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                                               ЗАПИСНИК 

редовне скупштине Српске академије образовања одржане у Београду  

                                             22 јуна 2012. год.  

 

 

Скупштина САО одржана је у просторијама Педагошког музеја у Београду, 

Узун Миркова 12. 

Скупштини присуствује 15  од укупно 28 дописних и редовних чланова САО. 

Скупштина има кворум и може пуноправно да одлучује.  

Изостанак због заузетости и велике врућине оправдали су Д.Ж. Марковић, 

Милан Ратковић, Душан Савићевић, Ђорђе Ђурић, Миомир Ивковић. 

Остали нису навели разлоге свог изостанка са Годишње скупштине . 

Скупштини присуствују и два инострана члана: Драго Бранковић и Ненад 

Сузић из Републике Српске. 

Скупштиом руководи председник САО Никола Поткоњак. 

 

Дневни ред Скупштине: 

1.Извештај о раду САО од 2009 до 2012. год., подноси председник САО Н. 

Поткоњак, 

2. Програм рада САО за 2012 и 2013 год., предлог у име Председништва САО 

подноси Младен Вилотијевић,  

3. Питања и предлози. 

 

Ток рада Скупштине: 

1.Извештај о раду, који се даје као прилог овом Записнику, обухвата период 

од избора садашњег руководства САО до данашње Скуштине. Он треба да упозна 

све чланове, као  и јавност, са радом САО, а истовремено да послужи и као основа 

за доношење програма рада САО за наредни перод. Коментар извештаја дао је 

председник САО Н.Поткоњак. 

Извештај је једногласно прихваћен. 

 

2.Програм рада САО за 2012 и 2013. годину. 

Председништво предлаже Скупштини да прихвати следеће научне скупове 

током наредног периода: 

- 21. септембар 2012 год.  скуп под називом Образовне иновације у 

информационом друштву. Скуп ће припреити академици Бошко 

Влаховић, Милан Недељковић и Младен Влаховић. 

- Септембар 2013. год. скуп на тему Традиционална и савремена 

концепција вредновања – ограничења, вредности, модели. Материјале 

за научни скуп припремиће академици Младен Вилотијевић и Никола 

Поткоњак 

 

Издавачка делатност: 

Прихваћено је да СА0 учествује заједно са Форумом педагога Србије и Црне 

Горе у  издавањау Педагошке анциклопедије. Енциклопедја би имала неколико 

томова. Припреме су увелико одмакле. Доста чланова САО ангажовано је у обради 
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одредница и у редакционим тимовима. Реч је о томе да САО буде суиздавач тог 

капиталног дела заједо са Форумом. 

Наставити са издавањем Годишњака САО сваке године. Убудуће више пажње 

посвети избору радова, тематици и подизању рејтинга публикације. У следећем 

Годишњаку штампати беседе које ће се одржати на скупу у Педагошком музеју 22 

јуна 2012. год., као и говоре приликом промоције монографије Николе М. 

Поткоњака Педагогија у Срба (речензената: М.Вилитијевића, Н. Лакете и 

Н.Трнавца и аутора монографије Н. Поткоњака).У овом Годишњаку објавити 

говоре одржане приликом обележавања годишњица академика Ђорђевића и 

Тешића . поздравни говор председника САО Н. Поткоњака, Ј. Ђорђевића, Г. Гојков 

и Б. Јордановић, као и Записник са одржане годишње скупштине са Извештајем о 

раду САО, који је саставни део тог Записника. 

Наставити издавање периодичне публикације Истраживаења  у образовању у 

заједници са Високом школим струковних студија у Вршцу. Досад су изашла два 

броја ове публикације. 

Предалаже се покретање посебне публикације Иновације у области 

образовања. У оквиру ове публикације објављивале би се значајнији радови  наших 

аутора и преведена дела иностраних аутзора. 

 

Изборна скупштина САО 

По Статуту САО сваке треће године врши се избор нових чланова САО. 

Година 2013 је изборна година за САО. Скуштна овлашћује Председништво САО 

да припреми изборе нових чланова – да објави јавни позив, да изабере комисије 

које ће писати реферате за предложене кандидате, да реферате стави на 

једномесечни увид јавности и да сачини предлог кандидада за дописне, редовне и 

иностране чланове САО и  да припреми и закаже  изброну скуптшину САО током 

2013. године. 

 

Обележавање јубилеја чланова САО 

Ове 2012. године обележавају се два значајна јубилеја: 90-година живота и 

рада академика Јована Ђорђевића и Владете Тешића. Обележавање ће се обавити 

на скупу који је организован 22. јуна 2012. године. За једног и другог слављеника 

су, према одлуци САО, припремљене и штампане посебне брошуре које садрже 

биографију и библиографију слављеника. 

Јубилеј академика Бошка Влаховића, 80-година живота и рада, обележиће се 

на научном скупу о иновацијама у септембру 2012. године. 

Обележавање 80-годишњице живота и рада академика Д.Ж. Марковића 

обележиће се на скупу у септембру 2013. год. 

Сви напред поменути предлози усвојени су на Скуптини једногласно. 

 

Нови предлози за програм рада САО 

У дискусији је предложено, а после расправе и прихваћено да, се укључи у 

Програм рада САО и  следеће: 

-да се провери да ли треба обележити још неки јубилеј током 2012. и 2013. 

године (то ће учинити председника САО Н. Поткоњак), 
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- да се организује научни скуп на тему Васпитање у савременој школи - 

стање и проблеми. Тема је посебно актуелна јер се у Стратегији развоја образовања  

у Србији до 2020 године, која је управи у процесу усвајања, васпитна компонента 

школе готово и не помиње. Тезе за оваја научни скуп припремиће академици 

Никола Поткоњак, Младен Вилотијевић и Новак Лакета. Скуп одржати, по 

могућности током 2013 године (прва половина). 

Окончати разговоре а са Форумом педагога Србије и Црне Горе око учешћа 

САО у издавању часописа Педагогија. Часопис има дугу традицију, висок рејтинг, 

у редацији се већ налазе чланови САО. Требало би и формално учинити да се види 

да је суиздавач часописа и САО. Скупштина прелаже да се упути писмо Форуму 

педагога Србије и Црне Горе са горњим предлогом. Писмо ће написати и послати у 

име САО академик Младен Виллтијевић. 

 

Међународна сарадања 

Констатовано је да је досад била слаба међународна сарадња САО са сличним 

институцијама у другим земљама, као и са осталим институцијама у области 

образовања у другим земљама. 

Констатовано је да није најбоља сарадња ни са одговарајућим институцијама 

у области образовања и васпитања у Србији. 

 

Нормативна делатност 

До следеће изборне скупштине требало би прегледати Статут САО и утврдити 

да ли су потребне у њему неке допуне и измене у складу са искуствима из рада 

САО у протеклом периоду. За ово се задужује Д.Ж. Марковић. 

 

Трећа тачка дневног реда Скуптине: питања и предлози. 

Пново је било реч и о проблему финансирања делатности САО. Нема 

сигурног извора финансирања. Ослања се на донаторе, на првом месту на оно што 

чини издавачко предузеће „Едука“ и академик Бошко Влаховић, затим Висока 

струковна школа из Вршца са академиком Грозданком Гојков и академик Младен 

Вилотијевић. 

Иако је направљен договор са Форумом педагога Србије и Црне Горе да САО 

може користити просторије Форума, у пракси то још није остварено. 

 

Редовна скупштина САО завршена је у 16 часова.  

 

После скупштине и скупа који је организован – бесеђење о васпитању и 

педагогији - приређен је коктел за све учеснсике. Срдства за овај коктел 

обезбедили су   академик Бошко Влаховић и Издавачко предузеће „Едука“. 
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Прилог уз прву тачку дневног реда Скупштине 

 

                                                   ИЗВЕШТАЈ 

 о раду Српске академије образовања за период 2009-2012 године 

 

 

ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ 

 

У назначеном временском периоду одржане су  три годишње скупштине 

САО. 

1. РЕДОВНА СКУПШТИНА одржана је 30 априла 2009 године (у 

просторијама форума педагога Србије и Црне Горе), Београд 

Скупштини присуствује довољан број чалнова и она може пуноправно да 

одлучују. 

На Скупштини је, у складу са Статутом САО, извршен избор органа САО: 

-за председника је изабран поново Никола Поткоњак 

- за подпредседника је поново избаран Јован Ђорђевић 

- за чланове Председништва САО изабрани су поново: Младен Вилотијевић 

Грозданка Гојков, Ђорђе Ђурић и Бошко Влахвић, 

- за  генералног сеекретара САО именован је  Данило Ж. Марковић 

Чланови Председништва САО су по полажају: председник, подпреседник и 

генерални секретар. Председништаво САО има 7(седам) чланова. 

На Скупштини је утврђен програм рада САО за 2010 и 2011. год. 

Расправљано је и о текућим питањима (простор, финансирање и издавачка 

делатност САО). 

 

2. ИЗБОРНА СКУПШТИНА  САО одржана је 5 јула 2010. год. у Београду 

(просторије Форума педагога Србије и Црне Горе). Пошто је 2010 год. била 

изборна почетком године објављен је јавни позив за предлагање кандидата за 

чланова за САО. Председништо је формирало комисије које су написале реферате и 

дале предлоге за предложене кандидате. Председништво је утврдило  листу 

предлога за избор. Ставило је месец дана све предлоге на увид јавности. На 

скупштини је извршен избор тајним гласањем. 

Скупштина је иазбрала  три  редовна члана САО (В. Вељковић, Д. Коковић 

и П. Козић) и шест дописних чланова ( З. Аранђеловић, К. Шпијуновић, М. Ољача, 

Б. Станојловић и Р. Бубањ) и седам иностраних чланова ( М. Блажич из Словеније, 

Миле Илић и П. Стојаковић из Републике Српске, Никола Мијановић из Црне Горе 

и  А. Илика, Ј.П. Отиман и В. Нојман из Румуније). 

После ових избора САО има у свом саставу 4 од 6 почасних чланова (у 

међувремену су умрли: З. Петровић и М. Марковић), 18 редовних, 11 дописних, 

затим 15 иностраних чланова. 

У АКТИВНОМ САСТАВУ САО ИМА ПОСЛЕ ИЗБОРА  29 ЧЛАНОВА. 
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            3.ЈАВНА И СВЕЧАНА СКУПШТИНА САО одржана је у Београду 

(просторије Пословне школе струковних студија, Београд, Краљице Марије 73а)  

8.децембра 2010.г.   

На Скупштини су уручене дипломе о чланству у САО новоизабраним 

члановима САО. 

Обележена су два јубилеја – академика Милана Ратковића и Милана 

Недељковића. 

Представљена је монографије Н.М.Поткоњака Наши велики претходници. 

Одржан је научни скуп на тему Оспособљавање наставнике за нове улоге 

 

 

СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА САО 

 

У перотеклом временском периоду одржане су следеће седнице 

председништва: 

 

1. 5 јуна 2010. (у просторијама Форума) – припрема Изборне 

скупштине САО и Програм рада за 2010 и 2011. год. 

2. 8 децембра 2010. (у хотелу „Москва“) припрема свечане седнице 

САО и одржавање научног скупа о наставницима 

3. 13 новембра 2011 (на Учитељском факултету у Ужицу) одржана је 

проширена седница Председништва САО . Седници су 

присуствовали  чланови САО Лакета Новак и Крстивоје 

Шпијуновић, као и продекан Факултета Радмима Николић 

4. Две седнице председништва одржане су током 2012 (март- април) 

на којима је вршена  припрема редовне  скупштине САО и јавног 

скупа (бесеђење) предвиђеног за јун 2012 године, представљање 

монографије Педагогија у Срба  и обележавање јубиларних 

годишњица академика Јована Ђорђевића и Владете Тешића. 

 

НАУЧНИ СКУПОВИ 

 

У протеклом временском периоду одржаа су два научна скупа, а два су у 

припреми, пред одржавањем: 

1. 9 децембра 2010 одржан је у Београду научни скуп на тему 

Оспособљавање наставникa за нове улоге. Материјали скупа су објављени у 

Годишњаку САО за 2010, стр. 3- 926.  

.2. у новембру 2012 одржан је научни скуп на тему Чувајмо и поштујмо 

српску педагошку проблематику. За скуп је припремљена посебна брошура – 

основни реферат (аутор Никола М. Поткоњак). Дискусија ће бити објављена у 

Годишњаку САО за 2011. г. 

У припреми су два научна скупа: 

1. 22. јуна 2012 планира се скуп на тему Бесеђење о васптању и/или 

педагогији. САО је ангажовала десет беседника. На скупу ће бити промовисана 

монографија Педагогија у Срба (Н.М.Поткоњак) и биће обележена годишњица 

академима В.Тешића. Скуп се организује са Педагошким музејем и одржава  у 
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просторијама Музеја. Материјали skupaће бити објављени у следећем Годишњаку 

САО. 

2.  Научни скуп о иновацијама и обележавање годишњице академика Бошка 

Влаховића планирају се за 21 септембар 2012. год. 

 

 

МОНОГРАФИЈЕ   

У извештајном периоду објављене су и представљене следеће монографије: 

1.Наши велики претходници (Никола М. Поткоњак), Београд 2010 

2.Друштвне промене и образовање (аутор Милан Недељковић), промоција у 

Крушевцу, 2010. 

Промоције предвиђене за јун 2012. Педагогија у Срба (аутор Н.М.Поткоњак) 

и за септембар 2012. О иновацијама (аутор Бошко Влаховић). 

 

ГОДИШЊАЦИ САО  

1. Годишњак за годину 2009. објављен је у ограниченом броју 

примерака. Садржај: Школа и њена будућност (тезе за дискусију) 

Уводни реферат о школи и њеној будућности (Н. М. Поткоњак), 

дискусије са научног скупа о школи и њеној будућности (14 

прилога) и библиографије чланова САО за период 2007 и 2008. 

година. 

2. Годишњак за 2010. год. садржи: материјале научног скупа 

Оспособљавање наставника за нове улоге (105 прилога), преглед 

рада САО за период 2009. и 2010. год.; говори на јубилеју Милана 

Ратковића (Ђорђе Ђурић) и Милана Недељковића (Бошко 

Влаховић), говори на промоцији мониографије Наши велики 

претходници. 

          

ЧАСОПИСИ 

        1.  Истраживања у педагогији 

                        Часопис издају САО и Висока шпкола струковних студија за 

васпитаче предшколских установа у Вршцу. У припреми је други број часописа. 

 

         2. Педагогија 

            Часопис издаје Форум педагога Србије и Црне Горе. Има дугу 

традицију. Часопис је научно-теоријског карактера. Предложено је да се 

њима придружи и Српска кадемија образовања. Ово још није практично 

реализовано. 

    

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ЧЛАНОВА САО 

1. 9. децембра 2010. обележена је 80-год. академика Милана Ратковића. О 

његовом раду  је говорио Ђорђе Ђурић. Штампана је посебна 

биобиблиографска брошура о слављенику. 

2. 2011.год. обележена је 75-а годишњица академика Милана Недељковића. О 

његовом раду говорили су Бошко Влаховић, Д.Ж.Марковић и М. 

Вилотијевић. Том приликом је промовисана и његова монографија 
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Друштевене промене и образовање. Скуп је одржан у Крушевцу (где живи 

Миан Недељковић) 

3. 9. децембра 2010 год. обележена је 70 годишњица академика Емила 

Каменова. О његовом раду говорио је Милан Ратковић. О слављенику је 

објављена посебна биобиблиографска брошура. 

 

Током 2011. године требало је обележити 80 годишњицу живота академика 

Бошка Влаховића. Биће обележена 2012 када се одржава и научни скуп о 

иновацијама посвећен слављенику. 

 

      Током 2012 год. биће обележене јубиларне годишњице – 90. година живота -  

академика: Ј. Ђорђевиаћ и  В. Тешића. Учинити то на аскупу који се планираза 

22 јун 2012. године. 

 

 

УМРЛИ ЧЛАНОВИ  

 

Марта месеца 2012 године преминуо је редовни члан Српке академије 

образовања професор Петар Козић. 

Маја месеца 2012. године умро је редовни члан САНУ академик Чедомир 

Попов. Био је члан Матичне комисије при оснивању САО и почасни члан САО. 

 

                                          Записник и  Извештај припремио Никола М. Поткоњак 

                                                                       Ужице, мај- јуни 2012 године  


