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Скупштини САО присуствује девет чланова САО. Једино је био одсутан 

Драгослав Херцег (оправдани разлози). 

Скупштина је пуноважно одлучивала о свим кандидатима за које су поднети 

предлози за пријем у чланство САО. 

За сваког кандидата изабрана  комисија написала је извештај са предлогом. 

Сви извештаји са предлозима били су месец дана на увиду јавности. 

Пре Скупштине САО одржана је седница Председништва САО којој су 

присуствовала сва четири члана. Председништво је подржало извештаје комисија и 

за сваког кандидата појединачно дало предлог Изборној скупштини.  

Најпре су за редовне чланове изабрани досадашњи дописни чланови: 

Грозданка Гојков и Ђорђе Ђурић. После избора за редовне чланове они су 

пуноправно учествоали у избору свих осталих кандидата за чланове САО. 

За почасне чланове  САО изабрани су: редовни чланови САНУ: Михајло 

Марковић, Миомир Вукобратовић и Чедомир Попов; 

Никандоров Николај Димитријевич, Председник Руске академије 

Образовања, 

Златибор Поповић, почасни члан Српског лекарског друштва, редовни члан 

Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, 

Рајко Кузмановић, Председник и редовни члан АНУ Републике српске 

За редовне чланове САО изабрани су: 

Стојан Богдановић, област математичких наука, 

Босиљка-Боска Ђорђевић, психолог 

Емил Камеенов, педагог 

Илија Ћосић, област техничких наука 

За дописне чланове САО изабрани су: 

Бошко Влаховић, педагог,  

Мирчета Даниловић, психолог 

Новак Лакета, педагог, 

Милан Недељковић, социологија образовања, 

 

За иностране чланове САО изабрани су: 

Драго Бранковић, педагог, Република српска,  

Јуриј Волков, професор и проректор универзитета у Ростову на Дону, 

Русија, 

Јуриј Давидивић Глејзер, члан Руске академије образовања, живи у САД, 

Василиј Ивановић Жуков, историчар, Ректор Руског државног социјалног 

универзитета, Русија, 



Миодраг Милин, историчар, редовни професор Универзитета у Темишвару, 

Румунија, 

Михут Лизица Мариора, филолог, професор Универзитета у Темишвару, 

Камила Мурешану, историограф, члан Румунске академије наука, почасни 

доктор већег броја европских универзитета, 

Ненад Сузић, психолог, професор  Филозофског факултета, Бања Лука, 

Република српска. 

 

 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА после одржане изборне скупштине има 

укупно  

- седам (7) почасних чланова, 

- четрнаест (14) редовних чланова 

- пет (5) дописних чланова 

- осам (8) иностраних чланова. 

По научним областима редовних и дописних чланова структура САО је 

следећа: 

- 11 педагога, 

-  2 психолога, 

-  2 социолога, 

-  2 математичара, 

-  1 андрагог, 

-  1 техничке науке 

Структура иностраних чланова САО по научним областима: 

- 2 историчара, 

- 1 педагог, 

- 1 психолог 

- 1 филолог 

 

 


