана САО. Председништво је 

подржало предлог. Пошто није било питања нити дискусије приступило се тајном 

гласању. Ђорђе Ђурић је једногласно (свих седам гласова за) изабран за 

редовног члана САО. 
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Г. Гојков и Ђ. Ђурић позвани су да се врате у салу. Саопштавајући им 

резултате и честитајући им на избору за редовне чланове САО Председник САО их 

је позвао да активно учествују у даљем раду Изборне скупштине. Скупштина је 

сада имала присутних девет редовних чланова САО. 

 

Најпре се приступило избору ПОЧАСНИХ ЧЛАНОВА САО. После краће 

дискусије закључено је да је у овом случају реч о веома истакнутим и познатим 

научним и јавним радницима, члановима академија наука, да су они неки од њих 

били веома активни и значајно допринели оснивању и раду САО (учествујући у 

раду Матичне комисије за оснивање САО), предложено је да се о  њиховом избору 

гласа јавно. То је прихваћено једногласно. 

За ПОЧАСНЕ ЧЛАНОВЕ САО, једногласно (свих девет чланова су гласали 

за сваког предложеног кандидата посебно) изабрани су: 

Михаило Марковић, редовни члан САНУ, 

Миомир Вукобратовић, редовни члан САНУ 

Чедомир Попов, редовни члан САНУ 

Николај Дмитријевич Никандров, Председник Руске академије 

образовања 

Рајко Кузмановић, Председник АНУ Републике српске 

Златибор Петровић, члан Академије медицинских наука 

 

 САО ЈЕ ИЗАБРАЛА ШЕСТ (6) ПОЧАСНИХ ЧЛАНОВА. 

 

Прешло се на избор РЕДОВНИХ И ДОПИСНИХ чланова САО, чланова  

који ће чинити њен радни састав. Сваки предлог је разматран појединачно. 

Гласање је вршено тајно путем посебних листића за сваког кандидата. Избор је 

вршен азбучним редом. 

За Стојана Богдановића, професора Природно-математичког факултета у 

Нишу, реферат су написали Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијевић. 

Предложили су га за редовног члана САО. Председништво САО је подржало 

предлог комисије. После краће дискусије приступило се гласању. Стојан 

Богдановић изабран је за редовног члана САО ( 8 гласова за и  један глас 

уздржан).  

За Василев Слободана, професора универзитета, реферат су написали 

Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за 

дописног члана. Председништво је подржало предлог комисије. После дуже 

расправе на Скупштини приступило се тајном  гласању. Слободан Василев није 
изабран за  члана САО (против је гласало шест  чланова, два су била уздржана и 

само један глас је био за). 

За Бошка Влаховића, професора универзитета, реферат су написали Никола 

Поткоњак, Јован Ђорђевић и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за 

редовног члана САО. Председништво је подржало предлог Комисије. У току  

расправе већина чланова САО је захтевала да се предлог за избор у звање редовног 

члана не прихвати, већ да се кандидат изабере за дописног члана САО. Тајним 

гласањем Бошко Влаховић је изабран  за досписног члана САО (6 чланова је 

гласало за, два су била против и један се  уздржао). 
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За Мирчету Даниловића, професора универзитета и научног саветника, 

реферат су написали Ђорђе Ђурић, Босиљка Ђорђевић и Младен Вилотијевић. 

Предложили су кандидата за избор у звање  редовног члана САО. Председништво 

је подржало предлог. У току расправе на Скупштини већина чланова је била против 

тог предлога и предложила да се кандидат изабере за дописног члан. Тајним 

гласањем Мирчета Даниловић је изабран за дописног члана САО (7 чланова је 

гласао за, један је био против и један се  уздржао). 

За Босиљку Ђорђевић реферат су написали Ђорђе Ђурић, Душан Савићевић 

и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за избор за редовног члана САО. 

Председништво је подржало предлог комисије. Пре расправе о овом кандидату 

Јован Ђорђевић је изашао из сале у којој је одржавана Скупштина.  На Скупштини 

је остало осам чланова САО. После краће расправе приступило се гласању. 

Босиљка-Боска Ђорђевић је једногласно (свих осам чланова су била за) 

изабрана за редовног члана САО. 

За Ивковић Миомира, професора универзитета,  реферат су написали 

Никола Поткоњак, Јован Ђорђевић и Младен Вилотијевић. Предложили су 

кандидата за избор у звање дописног члана САО. Председништво је подржало 

предлог комисије. После расправе и неких додатних објашњења у вези овог избора 

приступило се гласању. Тајним гласањем Миомир Ивковић ја изабран за 

дописног члана САО (шест чланова је гласало за, један је био против, два су 

била уздржана). 

За Игњатовић Миодрага реферат су написали Данило Ж. Марковић и 

Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за дописног члана САО. 

Председништво САО се сагласило са предлогом комисије. После дуже расправе 

која је вођена на Скуштини САО приступило се тајном гласању. Миодраг 

Игњатовић није изабран за дописног члана САО ( три гласа су била за, шест 

против и један уздржан). 

За Емила Каменова, професора универзитета, реферат су написали Ђорђе 

Ђурић, Милан Ратковић и Драгослав Херцег. Предложили су да се кандидат 

изабере за редовног члана САО. Предлог је подржало Председништво САО. После 

краће расправе приступило се тајном глсању. Емил Каменов изабран је за 

редовног члана САО (седам гласова је била за, један је био против и један је 

био уздржан). 

За Саита Качопора, професора универзитета, реферат су написали Никола 

Поткоњак и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за дописног члана. 

Председништво је подржало предлог комисије. После расправе на Скупштити 

приступило се избору тајним гласањем.Саит Качопор није изабран за дописног 

члана САО (пет гласова је било против, три су била за,  један је био уздржан). 

За Раденка Круља, професора универзитета,  реферат су написали Младен 

Вилотијевић и Данило Ж. Марковић. Предложили су кандидата за избор у звање 

редовног члана САО. Председништво САО је подржало предлог комисије. После 

расправе која је вођена на Скупштини тајним гласањем Раденко Круљ је изабран 

за редовног члана САО (седам гласова је била за, један је био против и један је 

био уздржан). 

За Лакету Новака, професора универзитета, реферат су написали Никола 

Поткоњак, Јован Ђорђевић и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за 
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дописног члана САО. Председништво је подржало предлог комисије. Тајним 

гласањем Новак Лакета је изабран за дописног члана САО (седам чланова је 

гласало за, један је био против и један се уздржао). 

За Милана Недељковића, професора универзитета, реферат су написали 

Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијевић и предложили кандидата за дописног 

члана САО. Председништво САО је подржало предлог Комисије. Тајним гласањем 

Милан Недељковић је изабран једногласно за дописног члана САО ( свих 

девет чланова Скуштине је гласало за). 

За Илију Ћосића, професора уиверзитета, реферат су написали Милан 

Ратковић, Ђорђе Ђурић и Драгослав Херцег и предложили кандидата за редовног 

члана САО. Председништво је подржало предлог комисије. Кандидат  Илија 

Ћосић је једногласно изабран за редовног члана САО (свих девет чланова  су 

били за). 

Изборна скупштина је обавештена да предлог Савеза струковних друштава и 

удружења Суботице да се Сантрач Јелица изабере за редовног члана САО није 

узет у поступак. Председништво САО је констатовало да предлог није потпун, не 

садржи анализу и оцену објављених радова (према захтевима који су били у јавно 

објављеном конкурсу за избор нових чланова САО) и да кандидат ( на основу 

података које је о себи дао  у биографији и библиографији – која садржи само 

четири објављена рада) не испуњава основне критеријуме за избор за редовног 

члана САО. Председништво није, због тога, ни предложило комисију нити је за 

овог кандидата писан реферат за избор. Скупштина је прихватла став 

Председништва. Једногласно је закључено да Јелица Сантрач не испуњава 

основне  услове за избор ни за дописног ни за редвног члана САО.  

Тиме је завршен избор редовних и дописних чланова САО.  

Сва документација о избору, пријаве, реферати и остали материјали треба да 

се чувају у архиви САО. 

ПОСЛЕ ОВИХ ИЗБОРА СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА ИМА  15 

РЕДОВНИХ И 5 ДОПИСНИХ ЧЛАНОВА У РАДНОМ САСТАВУ (УКУПНО 20 

ЧЛАНОВА). 

 

ИЗБОР ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА САО 

Избор иностраних чланова САО вршен је, исто тако, азбучним редом и 

тајним гласањем  за сваког кандидата. 

Реферат за Драга Бранковића, професора универзитета, написали су Никола 

Поткоњак, Младен Вилотијевић и Јован Ђорђевић. Предложили су кандидата за 

редовног члана САО. Председништво је подржало предлог комисије. Тајним 

гласањем  Драго Бранковић је једногласно изабран за иностраног члана САО. 

За Волков Јурија, члана РАО, реферат су написали Данило Ж. Марковић и 

Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за иностраног редовноиг члана 

САО. Председништво  је подржала предлог Комисије. Јуриј Волков је 

једногласно изабран за редовног иностраног члана САО. 

За Григорија Давидовича Глејзера, члана РАО, реферат су написали Данило 

Ж. Марковић и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата за редовног 

иностраног члана САО. Председнипштво је подржало предлог. Григориј 

Давидович Глејзер једногласно је изабран за иностраног редовног члана САО. 



 6 

За Василија Ивановича Жукова, професора универзитета, реферат су 

написали Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијевић. Предложили су кандидата 

за редовног иностраног члана САО. Председништво је подржало предлог. Василиј 

Иванович Жуков једногласно је изабран за редовног иностраног члана САО. 

За Миодрага Милина, професора универзитета, реферат су написали 

Грозданка Гојков и Данило Ж. Марковић. Предложили су кандидата за редовног 

иностраног члана САО. Председништво је подржало предлог.  Миодраг Милин 

једногласно је изабран за иностраног редовног члана САО. 

За Мариору Михут Лизицу реферат су написали Грозданка Гојков и Данило 

Ж. Марковић. Предложили си кандидата за редовног иностраног члана САО. 

Председништво је подржало предлог. Мариора Михут Лизица изабрана је 

једногласно за редовнох иностраног члана САО. 

За Камилу Муршану реферат су написали Грозданка Гојков и Данило Ж. 

Марковић. Предложили су кандидата за редовног иностраног члана САО. 

Председништво је подржало предлог. Камила Муршану једногласно је изабрана 

за редовног иностраног члана САО. 

За Ненада Сузића реферат су написали Младен Вилотијевић, Никола 

Поткоњак и Јован Ђорђевић. Предложили су кандидата за редовног иностраног 

члана САО. Председништво је подржало предлог комисије. Ненад Сузић 

једногласно је изабаран за редовног иностраног члана САО.  

СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА ЈЕ ИЗАБРАЛА ОСАМ (8) 

РЕДОВНИХ   ИНОСТРАНИХ   ЧЛАНОВА . 

Докуметација о избору редовних иностраних чланова треба да се чува  у 

архиви САО. 

 

У продужетку друге тачке дневног реда одлучено је следеће: 

- писмом обавестити сваког новоизабраног члана САО о избору (почасне, 

иностране, у радном саставу), 

- припремити за сваког члана САО повељу о избору са назнаком звања и 

датума избора 

- уручити повеље новоизабраним члановима САО на свечаној седници 

која треба да се одржи уз први научни скуп који организује САО 

- иностраним члановима САО уручити повеље о избору у амбасадама и 

конзулатима Србије у земљама у којима живе (Русија, Румунија). 

- текст и ликовни изглед повеље о чланству у САО утврдиће Данило Ж. 

Марковић и Младен Вилотијевић и о томе консултовати остала два 

члана Председништва (Николу Поткоњака и Јована Ђорђевића). 

 

3. Програм рада САО и његово остваривање 

Прихвааћена је информација коју је о научном скупу о Болоњској 

декларацији и високошколском образовању у Србији дала Грозданка Гојков. Она и 

Драгослав Херцег су задужени за организацију овог скупа. Скуп ће бити одржан у 

априлу месецу 2007.г. За скуп су пријављена 23  рада. На скупу ће учествовати око 

40 стручњака. 

Предложено је да се у првом делу тог скупа одржи свечана седница САО и 

да се том приликом уруче повеље свим новоизабраним члановима САО. 
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Скуп о Доситеју и Великој школи треба планирати за јун 2008.г.  Никола 

Поткоњак је припремио списак могућих тема за овај скуп. Предложио је и неке 

научне раднике који би те теме могли обрадити. То је у начелу прихваћено. Даљу 

организацију овог скупа преузима Владета Тешић. 

Научни скуп о школи будућности треба планирати за децембра 2008.г. За 

припрему теза и организацију тог научног скупа задружен је Никола Поткоњак. 

 

4. Текућа питања 

Годишњак САО за 2006 г. требало би да садржи радове научног скупа који 

је организован у децембру 2006.г. на тему ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА РЕФОРМЕ 

ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ. Материјале за објављивање припремиће Д. Ж. 

Марковић и Ј. Ђорђевић. У Годишњак треба укључити  део о активностима САО 

током 2006.г. (то ће припремити Никола Поткоњак), као и део у коме ће сваки члан 

САО дати библиографију објављених радова и других својих научних и стручних 

активности  током 2006.г. 

Прихваћен је предлог да се свечано обележи 85-а годишњица живота 

академика Владете Тешића на научном скупу који организује Учитељски факултет 

у Ужицу о “Образовању и усавршавању наставника”. САО би била суорганизатор 

тог скупа. За реализацију овог задатка задужен је Никола Поткоњак. 

Разговарано је о тешкоћама на које се наилази при решањању трајнијег 

просторног смештаја САО. Има обећања да ће САО добити одређени простор (под 

веома повољним условима). За ово су задужени Данило Ж. Марковић и Младен 

Вилотијевић.  

Разговарано је и о  тешкоћама да се обезбеде финансијска средства за рад 

САО. За решавање овог питања су задужени сви чланови Председништва, као и 

остали чланови САО. Досадашњи напори нису уродили плодом. 

Изборна скупштина САО заавршена је  у 15 часова 

 

 

 

 

 

 

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САО 

 

Седница Председнишва одржана је 12 марта 2007.г. 

Седници присуствују сва четири члана Председништва.  

На седници су разматрана текућа и техничка питања око штампања, изгледа 

и уручења свечаних повеља новоизабраним члановима САО.  

После датих иноформација (Никола Поркоњак и Данило Ж. Марковић) 

закључено је да би треба сачекати расплет неких догађаја за једног новизабраног 

члана САО и после тога му уручити повељу. 

Прихваћена је информација о научном скупу у Ужицу на коме ће бити 

обалежен јубилеј Владете Тешића. Одлучено је да се о томе обавести и остали 

чланови САО и да се позову да присуствују том свечаном  догађају у Ужицу. 
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Поново су разматрана питања просторног смештаја и финансирања рада 

САО. Прихваћене су информације које су о томе дали Младен Вилотијевић и 

Данило Ж. Марковић. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ   И   УСАВРШАВАЊЕ   НАСТАВНИКА 

Научни скуп на Учитељском факултету у Ужицу 

        22 март 2007. 

 

Организатори овог научног скупа, који је посвећен обележавању 85-

годишњег животног јубилеја академика Владете Тешића, били су Српска 

академија образовања, Учитељски факултет у Ужицу, Одељење за педагогију 

Филозофског факултета у Београду и Педагошки музеј у Београду. 

На скупу је учествовало 40 научних и стручних радника. Од чланова САО 

скупу су присуствовали: Никола Поткоњак, Јован Ђорђевић, Младен Вилотијевић,  

Бошко Влаховић, Новак Лакета и Владета Тешић. 

Уочи одржавања скупа објављен је Зборник радова о Образовању и 

усавршавању наставника. У Зборнику је објављен као уводни рад Владете Тешића 

на тему скупа, а на крају Зборника, у посебном делу, објављени су Биографија и 

Библиографија слављеника, академика Владете Тешића. 

На скупу су о академику Тешићу говорили Никола Поткоњак, Јован 

Ђорђевић, декан Учитељског факултета др Крстивоје Шпијуновић, Бранислава 

Јордановић из Педагошког музеја, Драган Милекић бивши студент и асистент 

слављеника, Новак Лакета, Душан Савићевић, као и више учесника у дискусији о 

образовању и усавршавању наставника. 

Учитељски факултет је организовао излет учесника скупа до Мокре Горе, у 

Дрвенград (Мећавник) Емира Кустурице. Ту је приређен и ручак за све учеснике. 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ  НИКОЛЕ ПОТКОЊАКА 

  23 март 2007.г. 

 

У оквиру научног скупа “Образовање и усавршавање наставника”, који је 

одржан на Учитељском факултету у Ужицу, представљено је друго допуњено и 

илустровано издање књиге Николе Поткоњака Председика Српске академије 

образовања ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У СРБА. 

О књизи су говорили декан Факултета Крстивоје Шпијуновић, затим 

рецензенти: академици Новак Лакета и Бошко Влаховић, као и аутор Никола 

Поткоњак. 

Видео презентацију о књизи и аутору припремила је др Данијела 

Василијевић, доцент на Учитељском факултету у Ужицу. 
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Представљању књиге је присуствовало око 70 научних, стручних и јавних 

радника.  Сем поменутих чланова САО представљању књиге су присуствовали и 

академици Владета Тешић, Јован Ђорђевић и Младен Вилотијевић. 

 

 

 

 

 СВЕЧАНА СЕДНИЦА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

  27 април 2007.г. 

 

У оквиру одржавања научног скупа на тему Болоњска декларација и високо 

образовање у Србији одржана је, на почетку скупа, јавна Свечана седница Српске 

академија образовања.  

Присутнима се краћим пригодним говором обратио Председник САО 

Никола Поткоњак. Честитао је свим новизабраним члановима САО и изразио наду 

и очкивања да ће они значајно допринети раду и афирмацији САО у наредном 

периоду. 

После тога су новизабраним  редовним, дописним и неким иностраним 

члановима САО уручене  повеље о избору и чланству у САО. 

Почасним члановима САО повеље ће бити уручене на другим пригодним 

свечаностима и лично. Иностраним и почасним члановима САО из иностранства 

повеље ће бити уручене, како је и договорено, на свечаностима у амбасадама и 

конзулатима Србије у земљама у којима они живе. 

На Свечаној седници свим члановима САО и свим учесницима научног 

скупа бесплатно је уручена књига Николе Поткоњака ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У 

СРБА.  Ово је омогућио издавач, Учитељски факултет у Ужицу, који је обезбедио  

довољно примерака за све присутне на научном скупу. 

 

 

 

 

 НАУЧНИ СКУП СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

   27 април 2007. год. 

БОЛОЊСКА ДЕКЛАРАЦИЈА И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ 

 

 Научни скуп  “Болоњска декларација и високо образовање у Србији” 

организовали су, у име САО, академици Драгослав Херцег и Грозданка Гојков. 

За скуп је стигло 13 писаних прилога. Уводно излагање имао је академик 

Драгослав Херцег. 

Научном скупу је присуствовало око 40 научних и стручних радника. Скупу 

су присуствовала већина  чланова САО из радног састава, као и неки инострани 

чланови САО. 

Дискусија на скупу је била веома жива,  интересантна и разноврсна. 

Сви прилози са овог научног скупа биће објављени у Годишњаку САО за 

2007.г. и као и у виду посебне монографије. 
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САО 

   23. новембар 2007.г. 

Седници оприсуствују сва четири члана Председништва: Никола Поткоњак, 

Јован Ђорђевић, Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијевић. 

Седница је почела у 10 часова. 

На седници су разматрана питање припремљена за редовну Скупштину 

САО, на којој ће први пут присуствовати и сви новоизабрани чланови САО 

активног састава. 

Договорено је да се још не покреће питање оснивања Одељења у оквиру 

САО, јер, сем када је реч о педагозима, нема довољно стручњака истог научног 

подручја да би се могла оформити одељења.. 

Закључено је да се Скупштини предложи да се  повећа број чланова 

Председништва САО (јер нема још одељења, а секретари одељења би били по 

положају и чланови Председништва САО). Тако би се више чланова непосредније 

ангажовало на решавању бројних текућих и веома важних питања из рада САО.  

Закључено је да се предложи Скупштини да у Председништво изаберу Грозданку 

Гојков и Ђорђа Ђурића. 

Никола Поткоњак је обавестио чланове Председништва да је поново обавио 

разговоре са руководством  Форума педагога Србије и Црне Горе и да је постигнута 

сагласност да убудуће адреса САО (поштанска и е-маил) буде у просторијама 

Форума (Господар Јованова 22), да службеница која тамо обавља послове за Форум 

и Редакцију часописа “Педагогија”  обавља и неке основне административне 

послове за САО. Састанци Председништва, као и скупштине САО, могли би се 

одржавати у просторијама Форума. Тиме би, бар за неко време, био решен тај 

горући проблем САО. 

Данило Ж. Марковић је предложио да се почне са издавањем научних дела 

наших и страних стручњака која су по тематици у  делокругу рада САО. Предлог је 

прихваће. Закључено је да се Скупштини предложи да изабере Редакциони одбор у  

саставу: Данило Ж. Марковић, Јован Ђорђевић, Младен Вилотијевић и Грозданка 

Гојков. 

Седница Председништва завршена је у 10,45 часова. 

 

 

 

 

 

РЕДОВНА СКУПШТИНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

   23 новембар 2007.г. 

 

 

Скупштини присустрвује 19 од укупно 20 редовних и дописних чланова 

САО. Због болести једино је отсутан академик Драгослав Херцег. 

Скупштина је почела рад у 11 часова у сали Вукове задужбине у Београду. 
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Скупштином руководи Председник САО Никола Поткоњак. 

Пре преласка на утврђивање дневног реда Скупштине Председник САО 

уручио је повељу о избору за дописног члана САО Миомиру Ивковићу. Честитајући 

му избор пожелео му је успешан рад у оквиру САО. 

Извршено је, исто тако, одрећено мећусобно упознавање чланова САО, као 

и упознавање новоизабраних чланова САО са Академијом. У ту сврху Председник 

САО Никола Поткоњак обезбедио је по примерак Статута САО за сваког 

новоизабраног члана САО. Председник је сачинио и листу свих чланова САО и 

поделио ту листу свим учесницима Скупштине. На листи се налазе сви почасни, 

инострани и чланови САО у радном саставу. Дат је и преглед чланова САО по 

научним областима. 

Та листа се наводи као додатак у продужету овог записника. 

 

За Редовну скупштину САО утврђен је следећи дневни ред: 

1. Информација о раду САО током 2007.г., 

2. Програм рада САО за 2008 и 2009-2010 годину, 

3. Научни скуп о школи будућности,  

4. Просторни и финансијску услови за рад САО, 

5. Предлози и питања 

 

Дневни ред је прихваћен једногласно.  

 

1.  Информација о раду САО током 2007.г. 

Председник САО Никола Поткоњак укратко је упознао све чланове САО са 

радом током 2007.г. Поменуо је све седнице Председништва САО, рад Изборне 

скупштине, Свечану скупштину САО, научне скупове који су одржани. Укратко је 

упознао све присутне са основним закључцима који су на тим скуповима донети, 

као и са проблемима са којима се САО сусретала у овој години. Посебно је истакао 

тешкоће у раду САО због нерешених питања смештаја и финансирања акативности 

САО. 

Новизабране чланове САО је обавестио да се могу информисати о раду САО  

у годишњацима САО за 2005. и 2006. годину. 

Свим присутним члановима подељен је  Годишњак САО – 2, за 2006.г. 

 

 

5. Програм рада САО 

Новоизабрани чланови САО су обавештени да је Академија усвојила 

петогодишњи програм рада (за период 2005-2010.г.). Тај програм је објављен у 

Годишњаку Академија за 2005.г. 

Један део из тог програма остварен је у протеклом периоду. Што се може 

видети из прегледа активности САО током протекле три године. Остало је, 

међутим,  доста тога што из тог програма није остварено. 

Није организован научни скуп “Модуларни програм стручног усавршавања 

наставника у функцији реформских промена” (тезе за скуп су урадили академици 

Младен Вилотијевић и Ђорђе Ђурић). 
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Издата је само једна монографија (дело Николе Поткоњака Именик српских 

педагога), а планирано је да се штампа сваке године најмање по једна монографија. 

Пројекат, Претходници САО, студија, у којој би требало приказати 

делатност свих оних који су се бавили образовањем у Србији (односно у Срба), а 

били су чланови научних друштава и академија, преузео је да оствари Никола 

Поткоњак. Он је прикупио одређени материјал и планира  да  студију напише у 

предвиђеном року, до 2010.г. 

Није реализован задатак да се, заједно са Руском академијом образовања, 

настави издавање међунардног часописа “Образовање – теорија – пракса”. 

Објављен је само први број тог часописа. 

Издата су досад два годишњака САО – за 2005. и 2006.г. Требало би 

наставити са редовним издањем тих публикација. 

Није издат ниједан извештај о истраживању. 

Није настављено са издавањем дела у оквиру библиотеке “Савремена 

педагошка мисао”. 

Нису успостављени стварни контакти са сличним институцијама у другим 

земљама, сем делимично, са Руском академијом образовања. Више по личној 

линији двојице чланова САО, који су и чланови Руске академије образовања 

(Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијевић). 

Није успустављена сарадња са међународним организацијама које се баве 

образовањем – УНЕСКО, ЦЕРИ-ОЕЦД, са одговарајућим институцијама Европске 

уније и сл. 

Није досад извршена размена публикација са одговарајућим институцијама 

у другим земљама. 

Нису успешно решена ми просторна ни материјално-финансијска питања из 

рада САО. 

Иако је САО, када је доносила поменути Програм рада (2005.г.), имала само 

десет чланова, она је свој рад замислила веома амбициозно. Улагала је максималне 

напаоре да што више од тог програма оствари. 

Закључено је да се настави са остваривањем неостварених тачака из 

Програма рада који је прихваћен 2005.г. 

Академик Владета Тешић обавестио је чланове САО да су припреме за 

одржавање научног скупа на тему Велика школа и Доситеј Обрадовић у току. 

Постоје одређене тешкоће око обезбеђивања стручних прилога. Мало је сручњака 

који се баве Историјом педагогије и школства у нас. Мало је заинтересованих за тај 

скуп. Закључено је да се наставе напори да се тај скуп организује у јуну 2008.г. и да 

се уместо научног скупа организује округли сто (са мање заинтерессованих 

учесника). Тежиште треба ставити на објављивање добрих стручних прилога на 

тему скупа, као и на објављивање  досад мање позната документа и сведочења о 

том добу и Великој школи. На њих је указао Владета Тешић. Те материјале би    

требало укључити у  Зборник радова.. Предложео је да се тако прикупљени 

стручни прилози и документа и сведочења објаве у Годишњаку САО за 2008.г. 

Једногласан је закључак да ако припреме и одзив за планирани  Округли сто не 

буду на задовољавајућој научној висини да се тај скуп  и не организује.  САО не би 

смела доводити у питање свој ниво и ауторитет због лоше и делимичне 

организације Округлог стола. Владета Тешић је задужен да даље настави са 
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припрема Округлог стола на тему Велика школа и Доситеј Обрадовић. О току тих 

прпрема стално ће обавештавати Председништво САО. Заједнички треба да одлуче 

како ће тај скуп и да ли ће бити одржан.  

Пошто САО сада има двадесет чланова различитих научних опредељења сви 

чланови су позвани да предложе теме скупова, монографије, истраживања и друге 

активности које спадају у делокруг рада САО у Програм рада за 2009. и 2010.г. 

Предлоге треба доставити у наредних месец дана. Овлашћује се 

Председништво САО да на основи тих предлога сачини конретан и остварљив 

Програм рада за 2009. и 2010.г. Са предлогом Програма рада Председништво САО 

упознаће чланове САО на првој редовној скупштини. 

У Програму рада за 2010.г. треба предвидети  изборе нових чланова САО. 

По Статуту САО избори нових чланова се врше, “по правилу”, сваке треће године.  

Усвојена су и два следећа закључка: 

- прихваћен је предлог Председниоштва САО да се у Редакцију за 

издавање монографија и научних дела, наших и страних стручњака, 

именују др Јован Ђорђевић, Данило Ж. Марковић, Младен Вилотијевић 

и Грозданка Гојков; 

- после разговора са Руском академијом образовања треба договорно 

предложити  чланове Редакције часописа “Образовање – теорија – 

пракса” . Што пре би требало припремити и издати бар  два  броја тог 

часописа са Руском академијом образовања. За ово се задужују Данило 

Ж. Марковић и Младен Вилотијевић (чланови Руске академије 

образовања и САО). 

 

 

6. Организација научног скупа о школи будућности – будућој школи 

Председник САО обавестио је чланове САО да су тезе за научни скуп о 

школи будућности написали Никола Поткоњак, Младен Вилотијевић и Новак 

Лакета. Никола Поткоњак је преузео обавезу да тезе са позивом за учешће на том 

научном скупу достави што већем броју оних који се баве школом и који о школи 

могу нешто да кажу. Пошто скуп теба да има интердисциплинарни и међународни 

карактер тезе и позив треба доставити и стручњацима других и земаља. 

Припремљене су три верзије позива и теза – ћирилицом, латиницом и на енглеском 

језику. Позив и тезе ће бити преведени и на руски језик. 

Никола Поткоњак је обавести чланове САО да је позиве и тезе досад послао  

91 стручњаку у Србији,  20 стручњака  у БИХ, 10 стручњака у Хрватској, 4 

стручњака  у Македонији, 4 стручњака у  Црној Гори и  чест  стручњака у  

Словенији. Остало је да се дође  до још неких адреса стручњака у Словенији и 

другим земљама. 

Грозданка Гојков ће енглеску верзију позива и теза упутити иностраним 

члановима САО, као и другим стручњацима у Румунији. 

Руску верзију позива и теза (коју ће побезбедити Грозданка Гојков) Младен 

Вилотијевић треба да пошаље члановима САО и осталим стручњацима у Русији. 

Присутни су замољени да доставе адресе стручњака којима би требало још 

послати позив и тезе за учешће на планираним научном скупу. 
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Овако широко слање позива за научни скуп о школи будућности има два 

основна циља. Први, да се позову на научни скуп струњчаци разних научних 

опредељења у Србији и у свету који могу да учествују у расправи о школи 

будућности. Други, да се што више стручњака, истовремено, обавести да је у 

Србији основана САО и да она активно делује. 

 

Никола Поткоњак је изнео даљи програм и редослед рада на организацији 

овог научног скупа: 

- пријаве за научни скуп прихватаће се до краја децембра 2007.г., 

- у јанурау 2008. год. сви који су пријавили учешће на научном скупу биће 

обавештени да своје прилоге треба да доставе Редакционом одбору 

најкасније до краја  августа 2008.г., 

- током септембра и октобра 2008.г. биће припремљен и објављен Зборник 

радова научног скупа, 

- сви учесници научног скупа, који су доставили своје писане прилоге, 

добиће Зборник радова пре одржавања научног скупа, 

- на научном скупу ће се расправљати само о школи будућности – будућој 

шоли, радови објављени у Зборнику (историјског, тееоријског и 

практичног карактера) треба да послуже као основа за ту расправу, 

- за  расправу на научном скупу Одбор за организацију Научног скупа 

треба да припреми конкретна питања и тезе, 

- научни скуп треба да траје два дана, 

- расправа ће бити објављена у следећем Годишњаку САО. 

 

Никола Поткоњак је предложио да у Одбор за организацију научног чине  

следећи чланови САО: Младен Вилотијевић, Новак Лакета, Милан Ратковић и 

Никола Поткоњак. Овај одбор би истовремено имао задатак да прегледа и одабере 

радове који ће бити објављени у Зборнику. Имао би улогу Редакционог одбора. 

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог. 

У дискусији која је вођена о тезама за научни скуп о школи будућности (сви 

чланови САО су их добили на авреме) било је извесних примедби да је тема веома 

широко постављена, да би је требало сузити, да би се требало ограничити само 

неке нивое и врсте школа и сл. Већина чланова САО,међутим, је подржала тезе и 

организацију научног скупа о школи будућности како је горе изложено. 

Подржан је предлог да се на следећој годишњој скупштини чланови САО 

обавесте о току припрема научног скупа о школи будућности. 

 

7. Просторни и материјални услови рада САО 

 

Председник САО обавестио је чланове Скупштине да је обавио разговор са 

руководством Форума педагога Србије и Црне Горе о могућностима коришћења 

њиховог простора за потребе САО. Он је замолио академике Бошка Влаховића и 

Раденка Круља да чланове Скупштине информишу о овим могућноастим. 

Из онога што су они рекли произлази следеће: 
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- просторије Форума педагога у Господар Јовановој улици бр 22 може да 

користи САО за састанке Председништва, својих одбора и Комисија, а 

има довољно простора да се ту одржавају и скупштине САО, 

- сва пошта која стиже за САО може да стиже на адресу Форума – 

Јованова 22, 

- електронска адреса која постоји у Форуму и Редакцији часописа 

“Педагогија”може бити убудуће адреса на коју ће стизати пошта и за 

САО, 

- службеница која обавља административне послове за Форума педагога и 

Редакцију “Педагогије” може основне административне послове да 

обавља и САО. 

Неки чланови Скупштине су захтевали да се овај договор потврди и 

одговарајућим писаним документом. Објашњено је да то није могуће. Јер, власник 

просторија је основна школа у чијем склопу се те просторије налазе. Форум има 

уговор да их може користити на неограничено време. Изриичито је речено у том 

уговору да их Форум не може уступати нити издавати другим организацијама и 

институцијама. Због тога овај договор је важећи и није га потребно и писмено 

потврђивати.  

Прихваћена је дата информација.  Изражена је захвалност Форуму за 

пружене могућности. Тиме се за одређено време решава важно питање за САО.  

Скупштина је закључила да и даље треба трагати за трајним решавањем 

питања просторног смештаја Српске академије образовања. 

Младен Вилотијевић је дао информацију о финансијском стању САО. Он је 

позвао све чланове САО да се заложе да се дође до неких донација и новчаних 

прилога како би се могле финансирати акативности САО. Било је речи и о досад 

неуспешном обраћању за материјалну помоћ неким министарствима и државним 

институцијама. М. Вилотијевић је дао члановима неопходне податке о рачуну САО 

у банци, облику уговора за прикупљање новчане помоћи и сл. и позвао их још 

једном да се ангажују на обезбеђивању средстава. 

 

8. Предлози и питања 

 

Председник САО је обавестио Скупштину да је на Председништву 

разматрана могућност формирања одељења у склопу САО. Како за то још нема 

услова, јер је мало чланова истих научних области (сем за подручје педагогије), 

предлаже се да се то питање одгоди до нових избора и повећања броја чланова 

САО. Предлог је Скупштина прихватила. 

С обзиром да се повећао број чланова САО и да ће бити више посла него 

досад, Председништво  предлаже Скупштини да изабере још неколико чланова у 

тај орган САО. Председништво предлаже да се поред постојећа четири члана 

(Председник САО – Никола Поткоњак. Подпредседник САО – Јован Ђорђеви. 

Генерални секретар САО – Данило Ж. Марковић и изабрани члан Председништва 

САО – Младен Вилотијевић) у Председништво САО изаберу и Грозданка Гојков и 

Ђорђе Ђурић. 

Скупшптина је прихватила предлог Председништва и предложила да у  

Председништво САО буде изабран и академик Бошко ВБлаховић. Ово тим пре што 
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ће убудуђе бити потребна већа сарадња и координација рада са Форумом педагога 

Србије и Црне горе (у коме је он један од руководилаца). 

Према томе Председништво САО чине: Никола Поткоњак, Јован 

Ђорђевић, Данило Ж. Марковић, Младен Вилотијевић, Горзданка Гојков, Ђорђе 

Ђурић и Бошко Влаховић. 

Покренуто је питање категоризације издања САО (монографија, зборника и 

сл.). Мора се створити додатна основа и заинтересованост научних и стручних 

радника да сарађују са САО и да објављују радове у њеним публикацијама. 

Предложено је да Младен Вилотијевић и Грозданка Гојков предузму одговарајуће 

мере и да о резултатима обавесте чланове САО на следећој скупштини. 

Данило Ж. Марковић још једном је позвао чланове САО да своје радове 

објављују у оквиру издања САО, као и да предлажу радове других научних и 

стручних радника (наших и страних) за објављивање у оквиру САО. Сваки такав 

предлог би разматрала Редакција у саставу Данило Ж. Марковић, Јован Ђорђевић, 

Младен Вилотијевић, Грозданка Гојков и Емил Каменов. 

Годишњак за 2007 годину требало би да садржи материјале научног скупа 

“Болоњска декларација и високо образовање у Србији”, биографије и 

библиограафије свих новоизабраних чланова САО (они треба да их припрема до 

краја године), преглед рада САО током 2007.г. (припремиће Никола Поткоњак), 

активности и објављене радове осталих чланова САО. 

Грозданка Гојков је обавестила да је формиран на интернету “вебсајт” САО 

и да би требало све материјале за годишњак, као и остало што се односи на рад 

САО, поставити на “сајту”. 

У начелу је договорено да се током 2008.г. одрже две скупшптине САО и да 

се оне вежу за научне скупове (у јуну и децембру) који се планирају. 

Скупштина САО завршила је рад око 14,15 часова. 

 

 

 

   СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАОВАЊА 

   (преглед чланства) 

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ (шест) – изабрани 17. фебруара 2007.г. 

 

Редовни чланови САНУ: Михајло Марковић 

           Миомир Вукобратовић 

           Чедомир Попов 

Председник Руске академије образовања Николај Дмитријевич Никандров 

Председник АНУ Реепублике српске Рајко Кузмановић 

Члан Академије медицинских наука Златибор  Петровић 

 

ИНОСТРАНИ ЧЛАНОВИ (осам) – изабрани 17 фебруара 2007.г. 

Драго Бранковић, професор универзитета у Бањој Луци, Република српска 

Миодраг Милин, професор универзитета у Темишвару, Румунија 

Ненад Сузић, професор универзитета у Бањој Луци, Република српска 

Јуриј Волков, професор универзитета Ростов на Дону, Русија  
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Григориј Давидович Глезјер, члан РАО, живи у САД 

Василиј Иванович Жуков,ректор Руског државног универзитета, Русија 

Мариора Михут Лизица, професор Универзитета у Араду, Румунија 

Камила Муршану, члан Румунске академије наука, Румунија 

 

РАДНИ САСТАВ САО  - по редоследу избора 

Редовни чланови 

Изабрани јуна 2005.г. 

 Никола Поткоњак 

 Јован Ђорђевић 

 Данило Ж. Марковић 

 Младен Вилотијевић 

 

Изабрани 27 августа 2005.г. 

 Милан Ратковић 

 Душан Савићевић 

 Владета Тешић 

 Драгослав Херцег 

 

Изабрани 17. Фебруара 2007.г. 

 Грозданка Гојков 

 Ђорђе Ђурић 

 Стојан Богдановић 

 Босиљка-Боска Ђорђевић 

 Емил Каменов 

 Раденко Круљ 

 Илија Ћосић 

 

Дописни чланови  

Изабрани 27 августа 2005.г. 

 Грозданка Гојков 

 Ђорђе Ђурић 

 

Изабрани 17 фебруара 2007.г. 

 Бошко Влаховић 

 Мирчета Даниловић 

 Миомир Ивковић 

 Новак Лакета 

 Милан Недељковић 

 

СРСПКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА ИМА У РАДНОМ 

(АКТИВНОМ) САСТАВУ 15 РЕДОВНИХ И 5 ДОПИСНИХ ЧЛАНОВА. 

 

Структура чланства (у радном саставу) по научним областима 

 11 педагога различитих педагошких дисциплина 

  3 психолога 
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   2 социолога образовања 

  2 математичара 

  1 андрагог 

  1 инжењер 

 

Структура  иностраних чланова САО по научним областима 

  1 филозоф 

  1 педагог 

  2 историчара 

  1 паразитолог 

  1 историограф 

  1 социолог образовања 

  1 математичар 

 

 

 

Београд,април 2007.г. 


