
Записник 
са скупштине Друштва за чисту и примењену логику 

 

Годишњој скупштини Друштва за чисту и примењену логику (у наставку Друштва), 

одржаној 10.6.2016. године у сали 301f Математичког института Српске академије наука и 

уметности, присуствовали су: Коста Дошен, Слободан Вујошевић, Раде Живаљевић, 

Миодраг Капетановић, Бранислав Боричић, Уна Поповић, Горан Рујевић, Милош Аџић, 

Јована Костић, Катарина Максимовић, Предраг Тановић, Мирјана Борисављевић, Зоран 

Петрић, Драган Додер, Сенка Милошевић и Зоран Огњановић. 

Председник управног одбора Друштва, проф. др Коста Дошен, отворио је скупштину 

Друштва после чега је једногласно усвојен предложени дневни ред скупштине.  

Проф. Дошен је отворио прву тачку дневног реда скупштине и поднео присутнима извештај 

о раду Друштва у протеклих годину дана. Он је на почетку  обавестио скупштину да 

Друштво више није регистровано код државе и да према њој нема никаквих новчаних 

обавеза. За брисање из регистра таксе је платио Математички институт зашта Друштво 

дугује захвалност директору Математичког института, проф. Зорану Огњановићу. 

Као успехе у раду Друштва у претходној години, проф. Дошен је издвојио следеће: 

1. Израда интернет стране Друштва; 

2. Покровитељство Друштва над студентском последипломском конференцијом, 

одржаном 2015. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду; 

3. Покровитељство над оснивањем логичког семинара у Нишу којим ће руководити 

проф. Меланија Митровић; 

4. Присуство Друштва у медијима, посебно приликом свечаности поводом доделе 

почасног доктората проф. Петеру Шредер-Хајстеру са Универзитета у Тибингену; 

5.  Успешна сарадња са Универзитетом Црне Горе, посебно предавање које је 

председник управног одбора одржао на Филозофском факултету у Никшићу као гост 

тамошњег наставника логике др Владимира Дрекаловића; 

6. Друштво може бити задовољно што је заслугом колега из Новог Сада, др Уне 

Поповић и Горана Рујевића, осавремењена настава логике на Филозофском 

факултету у Новом Саду, па се тај предмет предаје почевши од ове школске године 

у складу са оним како се логике предаје и у свету; 

7. Присуство Друштва на интернет страни математичке конференције Републике 

Српске; 

8. Покровитељство Друштва над БАЛ семинаром, студентским семинаром који се 

одржава на Филозофском факултету Универзитета у Београду; 



9. Представљање Друштва веома посећеним предавањима у оквиру прославе 70 

година од оснивања Математичког института. 

 

Као неуспехе у раду Друштва, проф. Дошен је издвојио следеће: 

1. Иницијатива за промену наставног програма логике у средњим школама коју је 

Друштво покренуло пре три године није уродила плодом. Надлежно министарство 

се на овај предлог Друштва оглушило и није на њега одговорило ни после више од 

две године; 

2. Анкета која је објављена на интернет страни Друштва а која је имала за циљ да 

испита шта, пре свих, ђаци мисле о настави логике у средњим школама није 

побудила никакво интересовање код ђака ни код других; 

3. Осим успеха код медија који су раније споменути, Друштво иначе није било 

успешно у овом погледу. Медији нису били заинтересовани да о важним стварима 

којима се Друштво бави обавесте нашу јавност. 

Проф. Дошен је овим завршио прву тачку дневног реда скупштине Друштва.  

Друга тачка дневног реда била је посвећена присуству логике на научним пројектима 

министарства. Проф. Дошен је истакао да би логичким пројектима требало да руководе 

логичари, као што је то до сада био случај. Ово је начин да логички пројекти наставе да 

постоје и да на њима логичари остану. Проф. Дошен је онда предложио да Друштво о томе 

заузме и званичан став.  

Присутни су као став Друштва једногласно усвојили предлог проф. Дошена да би 

логичким пројектима и убудуће требало да руководе логичари. 

Проф. Дошен је овим завршио другу тачку дневног реда скупштине Друштва и отворио 

трећу и последњу тачку дневног реда која се тиче избора новог руководства Друштва.  

Проф. Дошен је прво предложио смену у управном одбору Друштва. Као што је раније 

било договорено, председник управног одбора Друштва има мандат ограничен на годину 

дана па је проф. Дошен за место новог председника управног одбора предложио проф. 

Слободана Вујошевића, досадашњег потпредседника управног одбора због његових 

заслуга у остваривању циљева Друштва на Универзитету Црне Горе, како на математици 

тако и на филозофији. Осим тога,  проф. Дошен је за чланове управног одбора Друштва 

предложио и проф. Меланију Митровић као и Горана Рујевића. За потпредседника 

управног одбора Друштва, проф. Дошен је предложио Милоша Аџића.  

Милош Аџић је предложио проф. Косту Дошена за члана одбора за пропаганду Друштва.  

О свим овим предлозима се заједно гласало и они су усвојени једногласно од стране 

присутних. 



Проф. Дошен је затим дао реч новом председнику управног одбора Друштва, проф. 

Вујошевићу. Проф. Вујошевић је изнео своје планове везане за интернет страну Друштва. 

Друштво би требало да формулише препоруке за почетне, средње и напредне курсеве из 

логике, онако како се то у свету ради. Такође, на интернет страни Друштва би требало да 

се објаве сви силабуси логичких предмета који се на нашим универзитетима предају. 

Друштво би такође требало да се обрати рачунарским факултетима због блискости логике 

и теоријског рачунарства. Проф. Вујошевић је са овим у вези истакао да логика треба да 

заузме важно место у нашем систему образовања. 

Овим је скупштина Друштва завршена. 

 

 

 

Записник водио:       У Београду 

Милош Аџић        10.6.2016. 

 

 


