
На основу члана 13. став 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-
аутентично тумачење и 68/15) и члана 8. став 1. Закона о Народној 
скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10), 

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници Другог 
редовног заседања у 2015. години, одржаној 3. новембра 2015. године, 
донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ  

ПРОСВЕТНОГ САВЕТА 
 
 

I 
 

За чланове Националног просветног савета бирају се: 
1. из реда академика - редовних професора универзитета 

- акaдемик Миљенко Перић, на време од шест година;  
 

2. из реда чланова Матице српске - редовних професора 
универзитета   

- проф. др Славко Гордић, на време од шест година; 
 
3. из реда наставника Универзитета у Београду 
- проф. др Ана Пешикан, на време од шест година, 
- проф. др Александер Бауцал, на време од шест година, 
- проф. др Александар Липковски, на време од шест година; 
 
4. из реда наставника Универзитета у Нишу 

- проф. др Драган Денић, на време од шест година; 
 
5. из реда наставника Универзитета у Крагујевцу 
- проф. др Бранислав Поповић, на време од шест година; 

 
6. из Заједнице васпитача предшколских установа 

-  Радмила Петровић, на време од шест година; 
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7. из Савеза учитеља Србије 

- Зденка Миливојевић, на време од шест година; 
 
8. из друштава историчара Србије 

- Бојана Стевановић, на време од шест година; 
 

9. из Српског географског друштва 

- Дубравка Петровић, на време од шест година; 
 
10. из Друштва физичара Србије 

- Владан Младеновић, на време од шест година; 
 
11. из Српског хемијског друштва 

- Мирјана Марковић, на време од шест година; 
 
12. из Српског филозофског друштва 

- Верољуб Илић, на период до 25. маја 2017. године; 
 

13. из Друштва ликовних педагога Србије  

- Лола Лукић, на време од шест година; 
 
14. из Савеза педагога за физичку културу 

- Иван Ћирић, на време од шест година; 
 
15. из Друштва психолога Србије 

- Весна Јањевић Поповић, на време од шест година; 
 
16. из реда представника заједница средњих стручних школа 

- Милибор Саковић, на време од шест година, 
- Станко Матић, на време од шест година; 
 
17. из реда репрезентативних синдиката за делатност 
образовања 

- Александар Ничић, на време од шест година; 
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18. из реда удружења послодаваца 
- проф. др Славенко Гргуревић, на време од шест година. 
 
 

II 
 

Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 

 
РС број 38 
У Београду, 3. новембра  2015. године 

 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Маја Гојковић 


