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              ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

                           ( 2005 – 2009)  

 

Уводна напомена: Мандат председника, подпреседника, генералног 

секретара и чланова председништва, према Статуту САО, траје четири 

године. Он истиче почетком 2009.г. Због тога је заказана Изборна 

скупштина САО за 30 април 2009.г. на којој ће бити изабрано друго по реду 

руководство Српске академије образовања. За ту прилику сачињен је овај 

Извештај о раду САО у протеклом четворогодишњем периоду. 

 

 Извештај је написао председник САО Никола М. Поткоњак. 

 

 

ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 

САО  основана је 2005. г. Оснивачка скупштина одржана је на Учитељском 

факултету у Београду. На оснивачкој скупштини расправљано је о задацима и 

делокругу рада САО, о начину организовања и рада на унапређивању образовања и 

васпитања у Србији.  

На Оснивачкој скупштини усвојен је Статут Српске академије образовања 

Изабрана је матична комисија и расписан је, у . складу са усвојеним Статутом 

САО,  јавни позив за избор првих чланова САО. 

Матичну комисију су  чинила три редовна члана Српске академије наука и 

уметности, и то: Михајло Марковић, Миомир Вукобратовић и Чедомир Попов и  

Младен В илотијевић, члан Руске академије образовања. 

Разматрајући   приспеле предлоге и написане реферате Матична комисија је 

одлучила да изабере само прва четири члана САО, и то: (наведени  азбучним 

редом) проф. др Младена Вилотијевића, проф. др Јована Ђорђевића, проф. др 

Данила Ж. Марковића и проф. др Николу  Поткоњака. 

Матична комисија је предложила да прва четири изабрана члана САО одрже 

прву редовну скупштину САО, да на њој изврше конституисање и да измећу 

пријављених кандидата, који испуњавају услове предвиђене Статутом САО, 

изаберу редовне и дописне чланове САО. Нешто детаљније о оснивању САО 

видети у првом Годишњаку САО (2005.). 

 

Прва редовна скупштина САО одржана је 27 августа 2005. године у  

Београду. Тој Скупштини су присустовала сва четири изабрана члана САО. На тој 

Скупштини извршено је конститусање САО и  за првог  председника САО изабран 

је проф. др Никола Поткоњак, за првог подпредседника САО изабран је проф. др 

Јован Ђорђевић, за првог генералног секретара САО изабраан је проф. др 

Данило  Ж. Марковић и за члана Председништва САО изабран је проф. др 

Младен Вилотијевић. 

 

На првој редовној Скупштини САО за редовне чланове САО изабрани су: 

проф. др Владета Тешић, проф. др Душан Савићевић, проф. др Милан Ратковић и 
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проф. др Драгослав Херцег. За дописне чланове изабрани су: проф. др Ђорђе 

Ђуриђ и проф. др Грозданка Гојков. 

Међу десет изабраних чланова САО шест су педагози по струци, по један 

психолог, социолоог, андрагог и математичар. 

 

Друга редовна скупштина САО одржана је у Београду  10 октобра 

2005.г.  и на њој је  утврђен   Програм рада САО за период 2005-2010.г. Извршено 

је задуживање чланова САО за израду пројеката којима би се конкретизовао 

прихваћени програм рада САО за наредни период.  

Договорено је да се на пролеће 2006.г. припреми и објави нови јавни позив за 

пријављивање кандидата за чланове Српске академије образовања. 

 

Одлучено је да САО сваке године издаје Годишњак као свој орган. У 

њему би се објављивали стручни радови, биографије и библиографије  

чланова САО, хронологија збивања и догађања у оквиру САО . 
 

На Другој редовној скупштини САО донето је и више  одлука и закључака: 

да се према постигнутом договору изради знак, меморандум и диплома САО 

(утврђен је текст); да се отвори жиро рачун САО; да се обрати писмом Руској 

академији образовања и предложи сарадња; да се испитају могућности настављања 

издавања међународног часописа «Образовање - теорија – пракса»; да се испита 

могућност настављања издавања Библиотеке «Савремена педагошка мисао» (коју 

су досада издавали Савез педагошких друштава Југославије и Учитељски факултет 

у Београду) и да се у оквиру ње штампају и оригинални радови наших стручњака и 

преводи значајнијих дела иностраних аутора; када буду конкретизоване акције и 

истраживања у оквиру САО ( у виду идејних пројеката) да се обрати одговарајућим 

фондовима и државим органима за њихово финасирање; договорено је и решавање 

низа практичних питања везаних за рад САО. 

 

Одлучено је на Другој редовној скупштини да се као прва монографија у 

оквиру САО штампа рад Николе М. Поткоњак, Именик српских педагога. 

 

Утврђен је садржај првог Годишњака САО за 2005.г.: уводни текст о 

оснивању и почетку рада САО, биографије и библиографије свих десет чланова 

САО, Статут САО, Програм рада САО за период 2005-2010.г. са конкретизацијом 

задатака тог програма. 

 

Договорено је да САО «изађе у јавност» када буду штампани Именик 

српских педагога и Годишњак САО 2005. Пре представљања јавности тих дела 

треба говорити о САО. 
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СТАТУТ  СРПСКЕ  АКАДЕМИЈЕ  ОБРАЗОВАЊА 

 

 

 Статут САО  објављен је у првом Годишњаку САО за 2005.г. (стр.235-247).. 

Статус и циљ САО утврђени су у чл.1: «Српска академија образовања (у 

даљем тексту Академија) је удружење грађана које организује, развија и подстиче 

научно-истраживачки рад у  области образовања, усмерен на теоријско и 

емпиријско истраживање образовања као друштвене делатности, научних и 

наставних  дисциплина од значаја за унапређивање образовања». 

 

Постављени циљ САО остварује самостално и са «другим друштвима и 

организацијама» тако што организузје (чл.2) «истраживање и критичко 

промишљање инсититуционалних облика организовања система образовања, са 

становишта остваривања образовних циљева примерених савременом ступњу 

развоја друштва, науке и финансијске рационалности».  

 

Да би то постигла САО  «подстиче, развија и унапређује научно-

истраживачки рад у наукама значајним за унапређивање образовања на свим 

ступњевима, тако што 

- развија и унапређује методички приступ у свим облицима образовања; 

      подстиче позитивно друштвено вредновање рада у образовању, 

- подстиче и његује научну критику, 

- даје иницијативе, предлоге и мишљења државним и другим органима, 

који усмеравају друштвени развој и доносе одлуке из области 

образовања у циљу усклађивања образовног система са општим 

цивилизацијским токовима и потребама у савременом друштву, 

- остварује сарадњу са другим научним и стручним установама и 

организацијама у земљи и иностранству, 

- издаје публикације (чл. 2). 

 

САО има редовне, дописне, почасне и иностране чланове (чл 5 ). Бира их 

самостално на изборним скупштинама које одржава, по правилу, сваке треће 

године. Услови и критеријуми за избор сваке категорије чланова САО утврђени су 

чл. 6, а сам ток избора члановима од 10 до 20.Статута САО. 

 

Сваки новоизабрани члан добија повељу о чланству у САО (чл. 20). 

 

Највиши орган  САО је Скупштина коју чине сви активни редовни и 

дописни чланови радног састава САО ( чл. 22-26), Председништво САО, које чине 

председник, подпредседник, генерални секретар, секретари одељења (када се 

формирају) и именовани чланови председништва (чл. 27-30). Посебним члановима 

се регулишу обавеза и права Председника (чл.31-33), Подпредседника  (чл.34) и 

Генералног секретара САО (чл.35). 

 

САО може имати одељења када има довољан број  стручњака из «једне или 

више научних области» (чл.36-41). 
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Рад Српске академије је јаван (чл.43). 

Средства за рад САО «стиче од добровољних прилога, поклона, донација, 

помоћи и других организација, активности (организовања скупова, издавачке 

делатности и сл.), као и из одговарајућих државних фондова у складу са законом» 

(чл.44). 

 

Знак САО чини круг у коме се налази храм са троугластим кровом који се 

ослања, уместо на стубове,  на стилизована почетна слова Српске академије 

образоивања (САО). Испод тога је уписана 2005.г. као година када је САО 

основана и када је почела са радом. 

 

САО није успела у протеклом извештајном периоду да реши питање 

простора и сталне адресе у Београду. Она је привремено  радила на Учитељском 

факултету у Београду, а сада користи просторије Форума педагога Србије и Црне 

Горе у ул. Господар Јованова 22 у Београду. Због тога у чл. 4 Статута САО нема 

података о «седишту» САО у Београду. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ  РАДА САО 

 

 

САО је усвојила досада два програма рада: први за период  2005-2010.г. и 

други, ревидирани програм,  за период 2008-2010.  

 

Први програм је у целини објављен (са неопходним конкретизацијама – 

идејним пројектима) у гласилу  САО Годишњаку 2005, други је објављен у 

Годишњаку 2007.г. (исто тако са неопходним конкретизацијама – тезама).  

 

Овде ће бити наведени само основни елементи из тих програма. Изоставиће 

се из програма  унутрашња организационо-материјална и техничка питања Српске 

академије образовања. 

 

У првом програму предвиђени су пет научних скупова, један округли 

сто и  једна монографија.   

 

- Доктрине и стратегије реформисања и унапређивања образовања и 

васпитања у Србији (задужени за реализацију Јован Ђорђевић и Душан 

Савићевић); 

- Модуларни програми стручног усавршавања наставника у функцији 

реформских промена у образовању (задужени за реализацију Младен Вилотијевић и 

Ђорђе Ђурић); 
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-  Долазак Доситеја Обрадовића у Србију и отварање Велике школе, 

поводом 200-годишњице (задужен за реализацију Владета Тешић); 

-   Транзиција и образовање (задужен за реализацију Данило Ж. Марковић); 

-   Куда иде школа –округли сто (задужен за реализацију Милан Ратковић); 

- Болоњска декларација и високо образовање у Србији – округли сто 

(задужени за реализацију Грозданка Гојков и Драгослав Херцег); 

- Претходници САО – чланови научних друштава и академија наука - 

монографија (истраживачки рад, задужен за реализацију Никола Потлкоњак). 

 

Када је реч о издавачкој делатности у Програму је назначено  да САО 

редовно издаје сваке године Годишњак САО и зборнике радова одржаних скупова у 

оквиру САО. Уколико се дође до неког оригиналног рада српских стручњака, 

односно до одговарајућег дела иностраног стручњака, то би се штампало као 

монографија у оквиру САО. 

 

У другом програму, за пеприод 2008-2010.г., усвојеном на Скупштини 

САО, одржаној, фебруара 2008.г., објављеном у Годишњаку САО 2007.г., 

предвиђене су следеће научно-истраживачке делатности: два научна скупа пренета 

из претходог програма, додата су четири нова научна скупа, једно педагошко вече 

и две монографије . 

 Обележавање годишњица долазка Доситеја у Србију и отварања Велике 

школе у Београду (задужен за реализацију Владета Тешић). Тема је пренета из 

претхоодног у овај програм, јер није благовремено припремљено њено 

реализовање. 

- Школа будућности – будућа школа, научни скуп (задужен за реализацију 

Никола Поткоњак); У ову тему укључен је округли сто о школи предвиђен у првом 

програму рада (био задужен за реализацију Милан Ратковић). 

- Еколошко обраазовање и остваривање националног програма развоја 

Србије у контексту реализације Миленијумске декларације, научни скуп (за 

реализацију задужен Данило Ж. Марковић); 

- Предшколска педагогија у теорији и пракси, научни скуп ( за реализацију 

задужен Емил Каменов); 

- Педагошки изазови постмодерне, научни скуп (за реализацију задужена 

Грозданка Гојков); 

-  Савремени глобални проблеми у универзитетској настави, научни скуп 

(за реализацију задужен Данило Ж. Марковић); 

- Расправа о предлогу модела ефикасноог усавршавања наставника за 

савремену и будућу школу, предлог пренет из претходног у овај програм, унеколико 

приначен - «расправа» (задужени за реализацију Младен Вилотијевић и Ђорђе 

Ђурић). 

Из претходног   у нови програм рада пренета је  монографија -  истраживање 

Наши велики претходници (задужен Никола Поткоњак), пошто оно није могло да се 

реализује у предвиђеном року.  

У оквиру САО предвиђен је научно-истраживачки пројекат на тему 

Квалитет образовања у Србији: стање и могућности унапређивања (задужен за 

реализацију Ђорђе Ђурић). Пошто нема средтсва да се организује ово истраживање 
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Председништво САО је прихватило да се ово преименује у писање студије – 

монографије. Тог задатка се прихватио Ђорђе Ђурић. 

 

У оквиру издавачке делатности и даље остају одлуке да се сваке године 

издаје Годишњак САО, монографије и  зборници радова одржаних научних 

скупова. 

 

Одлучено је да се поводом 80-годишњице смрти др Војислава Бакића, једног 

од «великих претходника САО», најпознатијег педагога Србије друге половине 19 

века, објави рукопс његовог Дневника у коме су забележена збивања у Србији друге 

половине 19 века (не само школска, просветна и педагошка,  већ и шира 

друштвено-политичка и културна догађања из  периода на који се Дневник односи). 

То би  била трећа монографија коју планира САО да штампа. За  реализацију овог 

задатка задужен је Никола Поткоњак. Задатак ће се  остварити у сарадњи са 

Учитељским факултетом у Ужицу. 

 

Остаје  и даље задатак да се испита могућност настављања издавања 

Међународног часописа «Образовање - теорија и пракса» са Руском академијом 

образовања. За остваривање овог задатка задужени су Младен Вилотијевић и 

Данило Ж. Марковић, иначе члланови Руске академије образовања. 

 

Донета је одлука (на седници Председништва, одржаној 14. фебруара 

2008.г.) да се Руској академији образовања предложи да се, са стране САО, за 

главног уредника именује Никола Поткоњак, за одговорног уредника Грозданка 

Гојков и за чланове Редакције: Данило Ж. Марковић, Младен Вилотијевић и Јован 

Ђорђевић. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА И  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ САО 

 

Наводе се само оне активности које се односе на научно-истраживачки, 

научни и стручни рад садржан у  усвојеним програмима САО. То се наводи 

хронолошким редом. Не  наводе се бројни сурети, састанци, упућена писма  и 

настојања да се реше нека основна – просторна и финансијска - питања Српске 

академије образовања. 

 

 

САО је редовно одржавала у протеклом периоду  скупштине (седам) и 

седнице Председништва (укупно 13), анализирајући и помажући остваривање 

усвојених програма и задатка САО. На седницама се разговарало и о решавању 

многих практичних питања значајних за рад САО.  
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16 фебруара 2006.г. извршено је јавно представљање САО под насловом 

ИЗЛАЗАК У ЈАВНОСТ. 

На том скупу о оснивању и почетку рада САО говорио је председник САО 

Никола Поткоњак. 

Статут САО представио је Данило Ж. Марковић. 

О првом програму рада САО говорио је Јован Ђорђевић. 

О програму издавачке делатности, представљајући, истовремено, и први 

штампани Годишњак САО 2005.г., говорио је Младен Вилотијевић. 

На истом скупу представљена је и прва монографија издата у оквиру 

програма САО. Реч је о Именику српских педагога, чији је аутор Никола М. 

Поткоњак. О књизи су говорили рецензенти: др Лакета Новак,  др Недељко 

Трнавац и аутор Никола М. Поткоњак. Књига је веома позитивно оцењена. 

Скуп је одржан у свечаној сали Учитељског факултета у Београду. Скупу је 

присуствовало око 70 званица. Сви присутни добили су бесплатно Годишњак САО, 

док су могли да  купе Именик српских педагога. 

Скуп је забележен у «Просветном прегледу»  ( 23. фебруара 2006.г., страна 

друга) и дневном листу «Политика» (17.фебруара 2006.г., на стра.10).. 

 

 

 

Научни скуп ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА У 

СРБИЈИ одржан је 24 новемнбра 2006.г. у великој дворани Учитељског факултета 

у Београду. На скупу су спојене две теме из првог програма рада САО («Доктрина 

и стратегија реформирања и унапређивањаа образовања и васпитања у Србији» и 

«Транзиција и образовање»). Скуп су припремили и њиме  руководили:  Јован 

Ђорђевић, Данило Ж. Марковић и Душан Савићевић.  

На научном скупу узело је активног учешћа око 30 научних радника. 

Отварајући научни скуп Председник САО Никола Поткоњак је кратко 

упознао  присутне са САО. 

Писани материјали припремљени и саопшетни на овом научном скупу 

објављени су у Годишњаку САО за 2006.г. (Београд, 2007.г., стр. 5-254.) 

 

 

 

О научном скупу «Основна полазишта»... и  о САО говорио је Председник 

Никола М. Поткоњак у ширем интервјуу објављеном у листу «Просветни преглед» 

од 7. децембра 2006.г. (цела пета страна листа). 
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Друга иборна скупштина Српске академије образовања одржана је  

17.фебруара 2007.г. на Учитељском факултету у Београду. 

 

Пре те Изборне скупштине Председништво је више пута разговарало о 

њеној припреми: договор о расписивању јавног позива за пријављивање кандидата 

за чланове САО утврђен је на седници, одржаној 27. априла 2006.г. Јавни позив је 

расписан за избор редовних и дописних планова из Србије (радни састав САО), за 

почасне и иностране чланове САО. На тој седници  утврђен је и текст јавног 

позива. Он је објављен у листу «Просветни преглед»  1 јуна 2006.г. Конкурс је 

трајао  месец дана. У јавном позиву је назначено ко могу бити предлагачи 

кандидата за чланопве САО и које услове треба кандидати да испуњавају (према 

Статуту САО). 

 

На седници Председништва одржаној 3 јула 2006.г. извршен је преглед 

пријављених кандидата за чланове САО. Констатовано је да је предложено: шест 

(6)  кандидата за почасне чланове;  осам (8)  канадидата за иностране чланове и 

шеснаест (16) кандидата за редовне и дописне чланове из Србије (радни састав 

САО). 

 

            На истој седници су изабране комисисје (по три члана) које су имале задатак 

да напишу реферате у наредна три месеца са јасним предлогом  за сваког кандидата 

поједначно. 

Када су сви реферати написани и комисије их предале Председништву САО 

оно је објавило у дневној штампи оглас да се месец дана сви реферати и предлози 

комисија налазе на увиду јавности и да свако ко има или жели да стави примедбе 

може то учинити Председништву САО у назначеном року. 

 

17. фебруара 2007.г. одржана је најпре седница Председништва САО. Оно 

је, у складу са Статутм САО, анализирало све реферате и закључке комисија, и 

утврдило предлоге за сваког кандидата појединачно за Изборну скупштину САО. 

 

На почетку Друге изборне скупштине САО констатовано је да на реферате 

комисија ни за једног кандидата нису стављене примедбе. 

 

Избор је вршен тајним гласањем за сваког кандидата појединачно (путем 

унапред припремљених листића за гласање. 

 

Резултати избора су следећи: изабрани су појединачно и једногласно сви 

предложени почасни чланови САО, изабрани су   појединачно и једногласно сви 

предложени инострани чланови САО, за редовне и дописне чланове гласало се 

тајно и појединачно, нису изабрана четири (4) кандидата, осталих дванаест (12) 

кандидата су изабрани са различитим бројем гласова (за, против и уздржаних). 

Резултати гласањаа за сваког кандидата појединачно налазе се у записну са  

Изборне скупштине. Он се чува у архиви САО. 
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23. новембра 2007.г., у сали Вукове задужбине у Београду (ул. Краља 

Милана бр.2), одржана је Скупштина САО којој су присуствовали свих 20 

редовних и дописних чланова. 

 

На Скупштини су нови чланови  упознати са  радом САО, са програмом 

рада САО. Информисани су шта је остварено, а што је у процесу остваривања. 

Уручен им је текст Статута и Програм рада САО.  Позвани су да дају предлоге за 

програм рада. Сада САО има већи број чланова па је нормално да треба допунити и 

ревидирати програм који је досад важио. 

           

 

 

 

Научни скуп  Примена Болоњске декларације у високом школству у Србији 

одржан је на Учитељском факултету у Београду  27. априла 2007.г 

Скуп је отворио и говорио о САО Председник Никола М. Поткоњак. Потом 

је свечано уручио повеље   свим редовним и дописним члановима САО.,  неким 

иностраним и почасним члновима САО. Осталима почасним и иностраним 

члановима повеље ће бити уручене на пригодним свечаностима у дипломатскиим 

представништвима Србије у земљама у којима се они налазе.  

 

Уводно излагање на научном скупу имао је академик Драгослав Херцег. 

 

За скуп су припремњена 23 писана прилога. Научни скуп је трајао један дан. 

У раду је учествовало  50 стручњака. Скуп је одржан на Учитељском факултту у 

Београду. 

 

 

 

Научни скуп, односно округли сто посвећен «Обележавању 200-годишњице 

доласка Доситеја Обрадовића у Србију 1807. и отварањау Велике школе у 

Београд» 1808.г., није благовремено припремљен ни тематски  ни организационо. 

Председништво САО је одлучило да се од тога скупа (за реализацију је био 

задужен Владета Тешић) одустане. Уколико се припреми неки рад о тим значајним 

годишњицама он ће бити објављен у једном од Годишњака САО или у другим 

јавним педагошким  гласилима у Србији. 

 

 

 

Велик део времена током 2007. и 2008. године протекао је у припремама 

Међународног научног скупа ШКОЛА БУДУЋНОСТИ – БУДУЋА ШКОЛА. Скуп 

је планиран за децембар 2008.г. 

На више седница Председништва било је говора о овом научном скупу. 

Закључено је да би, поред великог значаја који има сама тема, требало скуп  

искористити и упознати са оснивањем и радом САО и стручњаке изван Србије.  
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За реализацију овог задатка задужен је посебан одбор, који сачињавају: 

Младен Вилотијевић, Новак Лакета и Милан Ратковић На челу тог одбора је 

Никола М. Поткоњак. Он је преузео на себе организациона и практична питања 

организовања научног скупа. 

Обавештења о скупу су послата на више од 150 адреса. Обавештени су о 

скупу и САО стручњаци из Србије, али и из свих остали бивших пет република, 

сада самосталних држава, бивше Југославије. Обавештени су и стручњаци у Русији, 

Румунији, Бугарској, Аустрији и Немачкој. 

За скуп се пријавило стотину стручњака (тачно 101) из наведених земаља. 

До превиђеног рока радове за научни скуп је послало  62 стручњака из Србије и 

других држава 

Научни скуп о будућој школи – школи будућности ОДРЖАН ЈЕ У 

БЕОГРАДУ НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ 23. и 24. јануара 2009.г. 

Уводни реферат о Школи будућности – будућој школи поднео је 

председник САО Никола М. Поткоњак, а Увод у дискусију члан Председниоштва 

САО Младен Вилотијевић. 

Научном скупу присустовало је  70 учесника првог и  45 учесника другог 

дана. 

На научном скупу нису аутори реферисали и својим радовима, већ је вођена 

дискусије о унапред припремљеним ТЕЗАМА ЗА РАСПРАВУ. Тезе је припремио 

одбор задужен за организацију овог научног скупа. Аутори теза су Никола 

Поткоњак (првог дела) и Младен Вилотијевић (другог дела). У дводневној 

дискусији  на научном скупу  учествовало је 29 учесника. 

Пре одржавања научног скупа штампан је Годишњак САО у два  тома (на 

укупно 1160 страна текста, од чега 1149 страна чине текстови које су аутори 

послали за научни скуп о Будућој школи).  

 

Посебно су штампане у виду брошуре  ТЕЗЕ ЗА РАСПРАВУ  на научном 

скупу и, у виду посебне брошуре,  СПИСАК  свих учесника са насловима тема које 

су припремили за научни скуп. 

 

У следећем годишњаку САО биће објављене дискусије са научног скупа о 

Будућој школи (дискутанти су се обавезали да доставе текстове својих дискусије).   

Биће објављени и реферати који су стигли са закашњењем, па нису могли бити 

укључени у штампани Зборник радова пре одржавања научног скупа. 

 

 

 

 

У току одржавања научног скупа о Будућој школи одржана је РЕДОВНА 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА   САО. Њој је присустовало 18  чланова (15 чланова из 

радног састава и три инострана члана). Скупштини због болести нису 

присуствовали Душан Савићевић и Владета Тешић.. 

 

Скупштина је имала следећи дневни ред: 

1.Кратак извештај  о раду у протеклој години 
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2. Програм рада за 2009.г. 

3. Заказивање Изборне скупштине САО 

 

  

Председник САО кратко је обавестио чланове САО о раду током 2008.г. 

Делатност је била концентрисана  на припему научнопг скупа о БУДУЋОЈ 

ШКОЛИ. Одржано је више седница Одбора тог научног скупа и две седнице 

Председништва САО. Није одржана планирана Годишња скупштина САО током 

2008.г. Она се одржава сада, на почетку, 2009.г. 

 

Програм предвиђен за 2009 г. сувише је обиман и не постоји могућност да се 

он успешно и квалитетно припреми и оствари. Договорено је следеће: да се 

органаизује «педагошко вече» и обележи 80-год. смрти Војислава Бакића 30 априла 

2009.г. и да се тада представи моногрсфија, његове Дневничке белешке. Штампање 

овог Бакићевог  рукописа организовао је Никола Поткоњак у име САО уз велику 

сарадњу Учитељског факултета у Ужицу; да се одржи научни скуп ЕКОЛОШКО 

ОБРАЗОВАЊЕ (за организацију је задужен Данило Ж. Марковић) и округли сто на 

тему ПЕДАГОШКИ ИЗАЗОВИ ПОСТМОДЕРНЕ (за организацију је задужена 

Грозданка Гојков); да се оцени рукопис – монографија - Николе Поткоњака, 

НАШИ ВЕЛИКИ ПРЕТХОДНИЦИ, научни радници и стручњаци у сфери 

образовања, просвете и педагогије, који су били  чланови академија наука и 

научних друштава пре оснивања САО. То је задатак предвиђен Програмом рада 

САО. За рецензенте су одређени Младен Вилотијевић и Новак Лакета; штампати 

током 2009.г. Годишњак САО са дискусијама са научног скупа о Будућој школи и 

делатностима САО током 2008 и 2009.г. 

Остали део  предвиђеног програма рада САО за 2009.г. помера се за 2010 и 

наредне године. 

Пошто су протекле чечтири године рада САО, а по Статуту мандат 

Председништва САО траје четири године, договорено је да се пре одржавања 

Педагошке вечери посвећене Војиславу Бакићу, заказане за  30 априла 2009.г., 

одржи ИЗБОРНА СКУПТИНА САО на којој ће се изабрати Председништво, тј. 

председник и подпредседник, чланови Председништва и именовати генерални 

секретар САО. За припрему ових избора задужени су Данило Ж. Марковић као 

генерални секретар и Младен Вилотијевић као члан Председништва. 

У текућим питањима поново су разматрана питања финансирања рада САО, 

сарадња са Руском академијом образовања и др. 

 

 

 

 

ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА САО одржана је у Београду 30 

априла. Скупштина је почела у 15 часова у просторијама Форума педагога Србије и 

Црне Горе (Господар Јованова 22). 

Скупштином руководи Председник Никола М. Поткоњак. 

Скупштини присуствује 15 чланова радног састава САО. Нису присутни 

Скупштини Душан Савићевић и Владета Тешић (због болести), затим Стојан  
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Богдановић, Миомир Ивковић и Драгослав Херцег (нису обавестили о разлогу 

изостанка ).  

Председник констатује да  Скупштина има кворум и да може пуноправно да 

одлучује о свим питањима дневног реда. 

 

Дневни ред скупштине: 

1.Извештај о раду САО за период 2005-2009.г.за време мандата досадашњег  

руководства  - извештај подноси председник САО Никола М. Поткоњак  

2. Извештај о финансијском пословању САО подноси члан Председништва 

Младен Вилотијевић 

3. Избор председника и подпредседника САО 

4. Избор Председништва САО 

5. Именовање Генералног секретара САО 

6.. Активности САО током 2009.  и 2010 год. – председник САО Никола 

Поткоњак 

7. Текућа питања из рада САО 

 

 

Ток рада на Изборној скупштини САО. 

 

Председник САО поднео је  извештај о раду САО у протеклом периоду, од 

2005 до 2009.г. за време мандата садашњег Председништва. Овде се наводе само 

сумарни преглед из тог Извештаја (остало је садржано  у претходном тексту овог 

прегледа делатности САО у четворогодишњем  периоду). 

 

У протеклом периоду САО је одржала ДВЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ (27. 

августа 2005. и 17. фебруара 2007.). После прве Изборне скупштине имала је 

укупно десет чланова у радном саставу (осам редовних и два дописна члана). После 

друге Иѕборне скупштине има  20 чланова у радном саставу (15 редовних и пет 

дописних чланова). На другој Изборној скупштини изабрано је и шест почасних и 

осам иностраних чланова САО. Одржаане су две ЈАВНЕ СКУПШТИНЕ САО (на 

првој, одржаној 16. фебруара 2006.г.,  представљена је САО и прва монографија 

коју је објавила САО – Именик српских педагога, аутора Н.М.Поткоњака; на 

другој, одржаној 27. априла 2007.г., свечано су уручене  повеље свим члановима 

САО (радног састава, неким иностраним члановима, осталима су уручене касније). 

Одржане су и три РАДНЕ СКУПШТИНЕ САО (10. октобра 2005.; 16. фебруара 

2006.; 23. јануара 2009.г.). 

На одржаним скуптшинама расправљано је о раду САО, програмима рада,  

припреми и одржавању научних скупова, сарадњи са научним и стручним 

институцијама у Србије и у другим земљама, посебно је расправљано о сарадњи са 

Руском академијом образовања и о решавању просторних и материјално-

финансијских питања рада САО. 

 

У извештајном периоду ПРЕДСЕДНИШТВО Српске академије образовања 

одржало је укупно 13 седница (пар седница држано је у проширеном саставу, са 

члановима одбора који су припремали научне скупове). Седнице су оджане: 5. 
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септембра и 25. октобра 2005; 27. априла, 24. маја, 2 јуна, 12 јуна, 19 јуна, 3. 

августа и 25. новембра 2006.г.; 14. фебруара, 27. марта, 15 авуста и 19. новембра 

2008.г. 

 

Првим ПРОГРАМОМ РАДА САО планирано је одржавање пет научних 

скупова, један округли сто и израда једне монографије. У други програм пренета су 

два научна скупа из првог програма  (округли сто о школи у првом програму 

претворен је у научни скуп -  Школа будућности), предвиђена су четири нова 

научна скупа, једно истраживање (касније претворено у студију - монографију – о 

квалитету васпитања и образовања), једно педагошко вече (посвећено др Војиславу 

Бакићу).  Из првог програма у други је пренета и једана монографија (о 

претходницима САО). 

 

Програми су предвиђени за период до 2010. Према садашњим резултатима 

рада верујемо да ће бити остварен предвиђени програм рада САО. 

 

Из првог програма рада НИЈЕ ОДРЖАН један научни скуп (о доласку 

Доситеја Обрадовића у Србију и о отварању Велике школе у Београду) . Пошто су 

прошле године када се то могло обележити (2007. и 2008.г.) од тог скупа се 

коначно одустало. 

 

НИЈЕ ОСТВАРЕНА  планирана сарадња са Руском академијом образовања 

о издавању заједничког међународног часопса. 

 

НИЈЕ СЕ УСПЕЛО у обезбеђивању сталног простора за рад Српске 

академије образовања. НИЈЕ СЕ УСПЕЛО у  решавању питања  материјално-

финансијских средстава за рад Српске академије образовања. 

 

САО није успела  да реши ни нека административно-техничка питања из 

свог рада. Због недостатка сталних средстава нема огућности да се за рад у САО 

ангажује ни стални ни повремени службеник – административно лице. Због тога су 

чланови САО преузели на себе обавезу да сами воде Летопис, Матичну књигу, 

Деловодни протокол и Књигу записника САО. Те обавезе углавном нису испињене 

(сем обавезе да се води записник са одржаних седница у САО). 

 

УСПЕХ је, свакако, што  је САО  РЕДОВНО ШТАМПАЛА СВОЈЕ 

ГЛАСИЛО – ГОДИШЊАК САО.   У тим годишњацима су објављени и прилози 

радова одржаних научних скупова у организацији САО (досад три таква научна 

скупа). Успех је и штампање ДВЕ МОНОГРАФИЈЕ и њихво јавно представљање. 

 

УСПЕХ је и то што се САО   својим активностима (научним скуповима, 

монографијама)  у јавности представила  и што је од стручне јавности прихваћена 

као озбиљна научна институција.  
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УСПЕХ је и то што је САО окупила  својим акцијама  већи број 

најистакнутијих стручњака за подручје образовања и васпитања и из Србије и из 

других земаља. 

  

 

Финансијски извештај је поднео академик, члан Председништва САО, 

Младен Вилотијевић. Он је рекао да САО нема стални извор прихода (државни 

фондови, фондови за истраживачки рад и сл.). Она  финансира своје активности 

(одржавање научних скупова, штампање Годишњака и монографија) из донација 

појединих институција и појединаца. То није једноставно. И поред тих тешкоћа   

САО је успела да на тај начин оствари највећи део планираног програма у протекле 

четири године. 

 

ИЗБОР  ПРЕДСЕДНИШТВА САО. Према Статуту САО припремљен је 

писани предлог за избор председника, подпреседника и чланова председништва 

САО за наредни  4-годишњи период. Писани предлог је поднео Генерални секретар 

САО  Данило Ж. Марковић. Предлог гласи: «Уважавајући активност 

Председништва САО у протеклом периоду са захвалношћу и задовољством, доле 

потписани чланови Академије, предлажу Скупштини Академије избор досадашњег 

састава Председништва за наредни мандатни период, и то: др Николу Поткоњака за 

председника, др Јована Ђорђевића за подпреседника, др Данила Ж. Марковића за 

генералног секретара и за чланове Председништва: др Младена Вилотијевића, др 

Грозданку Гојков, др Ђорђа Ђурића и др Бошка Влаховића» Предлог је, како 

предвиђа Статут САО, подржало и потписало десет чланова САО (Милан 

Недељковић, Раденко Круљ, Бошко Влаховић, Ђорђе Ђурић, Илија Ћосић, Милан 

Ратковић, Лакета Новак, Грозданка Гојков, Емил Каменов, Мирчета Даниловић).  

 

  Скупштина је прихватила  предлог генералог секретара и десет 

потписаних чланова САО и одлучила да се сви предложени кандидати бирају 

јавним гласањем (Статут предвиђа тајно гласање приликом избора председника и 

подпреседника САО). 

 

Скупштина је једногласно изабрала јавним гласањем за 

председника САО редовног члана академика Николу Поткоњака, 

 подпреседника САО редовног члана академика Јована Ђорђевића 

 чланове Председништва академике: Младена Вилотијевића 

                                                                        Горздаку Гојков 

                                                                        Ђорђа Ђурића и 

                                                                         Бошка Влаховића 

 

За генералног секретара САО у наредном 4-годишњем мандату именован 

је   поново академик Данило Ж. Марковић.    

 

После расправе  у којој је учествовала већина члановна САО присутних на 

Скупштини, усвојен је следећи ПРОГРАМ РАДА  за 2009. и 2010 годину: 
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Академик Младен Вилотијевић је предложио да у програму  САО и даље 

остане  као стална тема ШКОЛА и да се САО настави да бави различитим 

аспектима садашње и будуће школе. Успех научног скупа о ШКОЛИ 

БУДУЋНОСТИ, велика заинтересованост многих стручњака за ту тему, као и 

актуелност (теоријска и практична) те теме, захтевају њено трајно проучавање и  

разматрање. Због тога  САО треба да и убудуће организује различите активности на 

ту тему (научни скупови, округлих столови, монографије и сл.).  

Скупштина је једногласно прихватила предлог М. Вилотијевића.  

Пошто је било више могућих формулација  теме о школи којом би требало 

да се бави САО током 2009. и 2010.г., прихваћен је као почетни  радни наслов  

«Нова парадигма ефикасније школе будућности».  

Скупштина је изабрала  Одбор у саставу: Младен Вилотијевић, Ђорђе 

Ђурић, Новак Лакета и Бошко Влаховић, са задатком  да предложи  коначну 

формулацију теме и да назначи њен садржај у виду неколико најзначајнијих 

подтема (ближе садржајно одређених).  

Предложено је да се у тај садржај  укључе, као подтеме, две планиране 

акције САО  из досадашњег програма рада:   расправа о квалитету образовања 

(предвиђено у програму САО најпре као истраживачки пројекат, затим као посебна 

монографија) и расправа о  образовање и усавршавање наставника (досад у 

програму САО као предлог модела и организовање јавне расправе о том моделу). 

 

Поред назначене ТЕМЕ О ШКОЛИ,  као  програми рада  САО за период  

2009. и 2010.г прихваћени су: 

 

 ПРОГРАМ РАДА ЗА 2009.г 

 

Одржати Изборну скупштину САО и изабрати органе САО за наредни 

мандатни период, 30 априла 2009.г. 

 

Одржати Вече посвећено др Војиславу Бакићу поводом 80-годишњице 

смрти, 30 априла 2009.г. 

 

Промовисати монографију – дневник – Белешке о просветним и културним, 

политичким и ратним догађањима у Србији (1872-1929), др Војислава Бакића. 

 

Организовати округли сто ПЕДАГОШКИ ИЗАЗОВИ ПОСТМОДЕРНЕ 

(задужена Грозданка Гојков). 

 

Организовати научни скуп ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ОСТВАРИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СРБИЈЕ У 

КОНТЕКСТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МИЛЕНИЈУМСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ (задужен 

Данило Ж. Марковић). 

 

Рецензирати (рецензенти су изабрани на претходној Скупштини САО: 

академици Младен Вилотијевић и Новак Лакета) и по могућности штампати 

монографују НАШИ ВЕЛИКИ ПРЕТХОДНИЦИ  (око 150 страна текста са 
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илустрацијама) аутора Николе Поткоњак. Када монографија буде  штампана 

организовати њено представњање (у 2009. или 2010.г.). 

 

Штампати Годишњак САО за 2009.г. у коме  објавити (према ранијем 

договору): дискусију са научног скупа о БУДУЋОЈ ШКОЛИ (припремљено је  

досад за објављивање 29 дискусија, најављене су  још 2-3 дискусије), три реферата 

који су припремљени за научни скуп, а нису штампани у двотомном Зборнику 

радове за научни скуп о Школи будућности, штампати  Извештај о раду САО у 

протеклом четворогодишњем периоду. Материјале за Годишњак припремиће 

академици Никола Поткоњак и Младен Вилотијевић. 

 

Одржати једну  Годишњу скупштину САО током 2009.г. уз неки од скупова 

који се организују те године. 

 

Седнице председништва САО држати према потреби током 2009.г и 

решавати текућа питања из рада САО. 

 

 

 ПРОГРАМ РАДА  ЗА 2010 ГОДИНУ 

 

Научни  скуп или друга врста активност о школи – према предлогу 

изабраног Одбора. 

 

Организовати ИЗБОРНУ СКУПШТИНИ и извршити избор нових чланова 

САО (трогодишњи период између изборних скупштина према Статуту САО; 

прошла Изборна скупштина одржана је 2007.г.). 

 

 Штампати и промовисати монографију: Н. Поткоњак, Наши велики 

претходници (ако то не буде учињено у 2009.г.). 

 

Организовати научни скуп на тему ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА У 

ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ (задужен академик Емил Каменов). 

 

Организовати научни скуп на тему  САВРЕМЕНИ  ГЛОБАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ, задужен академик Д. Ж. 

Марковић. 

 

Утврдити садржај  и објавити Годишњак САО за 2010.г. 

 

Обележити 70-годишњицу живота и научног и наставничког рада академика 

Емила Каменова (рођен 1940.г.) Ово везати за научни скуп о Предшколској  

педагогији. 

 

Обележити, на одговарајући начин (скуповима или публикацијама), 

самостално или у заједници са другим институцијама, годишњице академика  

Милан Ратковића (рођен 1930.г. – 80 годишњица живота и рада),  академика 
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Милана Недељковића (рођен 1935.г. – 75 годишњица живота и рада). Реализација 

овог задатка  задатак је  Председништва САО. 

 

Текућа  питања 

Скупштина је обавештена да је умро почасни члан Српске академије 

образовања Златибор Поповић, члан Медицинске академије. Предложено је да 

Грозданка Гојков  напише некролог и да се он објави у следећем Годишњаку САО,  

а по могућности и у  часопису «Педагошка стварност». 

 

Мирчета Даниловић је обавестио чланове Скупштине да се одржава научни 

скуп (јуна 2009.г.) на тему ТЕХОНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ 

ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА. Он је позвао члаове САО да учествују на том 

скупу, који организује Универзитет и Факултет техничких наука у Новом Саду и 

Институт за педагошка истраживања из Београда.. САО у томе учествује као 

институција која подржава тај научни скуп. Он предлаже да САО буде 

суоорганизатор. То није прихваћено у овом моменту. Закључено је да је довољно 

да два члана САО (академици: Илија Ћосић, Декан Факултета техничких наука у 

Новом Сад, који је носилац организације и Мирчета Даниловић, научни саветник у 

Институту за педагопшка истраживања у Београд, који је  председик Програмско-

организационог одбора), организатори тог скупа, представљају САО на скупу. 

Скупштина се, исто тако, сложила да се јавност може обавести о подршци коју 

САО пружа овом научном скупу.  

 

Записник са ове Изборне годишње скупштине написаће Никола Поткоњак и 

он ће бити објављен у следећем Годишњаку САО.  

 

После Скупштине сви чланови САО присуствовали су у Педагошком кузеју 

Вечери којом је обележена 80-годишњицѕ смрти др Војислава Бакића, у току које је 

извршено и представњљање монографије – његових Дневничких бележака. 

 

  

   ПЕДАГОШКО ВЕЧЕ посвећено сећању на ДР ВОЈИСЛАВА БАКИЋА 

(80-годињица смрти: 30. април 1929 - 30. април 2009) одржано је у Педагошком 

музеју у Београду (Узун Миркова улица 12) . Тада су   представљене и БЕЛЕШКЕ 

О ПРОСВЕТНИМ И КУЛТУРНИ, ПОЛИТИЧКИМ И РАТИМ ДОГАЂАЊИМА ЗА 

ПОСЛЕДЊИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА  Војислава Бакића . 

 

Педагошкој вечери присуствовали су чланови САО, чланови Одељења за 

педагогију и андрагогију Филозофског факулктета у Београду, колектив 

Педагошког музеја и гости. Укупно је било око 75  присустних. Међу њима су била 

и четири члана (унуци и праунуци) породице – потомака – Војислава Бакића.  

 

Скуп је отворио и поздравио учеснике, посебно потомке В. Бакића, у име 

организатора (Српска академија образиовања, Одељење за педагогију Филозофског 

факултета у Београду, Учитељског факултета у Ужицу и Педагошпког музеја у 

Београду) председник САО др Никола Поткоњак. 
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О животном путу др Војислава Бакића говорила је др Наташа Вујисић-

Живковић, доцент за Историју педагогије на Филозофском факултету у Београду. 

 

О Педагошком музеју, његовим активностима и садржају досије др 

Војислава Бакића, који се чува у Педагошком музеју, говорила је кустос Маја 

Николова. 

 

О неким догађајима из живота Војислава Бакића, представљајући   његове 

Дневничке  белешке, говорио је председник САО  Никола Поткоњак. 

 

Учесницима Вечери подељено је бесплатно око 40 примерака штампаних 

Бакићевих Бележака о просветним  и културним, политичким и ратним 

догађањима у Србији (1872-1929.г.).. 

 

На крају ове интересантне и садржајем богате Вечери посвећене 

најобразованијем и  најплоднијем педагогу Србије друге половине 20 века, 

представнику тадашњег (хербартијанског) «научог правца у педагогији», аутору 

«првих систематских педагошких дела и уџбеника» у Србији,  великом 

претходнику САО, др Војиславу Бакићу, САО је организовао пригодни коктел.  

 

 

Пошто је Учитељски факултет у Ужицу био извршни издавач Бакићевих 

«Белешки о културним и просветним, политичким и ратним догађањима.... » у 

оквиру дана тог Факултета, 20 марта 2009.г. у Ужицу, извршено је прво 

представљање Бакићевих «Бележака...» О њима је говорио академик Никола М. 

Поткоњак. Скупу је присустовало око 80 професора,  сарадника и студената 

Учитељског факултета и  наставника основних и средњих школа из Ужица. 
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           ПРЕГЛЕД ЧЛАНСТВА САО  

ПОСЛЕ  ПРВЕ И ДРУГЕ ИЗБОРНЕ   СКУПШТИНЕ 

 

Прва изборна скупштина САО одржана је  27 августа 2005.г. Друга 

иборна скупштина Српске академије образовања одржана је  17.фебруара 

2007.г. Обе изборне скупштине су одржане на Учитељском факултету у 

Београду 

 

   

 

 

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САО (изабрани 17 фебруара 2007.г.) 

 

Редовни чланови Српске академије наука и уметности, чланови Матичне 

комисије САО, академици: Михаило Марковић 

                                   Миомир Вукобратовић 

                                   Чедомир Попов 

Председник Руске академије образовања – Николај Дмитријевић Никандров 

Председник Академија наука и уметности РС Рајко Кузманомвић 

Шлан Академије медицинских наука  Златибор Петровић 

Укупно 6(шест) почасних чланова. 

 

 

ИНОСТРАНИ ЧЛАНОВИ (изабрани 17 фебруара 2007.г.) 

 

Драго Бранковић,професор и декан Филозофског факултета у Бањој Луци, 

Република Стрпска, дописни члан Академије наука и уметности РС 

Миодраг Милин, професор универзитета у Темишвару, Румунија 

Ненад Сузић, професор Филозофског факултета у Бањој Луци, РС 

Јуриј Волков, професор универзтитета Ростов на Дону, Русија 

Григориј Давидовић Глејзер, члан Руске академија образовања живи у САД 

Василиј Ивановић Жуков, ректор Русксог државног универзитета, Русија 

Мариора Михут Лизица,члан Румунске академије наука, Румунија 

Камила Муршану, члан Румунске академије наука, Румунија 

Укупно 8(осам) инострааних чланова САО. 
 

 

 

РАДНИ САСТАВ ЧЛАНОВА САО (по редоследу избора) 

 

Редовни чланови 

 

Изабарани јуна 2005.г. 

Никола Поткоњак 

Јован Ђорђевић 
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Данило Ж.Марковић 

Младен Вилотијевић 

Изабрани 27 августа 2005.г. 

Милан Ратковић 

Душан Савићевић 

Владета Тешић 

Драгослав Херцег 

Изабрани 17. фебруара 2007.г. 

Грозданка Гојков 

Ђорђе Ђурић 

Стојан Богдановић 

Босиљка-Боска Ђорђевић 

Емил Каменеов 

РаденкоКруљ 

Илија Ћосић 

Укупно 15 (петнаест) редовних чланова САО. 

 

Дописни чланови 

 

Изабрани  27 августа 2005.г. 

Грозданка Гојков 

Ђорђе Ђурић 

 

Изабрани 17 фебруара 2007.г. 

Бошко Влаховић 

Мирчета Даниловић 

Миомир Иваковић 

Новак Лакета 

Милан Недељковић 

Укупно 7 (седам) дописних чланова САО  (два су изабрана за редовне чланове- 

остаје ) – коначно 5(пет) дописних чланова. 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ИМА У РАДНОМ САСТАВУ 15 РЕДОВНИХ И 5 

ДОПИСНИХ ЧЛАНОВА, УКУПНО 20. 

 

СТРУКТУРА ЧЛАНОВА РАДНОГ САСТАВА ПО НАУЧНИУМ ОБЛАСТИМА: 

11 ПЕДАГОГА 

 3 ПСИХОЛОГА 

 2 СОЦИОЛОГА ОБРАЗОВАЊА 

 2 МАТЕМАТИЧАРА 

 1 АНДРАГОГ  

 1 ТЕХНИЧАР  

 

 

ПРЕМА СТАТУТУ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА СЛЕДЕЋА – 

ТРЕЋА – ИЗБОРНА СКУПШТИНА ТРЕБА ДА СЕ ОДРЖИ 2010 ГОДИНЕ. 
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In memoriam 
  

 
                                             Златибор Петровић (1921 - 2009) 

 

Српска академија образовања са жаљењем обавештава јавност у Србији да је 07. 

фебруара 2009. године преминуо академик Златибор Петровић. 

 

Академик Златибор Петровић рођен је у Уљми, Гимназију је завршио у Вршцу, а 

дипломирао је на  Ветеринарском факултету у Београду, 1952. године. За редовног 

професора изабран је 1965. године. Био је шеф Катедре за паразитологију. Обављао 

је дужност продекана (1962-1964) и декана (1964-1967.). Био је и председник 

Савета Ветеринарског факултета.  Био је професор универзитета, редовни од 1986. 

године. Предавао је на Ветеринарском факултету у Београду. Дописни члан 

Одељења медицинских наука САНУ постао је 1972. године, редовни 1983. године, 

а почасни члан Српске академије образовања 2007. године. Област рада била му је 

паразитологија. У научним круговима посебно је, поред научног доприноса, 

цењено његово интересовање за образовну проблематику и допринос развоју 

научног подмлатка, односно формирању научних кадрова у облати којом се бавио. 

Ово је био један од разлога његовог високог рејтинга у педагошким круговима и 

пријема за почасног члана у Српску академију образовања.  

 

Учествовао је у реализацији великог броја истраживачких пројеката у Институту за 

паразитологију Српске академије наука, касније Одељења за паразитологију  

Института за медицинска истраживања. Близу деценију је био председник Научног 

већа Института и око 15 година управник Одељења за паразитологију.  

 

По позиву је био гостујући професор у многим земљама Европе, Америке и Јужне 

Америке, Азије и Африке. Учествовао је на преко 30 научних скупова у многим 

земљама света (Мексико Сити, Хановер, Минхен, Париз, Измир, Рен, и др). Био је 

гостујући професор многих паразитолошких института на којима је држао 

предавања (Чехословачка академија наука, Савезна академија наука СССР, 

Академија пољопривредних наука СССР, Бугарска академија, Пољска академија, и 

др.). Учествовао у извођењу посдипломске наставе (Слободни универзитет у 

Берлину, Висока ветеринарска школа у Хановеру, Ветеринарски факултет у 

Вроцлаву, Варшави, Будимпши, Софији и др.). 
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Учествовао у оснивању Европске федерације паразитолога, а од 1971-1980. био и 

њен генерални секретар. Био је почасни члан друштва паразитолога многих земаља 

у свету. Такође је био председник Друштва паразитолога Југославије (1971-1995). 

Носилац је бројних признања у земљи и иностранству. Био је почасни члан 

Српског лекарског друштва и редовни члан Академије медицинских наука Српског 

лекарског друштва. Био је председник Комисије за међународну научну сарадњу 

УНЕСКО за Југославију и учесник у бројним активностима знаменитих научних и 

културних институција свога времена.Сарађивао је у: Матици српској; Српском 

лекарском друштву; Друштву паразитолога Југославије; Светском удружењу 

ветеринара; Европској федерацији паразитолога; Британском друштву 

паразитолога; Друштву паразитолога Пољске; Друштву паразитолога Мађарске; 

Друштву паразитолога Бугарске и Академији ветеринарске медицине Српског 

ветеринарског друштва. Бавио се уредничким радом као члан уређивачких одбора у 

редакцијама: Acta veterinaria; Acta parasitologica iugoslavica; Acta helmintologica; 

Folia parasitological и Примењена наука. Био је члан: Одбора за изучавање фауне СР 

Србије; Одбора за праћење медицинских наука у Србији; МО Одбора за 

Природњачки музеј; МО Одбора за сиду; МО Одбора за заштиту животне средине; 

МА Одбора за флору и фауну Југославије; МА Одбора за зоонозе... 

 

Добитник је признања: dr hc Универзитета ветеринарске медицине у Будимпешти, 

1987. године, Седмојулске награде, 1988. године и многобројних повеља и плакета. 

Академик Златибор Петровић остаће упамћен по свом преданом раду у области 

ветерине и медицинских наука, а нарочито по истрајном ангажовању као члан 

САНУ на развијању науке у Србији. 

  

Био је ментор за 80 кандидата за израду докторске дисертације. Овај последњи 

податак, утисак је, најбоље га представља и чини његов највећи допринос, јер ће 

кроз научни допринос његових доктораната бити манифестован и његов допринос.   

   

   

   

 

Председништво Српске академије образовања 

 

 

 


