
ПРЕДЛОГ СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ ОБРАЗОВАЊА 

да Чеда Недељковића, професора изабере за редовног члана САО 

 

 

1. Биографија 

Чедо Т. Недељковић рођен је 1932. године у селу Негришори 

(Драгачево). Основну школу завршио је у суседном селу Марковици, 

четири разреда гимназије (тада је то била осморазредна школа) у 

Чачку, Учитељску школу у Титовом Ужицу, филозофски факултет 

(група за југословенску књижњвност и српскохтватски језикик) у 

Београду. 

  

2. Кретање у служби 

Учитељевао је у селима Жабрен (Сјенички срез) и Ртари (општина 

Лучани), предавао српски језик у осмогодишњој школи у Каони 

(Драгачевски срез), био помоћник директора основне школе „Олга 

Петров“ у Падинској Скели, професор Учитељске школе у Београду, 

саветник за средње образовање у Београдској заједници образовања, 

помоћник директора Републичког завода за унапређивање 

образовања и васпитања, уредник у Заводу за уџбенике.  

3. Стручна и ауторска активност 

Чедо Недељковић је конципирао и основао лист (полумесечник) 

Београдско школство у коме је редовно објављивао аналитичке 

текстове. Такође, уређивао је часопис Ревија образовања и лист Наша 

стручна школа. У часопису Југословенски преглед,  који је излазио на 

српском и енглеском језику објавио је више радове о проблематици 

образовања у Југославији. Сарађивао је, објављујући радове из 

области образовања, у часописима Педагогија и Взгоја ин 

изображевање. Велики број његових чланака из образовне 

проблематике објавили се дневни листови Политика и Данас између 

осталих и следеће Грбаљ у старим ћириличким документима 

(одбрана ћирилице). Дуално образовање – бушење рупе на саксији, 

Праунук Бењамина Калаја (одбрана српског језика), Ученик на пустом 

онлајн острву, Смета ли Вук Караџић мултикултурализму, Из 

школства изостао човек, Одужимо се Светом Сави, Еснафски 



притисци оптерећују ученике, Тржишна конкуренција и формирање 

личности, Умро Свети Никола српске педагогиј (поводом смрти 

Николе Поткоњака)…На Радио Београду често је говорио о раскораку 

између постављених циљева и могућности школа (материјална 

средства, опрема) да их остваре. Нарочито је истицао да је у настави 

запостављена васпитна компонента што за последицу има 

силеџијство па се педагошким проблемима бави полиција. 

Приредио је  зборник текстова Путеви образовања – страна искуствв у 

коме су објаљени аналитички текстови познатих светских аутора. Ти 

текстови су често цитирани и појављивали су се у многим 

библиографијама. Просветни преглед му је објавио дуже радове 

Марксизам и уметност и Образовање у законској регулативи. 

Нарочито је био запажен текст „Мисао у крлетци“ (критика што се 

марксизам у  програмима појављује као посебан предмет). Објавио је 

седам романа од којих су неки награђивани на анонимним 

конкурсима. Два романа Исповест Ђорђа из Растовца и Тежина сенке 

су изразито дидактичког карактера. Похвалну оцену о њима дали су 

Никола Поткоњак и Младен Вилотијевић истичући а се они могу 

успешно користити у наставној пракси. 

Чедо Недељковић је био члан Југословенске делегације на Унесковој 

конференцији о информационом систему у образовању одржаној 

септембра 1977. у Женеви. Био је члан Савета Филозофског 

факултета. 

4. Објављени радови 

Књиге 

• Путеви образовања – страна искуства (зборник текстова 

реномираних светских аутора о проблемима образовања), 

Агена, Београд, 1991.  

• Милисављев именик, роман, Центар за образовну 

технологију, Београд, 2009. 

• Исповест Ђорђа из Растовца, роман, Библиотека опоштине 

Лучани, 2011. 

• Љубав и оно друго, роман, Партенон, Београд и Библиотека 

општине, Лучани, 2014. 

• Лапонци, роман, Библиотека општине, 2915. Лучани 

• Тежина сенке, роман, Сигмапревент, Врњачка Бања, 2017. 



• Тамо или овамо, роман, Сигмапревент, Врњачка Бања, 2019. 

• Покајање, роман, Сигмапревент, Врњачка Бања, 202 

Стручни радови и значајнији чланци 

• Велики напредак у образовању и култури (развој 

образовања и културе  у Југославији ос 1945 дом 1977. 

године) у књизи  Тридесет година социјалистилке 

Југославије, седам ауторских табака, Монос, Београд, 1075. 

• Информационо-документационе везе  у образовно-

васпитном систему  СФРЈ (неопходан је Савезни комитет за 

образовање и културу) – рад у књизи Јединство и 

заједништво у образовању, Нова просвета, Београд, 1986. 

• Национални извештај о развоју образовања од 1984. до 1986 

(коаутор), припремљено за Женевску конференцију 

министара образовања, Југословенска комисија за сарадњу 

са Унеском, Београд, 1986. 

• Васпитно-образовни систем у СФР Југославији (коаутор), 

књига припремљена за стране стручњаке  који посећују 

Југославију  и наше стручњаке који путују у иностранство, 

Републички завод за унапређивање васпитања и 

образовања, Београд, 1988. 

• Постоји ли јединствен васпитно-образовни систем у СФРЈ, 

Педагогија бр. 1/1985. 

• Мисао у кавезу (дужи чланак у коме се предлаже да 

марксизам не буде посебан предмет у наставном програму 

него да се изучава у оквиру предмета Филозофија), 

Просветни преглед, 1604/87, Београд 

• Школски системи на раскршћу, приказ књиге Недељка 

Трнавца, Ревија образовања 3-4/87, Београд 

• Демократизација образовања (приказ књиге др Едите Шош), 

Информатологија југославика 6/1987, Загреб 

• Информационо-документациони систем у прорамирању 

образовних садржаја (прилог у књизи Савремено 

образовање и наставни планови и програми), Институт за 

Педагошка истраживања, Београд, 1988.  

• Еснафски притисци оптерећују ученике, Политика од 30. 1. 

2016. 



• Дуално образовање – бушење рупе на саксији, Политика од 

4. 9. 2016. 

• Грбаљ у старим ћириличким документима, Политика од 29 6. 

2021. 

• Старост између биологије и социологије, политика од 14. 10 

2021. 

• Учити да се ради, Политика од 26. 6.2019.  

• У школству изостао човек, Данас од 1. 12. 2022. 

5. Предлог 

Укупна стручна и ауторска активност Чеда Недељковића је значајна  

као критика инертности образовног система и слабости школске 

праксе и као афирмација педагошке науке и иновативности у настави. 

Зато предлажемо Српској академији образовања да га прими за 

редовног члана. 

       Потписници: 

                                                                 1.Младен Вилотијевић 

                                                                  2.Борислав Станојловић 

                                                                  3.Бошко Влаховић 

 


