
     
 
    З А П И С Н И К 

Седнице  Председништва САО одржане у Београду 5. јула 2010.г. у 
10 часова у просторијама Педагошког форума Србије и Црне горе, ул. 
Господар Јованова 22. 
 

Дневни ред седнице Председништва: 
 
1. Припрема Изборне скуптшине Српске академије образовања, 
2. Анализа Програма рада САО за 2010.годину, 
3. Текућа питања 
 

Седници присуствују сви чланови Председништва САО сем Ђорђа 
Ђурића. Председништво има кворум и може пуноправно одлучивати. 
Седницом руководи Председник САО Никола Поткоњак. 

 
1. За седницу Председништва Младен Вилотијевић, члан 

Председништва, припремио је, на основу написаних реферата од стране 
изабранх комисија, опширнију Информацију о кандидатима за чланове 
САО, са најнужнијим биографским и библиографским подацима 

 
На основу написаних реферата за кандидате који су предложени за 

чланове САО, предлога садржаних у рефератима,  информација датих на  
седници Председништва, после дискусије о сваком кандидату појединачно,  
Председништво је одлучило да предложи Изборној скупштини САО да за  
редовне чланове САО изаберу  следеће кандидате: 

др Влада Вељковића, дописног члана Инжењерских наука Србије, 
заслужног члана Српског хемијског друштва, редовног професора  
Технолошког факултета,. 

др Драгана Коковића, универзитетског профеосра социологије - 
социолога образовања, професора Филозофског факултета у Новом Саду, 
директора Инситута за социологију и филозофију на истом Факултету,  
члана Матице српске у Новом Саду,  председника Социолошког друштва 
Србије,  

др Петра Козића, социолога – социолога образоваа, професора 
Универзитета у Нишу, професора социологије на Факултету 
организационих наука у Београду, декана Факултета организационих наука 
у Београду.  

 
На основу написаних реферата, предлога садржаних у рефератима, 

дискусије о сваком  кандидату појединачно, Председништво је предложило 
Изборној скупштини САО да за дописне чланове САО изабере следеће 
кандидате: 

  др Зорана Аранђеловића, економисту, члана Научног друштва 
економиста, професора Економског факултета у Нишу, 
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др Крстивоја Шпијуновића, педагога, професора и декана 
Учитељског факултета у Ужицу, 

др Вељка Банђура, педагога, методолога педагогије, професора 
педагогије на Учитељском факултету у Београду, 

др Милку Ољачу, андрагога, професора на Филозофском 
факултету у Новом Саду,  

Др Борислава Станојловића, педагога, руководиоца институција 
за образовање васпитача предшколских установа у Београду,  

др Радослава Бубња, професора физичке културе и биомеханике на 
Филозофском факултету у Нишу. 

 
Напред дати предлози усвојени су једногласно.  
 
Истовремено је констатовано да је учињен пропуст Председништва 

што није овом приликом преложило неке садашње дописне чланове САО за 
редовне чланове. То се мора учинити прилком следћег избора (кроз три године). 

 
 

             За иностране чланове  САО предложени су: 
др Марјан Блажич, педагог  из Словеније, 
др Миле Илић, педагог  из Републике српске, БИХ 
др Антон Илика, педагог из Румуније, 
др Отиман Паун Јон, доктор агрономских наука   из Румуније,  
др Стојаковић Петар, психолог из Републике српске, БИХ 
др Никола Мијановић, педагог из Црне Горе 
др Виктор Нојман, доктор историјских нака из Румније 
 
Комисије за писање реферата о кандидатима за иностране чланове 

предлагале су их у одређена звања – редовни, односно дописни члан.  Статутом 
САО није предвиђена категоризација иностраних чланова. Председништво 
предлаже Изборној скупшштини да их све изабере за иностране чланове без 
категоризације. 

 
У дискусији је констатовано да је то један од недостатака Статута 

САО и да би требало, када се буде вршила његова допуна и поправка, предвидети и 
да се инострани чланови бирају у звања редовних и дописних чланова. Ако се таква 
одредба унесе у Статут САО онда би се одлучило какав ће статус имати већ 
изабрани инострани чланови САО. 

 
2. Анализиран је Програм рада САО за 2009 и 2010 годину и 

констатовано је да неки постављни задаци нису оставрени. Нису одржани 
предвиђени скупови о педагошким изазовима постмодерне и еколошком 
образовању и остваривању националног програма развоја Србије у контексту 
реализације миленијумске декларације. Када је реч о програму рада САО за 2010 
год. онда није припремљен нучни скуп о универзитетској настави ни о 
предшколском васпитању.  
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Председништво предлаже да се одустане од организовања 
поменутих научних скупова. 

 
Председништво предлаже, да се у складу са одлуком претходне 

Скупштине, одржи до краја 2010.г.  научни скуп о школи и да се на том скупу 
обележе годишњице одређеног броја чланова САО. 

Предлог изабране комисије (М. Вилотијевић, Н. Лакета и Б. 
Влаховић) је да тема овог научног скупа буде Оспособљеност наставника за нове 
улоге (компетенције) у школи. 

На том научном скупу треба обележити јубиларне годишњице 
следећих чланова САО: Д.Ж. Марковића, М. Ратковића, М. Недљковића и Е. 
Каменова. 

 
Констатовано је да је штампана публикација – монографија САО 

Наши велики претходници аутора Н. Поткоњака и предлаже се да се изврши 
промоција те публикације на следећем скупу који оргнизује САО. 

 
Штампан је Годишњак САО за 2009.год. Нажалост, због недостатка 

средстава, та публикација је штампана у веома ограниченом броју примерака.  
 

Поново је покренуто питање настављања издавања часописа ОБРАЗОВАЊЕ 
- ТЕОРИЈА И ПРАКСА као међународног издања. После доста опсежне дискусије 
констатовано је да нема много ни материјалних ни других услова да се наставаи са 
издавањем тог часописа, пре свега, у сарадњи са Руском академијом образовања. 

У дискусији се дошло до става да би далеко целисходније било да се 
предложи Форуму педагога Србије и Црне Горе да се заједнички издаје часопис 
ПЕДАГОГИЈА. Он излази континуирано више година, има своју публику и 
сараднике, теоријској је карактера, има доста висок статус, у њему сарађују и 
инострани аутори итд. Требало би учинити све да се тај часопис даље унапрећује и 
повиси његов научно-теоријски статус и значај. Требало би ићи корак по корак у 
постизањз тог циља. 

Уколико Форум прихвати горњи предлог (за то су задужени чланови САО 
Раденко Круљ и Бошшко Влаховић), онда би требало формирати заједничку 
редакцију, допунити  број иностраних чланова редакције ( у постојећој се налазе 
већ чланови из других земаља) и наставити са његовим издавањем, придајућо му 
међунардни карактер и по саставу редакције и по објављеним прилозима. 

 
Б. Влаховић је информисао да сарадња САО и Форума педагога на изради 

Педагошке екциклопедије иде добро, али би било потребно да  се  чланови САО, 
који су већ у  редакцијама и као аутори, у томе више ангажују. 

 
Закључњено је да би требало припремити допуне и иновирање неких 

чланова Статута САО. За то је задужен Д.Ж.Марковић 
 
3. Текућа питања. 
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     Д.Ж.Марковић дао је информације о скупоу, посвећеном савременим 
проблемима омладине, који се одржава у организацији више академија и института 
(Кина, Русија, Институт за социологију у Москви и сл). Прихваћено је да он 
представља САО на тим скуповима. 

 
Г. Гојкови је истакла поребу и могућност веће сарадње са универзитетима и 

Академијом наука у Румунији. 
  
Седница председништва САО завршена јенешто пре  12.часова. 
 
При крају на седницу је стигао и члан Председништва САО Ђ. Ђурић. Он се 

сагласио са предлозима и закључцима Председништва. 
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З А П И С Н И К 
Изборне скупштине Српске академије образовања 
 
Изборна скупштина Српске академије образовања одржана је у Београду 5. 

јула 2010. године у просторијама Форума педагога Србије и Црне Горе у улици Г. 
Јованова 22 са почетком у 12 часова. 

 
Од 20 чланова САО у радном саставу  Скупштини је присуствовало 17 

чланова. Били су одустни: Владета Тешић, Драгослав Херцег и Стојан Богдановић 
Сви су оправдали своје одуствовање са Скупштине.  

 
Изборна скупштина је имала кворум и могла је пуноправно да одлучује. 

Скупштином је руководио председник САО Никола Поткоњак. 
 
Дневни ред Изборне скупштине: 
 
1. Разматрање информације о расписаном јавном позиву за  избор нових 

чланова САО и о кандидатима који су се пријавили на тај позив, 
 
2. Доношење одлуке о избору нових чланова САО, 
 
3. Програм рада САО за наредни период. 
 

             1. Председник САО Н. Поткоњак је информисао чланове Изборне 
скупштине САО да је пре ове Скупштине одржана седница Председништва САО и 
да је Председништво утвдило предлоге кандидата за чланове САО. 

  
Млден Вилотијевић је обавестио Скупштину да је у марту и фебруару 

расписан јавни позив за избор нових чланова САД.  Јавни позив је био отворен 
месец дана. За сваког пријављеног кандидата изабрана је трочлана комисија која је 
била дужна да напише реферат о пријављеном кандидату и да да предлог звања 
(редовни, дописни, инострани)  у које би требало бирати пријављеног кандидата 

. 
Сви реферати написани су на време. Председништво је објавило у јавном 

гласолу да се сви реферати налазе на увиду јавности месец дана (током јуна 
месеца). За тај месец дана није стигао ниједан јавни приговор, предог и сл. на 
реферате који су написани. 

 
За редовне и дописне чланове у активном саставу САО било је девет (9) 

кандидата, а за иностране чланове седам (7) кандидата. 
 
О сваком пријављеном и предложеном кандидату за члана САО академик 

М. Вилотијевић је припремио краћу био-библиографску информацију. САО није 
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располагала средствима да умножи све реферате и да их достави члановима 
Председништва и члановима САО. 

 
Председништво је разматрало сваки предлог појединачно и о сваком 

кандидату се изјашњавало посебно. 
 
Листа кандидата за нове чланове САО – редовне, дописне и иностране – 

утврђена је на Председиштву једногласно. 
 
Чланови Изборне скупштине добили су на посебном листу имена кандидата 

који се предлажу  за избор у звања редовних, дописних и иностраних чланова САО. 
 
2. Листа кандидата коју је Скупштини предложило Председништво 

прихваћена је без измена и једногласно.После краће расправе која је вођена на 
Изборној скупштини приступило се тајном гласању о предложеним кандидатима за 
чланове САО. 

 
За избор редовних чланова САО према Статуту САО могли су да гласају 

само редовни члановио САО – њих 12 присутних на Изборној скупштини. После 
сабирања листића тајног гласања утврђено је да је Изборна скупштина САО 
изабрала за своје нове редовне чланове:  

Др Вељковић Влада, једногласно (добио је свих 12 могућих гласова) 
Др Коковића Драгана, једногласно и 
Др Козиђ Петра једногласно 
. 
Председник Н. Поткоњак је констатовао да је Изборна скупштина изабрала 

три нова редовна члана САО у активном саставу. 
 

После избора редовних приступило се избору дописних чланова САО. 
После прегледа листића тајног гласња  (право гласа имали су свих 17 пристуних 
чланова САО) утврђено је да су предложени кандидати добили: 

Др Зоран Аранђеловић 14 (од 17 могућих) гласова 
Др Крстивоје Шпијуновић 12 гласова 
Др Вељко Банђур 12 гласова, 
Др Милка Ољача 12 гласова 
Др Борислав Станојловић 11 гласова и  
Др Радослав Бубањ 16 гласова 
 
Председник Н. Поткоњак је констатовао да су сви предложени кандидати за 

дописне чланове САО изабрани. САО тако сада има шест (6) нових дописних 
чланова. 

Овим избором САО има у свом радном саставу 29 чланова, од тога 18 
редовних и 11 дописних чланова.  

 
После избора редовних и досписних чланова САО приступило се избору 

иностраних чланова САО. 
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Чланови Изборне скупшштине су обавештени да су неке комисије за писање 

реферата предлагале иностране чланове у звања редодних, односно дописних 
чланова САО. Како таква могућност не постоји по важећем Статуту САО предлаже 
се члановима Скупштине да све предложене кандидате изаберу у звање 
иностраних чланова САО. 

 
Председништво је обавестило чланове Скупштине да би требало извршити  

допуне Статута САО и да се утврдити да се убудуће и инострани чланови бирају 
у звања редовних, односно дописних чланова. Тада би се одлучило каква звања ће 
добити већ изабрани инострамни чланови САО. Скупштина је прихватила 
једноглано предлог  Председништва САО. 

 
За избор иностраних чланова имали су право да гласају сви присутни 

чланови САО (и редовни и дописни) – њих 17.  
 
Послее прегледа листића тајног гласања председник је констатовао да су 

преложени кандидати за иностране чланове добили следећи број гласова: 
Др Марјан Блажич 17 гласова 
Др Миле Илић 16 гласова 
Др Антон Илика 15 гласова 
Др Виктор Неуман 17 гласова 
Др Јон Паун Отиман 17 гласова  
Др Стојаковић Петар 17 гласова и  
Др Никола Мијановић 15 гласова. 
 
 Председник Н. Поткоњак је констатовао да су сви предложени кандидати 

изабрани за иностране чланове САО. 
 
После ове Скуштине САО има укупно 15 иностраних чланова у свом 

саставу. 
 
3. Председништво је обавестило чланове скупштине  да је детаљно 

разматрало предлог ПРОГРАМА РАДА САО  за наредни период. 
Прихваћени су предлози да се одустане од  научних скупова предвођених 

програмом рада за 2009. и 1010 годину: о предшколском васпитању, педагошким 
изазовима постмодерне и глобалним проблемима универзитетске наставе. 

 
На Скупштини је изнет предлог да не мора сваки скуп који организује САО 

бити ђирег  научног нивоа, са рефератима, корефератима, великим бројем 
учесника, унапред штампаним зборницима радова  и сл. Било би целисходно када 
би САО организовала округле столове, дискусије о актуелним проблемима 
образовања и васпитања, без много реферата, кореферата и са мањим бројем 
учесника. Такви скупови мгли би да се органиѕују чешће. 
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Прихваћен је предлог Председништва да се у децембру о.г. организује 
научни скуп – округли сто – са више учесника на тему Оспосбљеност 
наставника за нове улоге у школи.  

 
Прихваћен је предлог да се из наслова теме изостави термин ,,компетенције,, 

јер он собом не носи ништа ново ни посебно када је реч о улогама наставника у 
школи. Није прихваћено да у наслову буде и додатак у будућој школи, (то су неки 
сугерирали), јер је реч о  новим улогама наставника и у савременој и у будућој 
школи. 

За организаторе овог скупа именован је Одбор у саставу: Грозданка Гојков, 
Младен Вилотијевић, Бошко Влаховић и Лакета Новак. 

 
Договорено је да се за предложени скуп напишту тезе за дискусију.  У том 

материјалу (на неколико страна) треба обухватити улоге наставника на свим 
школским нивоима – од основних, преко средњих до високошколских и у свим 
доменима њиховог садашњег и будућег деловања. 

 
Тезе ће до септембра 2010. г. припремити академик Грозданка Гојков. 
 
Одбор ће сачинити листу учесника и свима благовремено доставити Тезе за 

дискусију. Од учесника се неће захтевати посебни писани реферати ни кореферати. 
На почетку скупа објашњење Тезе даће аутор Теза. 

 
На  научном скупу о новим улогама наставника у школи који ће бити 

организован у децембру месецу 2010. год. треба, у првом свечаном делу, урадити 
следеће: 

- Свечано уручити повеље о чланству у САО новоизабраним 
члановима САО 

- Представити монографију Н. Поткоњака, Наши велики 
претходници – књигу ће представити рецензенти и аутор (М. 
Вилотијевић, Н. Лакета и Н. Поткоњак), 

- Обележити јубиларне годишњице академика Милана Ратковића (о 
њему говори Ђорђе Ђурић), Милана Недељковића (говори Б. 
Влаховић), Данила Ж. Марковића (говори М. Вилотијевић) и 
Емила Каменова (говори Милан Ратковић). 

Пошто се на научном скупу обележавају јубиларне годишњице четири 
академика САО ће о томе обавестити институције у којима су они радили 
(Учитељски факултет у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду и 
Педагошки факултет у Јагодини) и позвати их да буду суорганизатори тог скупа. 
Они треба да декегирају по једног члана у одбор који припрема скуп. Истовремено 
их треба обавестити да се припрема објављивање биографско-библиографских 
публикација за слављенике и позвати их да учествују у трошковима штампања тих 
публикација. 

До децембраа месеца треба обезбедити средства и објавити  посебне 
брошуре са биографским и библиографским подацацима о академицима којима се 
бележавају јубиларне годињице. Пошто су такве брошуре већ објавњене за 
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академика Милана Ратковића и Емила Каменова, средства треба обезбедоти за 
објављивање сличних публикација за Данила Ж. Марковића и Милана 
Недељковића. Учинити то са Учитељским факултетом у Београду и Педагошким 
факултетом у Јагодини. 

 
С обзиром на предвиђени програм научног скупа Одбор за његов 

организацију трба да предвиди могућност  да он траје током целог једног дана. 
 
Скупштина је прихватила предлог Председништва да се затражи од Форума 

педагога да убудуће заједнички издајемо  часоппс ПЕДАГОГИЈА и да га постепено 
учинимо  међународним и високо рангираним научним гласилом. 

 
Прихваћена је информација о сарадљи САО и Форума педагога СЦГ на 

изради Педагошке енциклопедије. 
 
Прихваћен је предлог да  почетком следеће године САО организује округли 

сто на тему српска педагошка  терминологија и њено кварење (задужење 
академика Н. Поткоњака). 

 
Прихваћен је предлог да се скуп о екологији и ордживом развоју  организује 

током 2011.г.(задужење академика Д. Ж. Марковића). 
 
Прихваћен је предлог да за следећу Скупштину САО академик Д. Ж. 

Марковић припреми предлог допуна и измена у Статуту САО. 
 
Прихваћеен је предлог да Д. Ж. Марковић буде представник САО на 

научном скупу Омладина и савремени свет који се одржава крајем септембра 
2010.г. у Београду и који организују академије и научна друштва из Русије, Кине, 
Казахстана, САД  и Србије,  

 
Прихваћен је предлог да се размотре конкретни облици сарадња САО са 

академијама и научним институцијама Румуиније. 
 
Младен Вилотијевић је упознао чланове Скупштине САО да је објављена 

јубиларна публикација о  Факултету техничких наука у Новом Саду, чији је 
активни руководилац и истакнути редвни члан САО академик Илија Ћосић.    

 
Изборна скупштина САО завршена је око 15 часова. 
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