
 

 

Проф. др Никола Поткоњак 

 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА 

   

АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2006. ГОДИНЕ 

 

Напомена. Активности САО током 2006.г. дате су хронолошлим редом. 

 

 

Скупштина САО одржана је 16. Фебруара 2006.г. Скупштини су 

присуствовали сви чланови САО. 

Дневни ред: 

1.  Договор о јавном представљању Српске академије образовања 

2. Представљање прве монографије објављене у САО 

3. Програм рада за 2006.г. 

4. Финансијска питања. Питање простора. 
Ток рада: 

            1. Јавно представљање САО 

На јавном скупу који је заказан за 12 сати, према договору са ранијег 

састанка Председништва САО, говорили су: 

Оснивање и почетак рада САО – Никола Поткоњак 

Статут САО – Данило Ж.  Марковић 

Програм рада САО – Јован Ђорђевић 

Издавачка делатност САО и представљање Годишњака САО 2005 – Младен 

Вилотијевић 

2. Представљање прве монографије издате у оквиру САО, Именик српских 

педагога – ко је ко у српској педагогији, аутора Николе Поткоњака 

На скупу су говорили рецензенти: др Лакета Новак, 

     др Недељко Трнавац и 

     аутор  Именика 

  

3.3. У оквиру расправе о програму рада за 2006.г. анализиране су припреме за 

научни скуп (који  организују Јован Ђорђевић и Данило Ж. Марковић) 

Основна полазишта промена у образоивању Србије. Разговарано је о 

рефератима, корефератима и учесницима. Договорено је да се научни скуп 

одржи до краја 2006.г. 

3.3. Договорено је да се округли сто о школи не организује током 2006.г. пошто 

нису извршене одговарајуће припреме. Скуп треба веома добро 

припремити и одржати када то буде обезбеђено. 

3.3. Научни скуп (округли сто)  о  примени Болоњске декларације у 

високошколском образовању у Србији (носиоци организације Драгослав 

Херцег и Грозданка Гојков) треба организовати почетком 2007.г. 

 

 



4. Чланови САО су обавештени да су предузети неки кораци да се обезбеде 

потребна финасијска средства за активности САО. Даља настојања у том 

правцу преузели су на себе Данило Ж. Марковић и Младен Вилотијервић. 

 

  Чланови су, исто тако, обавеештени да је упућено писмо Форуму педагога 

Србије и Црне Горе (Београд, Господар Јованова 22), пошто је оцењено да ту 

постоји довољно простора и за рад САО. За извршење овог задатка задужен је 

Никола Поткоњак. 

 

 

 ******** 

 После Скупштине САО одржан је 16 фебруара 2006.г. скуп на коме је 

извршено представљање Српске академије образовања, прве монографије 

штампане у оквиру САО и Годишњака САО 2005.г. Остварен је у потпуности 

програм утврђен на седницама Председништва и на Годишњој скупштини САО 

(одржаној 16.фебруара 2006.г.). 

 Скупу, који је одржан у свечаној сали Учитељског факултета у Београду, 

присуствовало је око 70 званица. 

 Сви учесници скупа добили су бесплатно Годишњак САО 2005. Молги су да 

купе Именик Српских педагога. 

 Скуп је веома позитивно приказан у “Просветном прегледу” број од 

23.фебруара 2006.г. под насловом Излазак у јавност.  

 Већу белешку о скупу донео је и дневни лист “Политика” под насловом 

“Први пут код нас Српска академија образовања” 17, фебруара 2006.г. 

 

******* 

 

 Седница Председништва САО одржана је 27 априла 2006.г. 

 Састанку су присуствовали сви чланови: Н. Поткоњак, Ј. Ђорђевић, Д.Ж. 

Марковић и М. Вилотијевић. 

 

Дневни ред седнице: 

1. Договор о објављивању конкурса за избор нових чланова САО 

2. Текућа питања. 
На седници је договорено да би што пре требало објавити јавни конкурс и 

позвати научне институције, организације и појединце да предложе кандидате за 

избор нових чланова САО. Избором би требало обухватити све категорије 

чланова, према сататуту САО: почасне, редовне, дописне и иностране. 

Констатовано је да је избор потребно извршити током 2006.г. Тако би САО 

створила солидну основу за остваривање  својих задатака. 

 Председништво је обавештено да је стигао негативан  одговор од Форума 

педагога Србије и Црне Горе (14 марта 2006., са потписом др Бошка Влаховића) у 

коме обавештавају САО да им постојећи уговор не омогућава да било кога приме 

у просторије Форума. Одлучено је да се настави са тражењем решења за смештај 

САО.  



 САО је све време досад, као и сада, радила у кабинету Младена 

Вилотијевића на Учитељском факултету у Београду. То је “нужни смештај”. 

Практично, нема своје седиште ни просторије. И то питање треба решити што пре. 

 Пошто је констатовано да се Именик српских педагога веома слабо продаје, 

због чега није исплаћен ни хонорар аутору, нити је САО обезбедио бар минимална 

средства за рад, разговарано је о оглашавању те монографије. Закључено  је да би 

било добро да се Именик прикаже у “Просветном прегледу”. Тога се прихватио 

Младен Вилотијевић. Приказ је  објављен у “Просветном прегледу” 15-22 јуна 

2006. 

 Утврђен је текст јавног конкурса за избор нових чланова САО. 

 

******** 

             Седница Председништва САО одржана је 24. Маја 2006.г. 

  Седници су присуствовала сва четири члана Председништва. 

  На сеници су анализирана текућа питања из рада САО. Посебно је било и 

овај пут говора о два горућа питања: о обезбеђивању просторија за рад САО и о 

финансијским средствима. О предузетим корацима у том правцу информисали су 

Д. Ж. Марковић и М. Вилотијевић.  

 Договорено је који су то нови кораци које би требало предузети у наредном 

периоду. За средства се треба обратити Министарству за Науку и заштиту средине 

и Министарству за просвету и спорт. Исто требало би се обратити неким 

фондацијама које постоје и од којих би се могла обезбедити средства за 

остваривање неких акција предвиђених програмом САО. Поред писама треба 

захтевати и састанке са одговарајућим руководиоцима, па посетити могуће 

донаторе. Свима треба послати Годишњак САО 2005.г  Извршење ове обавезе 

преузели су на себи Д. Ж. Марковић и М. Вилотијевић.. 

 Када је реч о просторијмаа требало би консултовати  Педагошко друштво 

Србије (које има четири просторије на Теразијама) да ли постоји могућност да се 

ту смести САО. Ове разговоре треба да обави Никола Поткоњак. 

 Закључено је да се Годишњаци САО за 2005.г. пошаљу свим 

универзитетима у Србији, академијама наука и научним институцијама. 

 Председништво је обавештено да је “Просветни преглед” прихватио да 

објави текст конкурса за пријем нових чланова у САО. То ће бити веома брзо. 

 

******* 

             Седница Председништва САО одржана је 2. Јуна 2006.г. 

  Главни предмет ове седнице био је разговор о припреми научног скупа 

Основна полазишта  у образовању Србије. 

  О научном скупу су информисали Д. Ж. Марковић и Ј. Ђорђевић. Утврђени 

су референти: Михаило Марковић, Јован Ђорђевић, Данило Ж. Марковић и Душан 

Савићевић. Као кореференте треба прихватити оне који се јаве својим прилозима и 

која се односе на  тематику планираног скупа. 

 Договорено је да скуп не буде масован и да се позиви упуте само од 30 до 40 

квалификованих стручњака. 

            Време одржавања скупа да буде октобар-децембар 2006.г. 



 Чланови Председништва САО обавештени су да је у “Просветном прегледу” 

од 1. Јуна 2006.г. објављен јавни позив свим заинтересованим за избор нових 

чланова САО. Конкурс траје месец дана. У конкурсу је тачно назначено ко могу 

бити предлагачи и шта треба да садржи предлог (према Статуту САО). 

 

****** 

  Проширена седница Председништва САО одржана је 12.јуна 2006.г. Поред 

чланова председништва Николе Поткоњака, Јована Ђорђевића, Данила Ж. 

Марковића и Младена Вилотијевића, састанку је присуствовала и Грозданка 

Гојков. Драгослав Херцег је обавестио да не може присустовати овој седници. 

  Основа тачка дневног реда био је договор о научном скупу: Применa 

Болоњске декларације у висококошлском образовању Србије. 

  Грозданка Гојков је обавестила Председништо шта је учињено на припреми 

и организацији овог научног скупа. 

  Договорено је да Драгослав Херцег поднесе уводни реферат. 

  Поред реферата треба обезбедити и одређен број кореферата о појединим 

аспектима Болоњске декларације и о њеној примени у Србији. 

  Ако је могуће требало бо обезбедити информацију шта су урадили 

најпознатији европски универзитети по питању примене Болоњске декларације 

(Оксфорд, Кембриџ, Сорбна, Вајмар, Карлов универзитет итд. ) 

 На научни скуп треба позвати: ректоре (државних и приватних) 

универзитета у Србији, декане факултета који су почели са применом Болоњске 

декларације, истакнуте стручњаке који се баве проблемима реформе 

високошколског образовања, чланове Националног савета за високо образовање и 

сл. 

 На скуп би требало позвати и стручњаке из Словеније, Хрватске, Македноје, 

Црне Горе, БиХ и Републике Српске. 

 Закључено је да не треба правити масован скуп. Позиве за скуп би требало 

упутити највише на око 50 адреса. 

 После скупа треба обезбедити објављивање зборника са свим рефератима и 

корефератима. 

 Скуп теба одржати почетком 2007.г. Као први могући датум договорен је 17 

фебруар 2007.г. 

 

 

****** 

            Седница Председништва САО одржана је 19. Јуна 2006.г. 

 Састанку су присуствовала сва четири члана Председништва.  

 Основна тема овог скупа: Могући кандидати за чланове САО. 

 Пошто је објављен јавни конкурс за пријем нових чланова САО (свих 

категорија) на седници Председништва је разговарано о пожељним и могућим 

члановима САО. Њих би требало обавестити о позиву и предложити им да 

конкуришу за чланство у САО.  

 Пошто су пре ове седнице Председништа обављени разговори са одређеним 

бројем кандидата на седници је дата информација о резултатима тих  разговора. 

Констатовано је да би било добро када би се један број стручњака (педагога, 



психолога, андрагога, социолога образовања, методичара, наставника) јавио на 

расписани позив. 

 Поред кандидата за редовне и дописне чланове, разговарано је и о онима 

који би могли бити изабрани за почасне чланове САО. Чланови Председништва 

САО су задужени за разговоре са појединим кандидатима за ову категоријеу 

чланства САО.   

 Детаљно су анализиране и листе могућих и пожељних иностраних чланова 

САО. 

 На седници Председништва поново је било говора о обезбеђивању 

финансијских средстава и о просторијама у којима би било седиште САО. Ни по 

једном ни по другом питању досад нису постигнути задовољавајући резултати, па 

у том правцу треба и даље усмерити основну пажњу. На основу разговора које је 

обавио Н. Поткоњак у Педагошком друштву Србије утврђено је да и њима ускоро 

истиче уговор о закупу просторија. Пошто није сигурно како ће се то решити, 

одлучено је да се даље наставе напори за трајније решење за смештај САО. 

 

****** 

            Седница Председништва САО одржана је 3 јула 2006.г. 

 Седници су присуствовали: Никола Поткоњак, Јован Ђорђевић, Данило Ж. 

Марковић и Младен Вилотијевић. 

 На дневном реду су била питања везана за изборе нових чланова САО: 

анализа листе пријављених кандидата и избор комисија за писање реферата и 

давање предлога. 

            Утврђена је листа кандидата за почасне чланове САО:  

 - чланови матичне Комисије при оснивању САО и избору првих чланова : 

Михајло Марковић,  Миомир Вукобратовић и Чедомир Попов, сви чланови 

САНУ, 

 -  Никандров Николај Димитријевић, председник Руске академије 

образовања, 

 - Рајко Кузмановић, Председник Академија наука и уметности Републике 

Српске, редовни члан САНУ, 

 - Златибор Петртовић, професор универзитета, почасни члан Српског 

лекарског друштва, редовни члан Академије медицинских наука Српског 

лекарског друштва. 

 Укупно је предложено шест кандидата за почасне чланове САО. 

 

 На јавни кон клурс за редовне и дописне чланове САО пријавило се више  

стручњака. Председништво је за сваког појединачно  одредило комисију која ће 

писати реферат и предлог. 

 За пријављене кандидате (поређане азбучним редом) изабране су комисије у 

следећем саставу: 

• Стојан Богдановић, предлагач ПМФ Ниш; комисија: Д. Ж. Марковић и М. 

Вилотиојевић; 

• Слободан Василев, предлагач Педагошки покрет; комисија Д. Ж. Марковић и 

М. Вилотијевић, 



• Бошко Влаховић, предалагачи чланови САО; комисија: Н. Поткоњак,  Ј. 

Ђорђевић и М. Вилотијевић 

• Грозданка Гојков, предлагачи чланови САО; комисија: Д. Ж. Марковић и М. 

Вилотијевић, 

• Мирчета Даниловћ, предлагач Институт за педагошка истраживања;  комисија: 

Ђ. Ђурић, Б. Ђорђевић, М. Вилотијевић, 

• Босиљка Ђорђевић, предлагачи чланови САО; комисија: Ђ. Ђурић, Д. 

Савићевоћ и М. Вилотијевић, 

•  Ђорђе Ђурић,, предлагачи чланови САО, комисија: Б. Ђорђевић и М. 

Вилотијевић, 

• Миомир Ивковић, предлагачи чланови САО; комисија: Н. Поткоњак, 

Ј.Ђорђевић и М. Вилотијевић  

• Миодраг Игњатовић, предлагач Педагошки покрет; комисија: Д. Ж. Марковић 

и М. Вилотијевић, 

• Емил Каменов, предлагачи чланови САО, комисија: М. Ратковић, Ђ. Ђурић и 

Д. Херцег, 

• Саит Качопор, предлагачи чланови САО, комисија: М. Вилотијевић и Н. 

Поткоњак, 

• Раденко Круљ, предлагачи чланови САО, комисија: М. Вилотијевић и Д. Ж. 

Марковић, 

• Новак Лакета, предлагачи чланови САО, комисија: Ј. Ђорђевић. Н. Поткоњак и 

М. Вилотијевић, 

• Милан Недељковић, предлагачи чланоци САО, комисија: Д. Ж. Марковић и М. 

Вилотијевић, 

• Јелица Сантрач, предлагач је Савез струковних друштава и удружења из 

Суботице; комисија: Д. Ж. Марковић и М. Вилотијевић, 

• Ћосић Илија, предлагачи чланови САО, комисија: М. Ратковић, Ђ. Ђурић и Д. 

Херцег. 

 

За редовне и дописне чланове САО пријавило се 16 кандидата. 

 

За иностране  чланове пријаве су стигле за следеће кандидате: 

• Драго Бранковић, предлагачи чланови САО, комисија: М. Вилотијевић,  Н. 

Поткоњак, Ј. Ђорђевић, 

• Јуриј Волков, предлагачи чланови САО, комисија: Д. Ж. Марковић и М. 

Вилотијевић, 

• Григориј Давидовић Глејзер, предлагачи чланови САО, комисија: Д. Ж. 

Марковић и М. Вилотијевић 

• Васислиј Ивановић Жуков, предлагачи чланови САО, комисија: Д. Ж. 

Марковић и М. Вилотијевић, 

• Милин Миодраг, предлагачи чланови САО, комисија: Д. Ж. Марковић и Г. 

Гојков 

• Мариора Михут Лизица, предлагачи чланови САО, комисија Г. Гојков и Д. Ж. 

Марковић, 



• Камило Муршану, предлагачи чланови САО, комисија: Г. Гојков и Д. Ж. 

Марковић, 

• Ненад Сузић, прдлагачи чланови САО, комисија: М. Вилотијервић,  Н. 

Поткоњак и Ј. Ђорђевић. 

За иностране чланове стигло је укупно осам пријава. 

 

 На седници Председништва је одлучено да комисије заврше реферате за 

пријављене кандидате, са оценама и предлозима, до краја септембра 2006.г. 

 Током  октобра и новембра 2006.г. све реферате комисија са оценама, 

образложењима и предлозима, треба ставити на увид јавности. У огласу назначити 

место и време када заинтересовани могу прегледати предлоге и мишљења  

комисија. 

 

 

****** 

 

 Проширена Седница Председништва САО одржана је 24. новембра 2006.г. 

Поред чланова Председништва њој су присуствовали и чланови који су дошли на 

научни скуп (Г. Гојков, Д. Савићевић, М. Ратковић, В. Тешић). 

 Ова седница одржана је уочи научног скупа  Основна полазишта  

образовања  Србије. 

 Д. Ж. Марковић и Ј. Ђорђевић дали су подробну информацију о припреми 

научног скупа, о рефератима, корефератима и учесницима. Информација је 

прихваћена. 

 М. Вилотијевић је информисао Председништво да су сви реферати за 

пријављене кандидате за чланове САО написани. Било је неких техничких 

проблема око стављања тих реферата и мишљења комисија на увид јавности. То 

ће се учинити током месеца децембра 2006. и јанура 2007.г. Изборна седница САО 

могла би се одржати током фебруара 2007.г. 

 Д. Ж. Марковић и М. Вилотијевић су обавестили да постоје озбиљни 

наговештаји да би, захваљујући једној фондацији, САО могао ускоро успешно да 

реши проблем свог смештаја. Обећане просторије треба средити. Вероватно ће то 

бити готово током пролећа 2007.г.  

 Научни скуп о примени Болоњске декларације у високом школству у Србији 

не би се могао одржати, како је планирано, у фебруару месецу. Треба га одгодити 

до априла 2007. Председништо се са тим сложило. 

***** 

 Научни скуп у организацији САО на тему Основна полазишта у образовању 

Србије одржан је 24 новембра 2006. г. на Учитељском факултету у Београду. 

 Референти на овом скупу били су за прву тематску целину: академици 

Михајло Марковић и Данило Ж. Марковић и за другу тематску целину: академици 

Јован Ђорђевић и Душан Савићевић. 

 Кореферента у првој тематској целини боло је укупно пет и у другој 

тематској целини укупно пет.  

 Кореферати нису читани, већ је одмах отворена расправа по излагањима 

уводничара. У дискусији је учествовало десетак присутних стручњака. Њима је 



предложено да своје дискусије претворе у писане прилоге како би могли бити 

објављени у зборнику радова.  

            Скупу је присуствовало око 30 учесника 

            Скуп је трајао један дан. 

 О научном скупу објављена је кратка информација у “Политици” 25. 

Децембра 2006.г. 

 Радови са овог скупа биће објављен у Годшњаку САО за 2006.г. 

 

 

***** 

 О Српској академији образовања и одржаном првом научном скупу у 

организацији САО говорио је Председник САО Никола Поткоњак у ширем 

интервјуу објављеном у “Просветном прегледу” од 7. Децембра 2006.г. (цела 

страна 5). 

 

***** 

 


