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САО - децембар, 2010. 
 
 
   СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САО 

  одржана је 8 децембра 2010. у хотелу «Москва»  
                             у Београду у 18,30.ч. 
 
Седници су присустовали само чланови Председништва САО из Београда : 

Никола Поткоњак, Јован Ђорђевић, Д. Ж. Марковић, М. Вилотијевић и Б. Влаховић 
Седницом руководи председник САО Н.М.Поткоњак. 
Дневни ред седнице 
1.Анализа припремљености научног скупа Оспособљавање наставника за 

нове улоге и анализа припремљености одржавања Свечане јавне скупштине САО 
пре научног скупа, 

2. Разно 
 
1. Констатовано је следеће: 
1.1.  - сви учесници научног скупа обавештени су, било електронском, било 

обичном поштом о месту и времену одржавања научног скупа 9. децембра у 
Београду, 

-  упућени су позиви ноизабраним члановима САО да присуствују јавној 
скуштини САО када ће им бити уручене повеље о чланству у САО, 

- о оба скупа обавештена су средства јавног информисања (Политика, Блиц, 
Новости, Правда, РТС Београд), 

- послате су позивнице  Министру просвете Србије Ж. Обрадовићу, 
председнику Националног просветног савета др Д. Радуновић, председнику САНУ 
академику  Н. Хајдину, 

- оба скупа одржаће се у сали Београдске пословне школе струковних 
студија, ул. Краљице Марије 73а на првом спрату. 

- информативне послове, на задовољавајући начин, извршили су М. 
Вилтоијевић. Г. Гојоков и Д.Ж.Марковић. 

 
1.2. – сви материјали за оба скупа припремљени су на време: штампане су 

позивнице и програми за све учеснике, припремљени су резимеи научних радова на 
српском и енглеском језику, 

- припремље су фасцикле са материјалима и специјалном оловком за све 
учеснике, блокови за писање, 

- припремљене су и штампане нове повеље САО које се додељују 
новизабрним члановима са одговарајућим чврстим футролама, 

- послове припреме и штампања материјала остварили су Г. Гојков, М. 
Вилотијевић, Н. Поткоњак, затим Г.Страхињић. 
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1.3. – извршене су све припреме организационо-техничке природе, 
- обезбеђени су услови за савремен рад у сали у којој ће се одржати скупови 

– БИМ пројектори, рачунари,  услови за фото и видео записе скупова, техничко 
особље које ће руковати том техником, 

- обезбеђен је довољан број примерака монографије НАШИ ВЕЛИКИ 
ПРЕТХОДНИЦИ која ће бити представљена на супу, 

- за сваког учесника обезбеђени су на српском и енглеском језику  
«сертификати» о учешћу на скупу, 

- обезбеђено је послужење (кафа, вода,сокови) током рада скупова, 
- обезбеђени су преводиоици за руски, румунски и енглески језик, 
- ове послове успешно су обавили М. Вилотијевић и Д.Ж.Марковић 

 
            1.4. – сви гости из иностранства дочекани су и смештени у одговарајуће 
хотеле (у Београду, Вршцу). За њих је урађен посебан програм боравка. Обезбеђени 
су им преводиоци и они који ће им директно помагати у остваривању њихових 
програма рада за време боравка у Београду, 

- обезбеђена су средства  за смештај и исхрану гостију из иностранства, 
- ове послове обавили су Д. Ж. Марковић, М.Вилотијевић, Б. Влаховић, Г. 

Гојков. 
 
1.5. заслужни за непосредно давање и обезбеђивање донација (материјалних 

средстава) да би се планирани скупови могли одржати су академици: Грозданка 
Гојков, Бошко Влаховић, Данило Ж. Марковић и Крстивоје Шпијуновић. Укупно је 
обезбеђено и утрошено за одржавање два планирана скупа 514 хиљада динара 

 
1.6. – анализиран је детаљно програм рада и једног и другох скупа и 

констатовано је да су све припреме извршене благовремено и да се скупови могу 
одржати. 

 
1.7. – договорено је да се на свечаној скупшптини САО предложе састави 

одбора: 1. за стратешки развој образовања, 2. за основно образовање, 3. за 
гимназијско образовање и 4. за високо образовање, 

 
1.8. – договорено је да се следећи научни скуп у организацији САО одржи у 

току маја/јуна месеца 2011.г. на тему СРПСКА ПЕДАГОШКА ТЕРМИНОЛОГИЈА, 
тезе за овај скуп припремиће председник САО Н.М.Поткоњак. 

 
Седница Председништва Српске академије образовања завршена је у 20. 

часова. 
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СВЕЧАНА ЈАВНА СКУПШТИНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ                         
ОБРАЗОВАЊА 
 
Свечана јавна скупштина Српске академије образовања одржана је у 

Београду 9. децембра 2010.г. у 9,30 часова у сали Пословне школе струковних 
студија, ул. Краљице Марије 73а. пре научног скупа Оспособљавање наставника за 
нове улоге. 
             Скупштини присуствују  чланови САО и сви учесници научног скупа – 
укупно око 65 присустних академика, гостију, научних и стручних радника.    

Скупштином руководи Радно председништво састављено од чланова 
Председништва САО: академици Ј. Ђорђевић, Д.Ж.Марковић, Младен 
Вилотијевић,  Г. Гојков, Б. Влаховић и Н.Поткоњак. 

Седницом руководи председника САО Н.М.Поткоњак. 
 Дневни ред скупштине: 
1. САО током протеклих пет година – Н.М.Поткоњак, 
2. уручење диплома новоизабраним иностраним, редовним и дописним 

члановима САО, 
3.Обележавање јубиларних годишњица: академика Милана Ратковића (80), 

академика Милана Недељковића (75) и академика Емила Каменова (70.), 
4. Представљање монографије коју је издала САО Наши велики 

претходници аутора Н..М.Поткоњака, 
5. Избор одбора САО за поједина актуелна питања образовања у Србији 
6. Предлог теме следећег научног скупа у организацији САО – током 2011.г. 
 
Пре преласка на дневни ред оба скупа су поздравили: 
-    домаћин школе у којој се одржавају скупови, проф. др Илија Самарџић, 
- у име САНУ академик Мило Марјановић, 
- у име АНУ Републике српске, инострани члан САО, Драго Бранковић 
- у име Румунске АН секретар,  инострани члан САО, Паун Јон Отиман 
 
1.  Н.М.Поткоњак кратко је упознао присутне са радом САО у протеклих 
пет година, наводећи бројке о саставу чланства САО,  програмима рада, 
оствареним активностима САО (одржани научни скупови, објављени 
годишњаци, зборници радова одржаних скупова, монографије  тд.), 
 
2. Уручене су повеље  новизабраним члановима САО: 
     инострани чланови: академици: Блажич Марјан из Словеније, Миле Илић 
из Републике Српске, БиХ, Антон Илика из Румуније, Виктор Нојман из 
Румуније, Паун Јон Отиман из Румуније и Петар Стојаковић из Бања Луке, 
Реублика Српска, БиХ. 
     Повеља није уручена академику Н. Мијановић из Црне Горе (спречен  да 
присуствује). 
    Редовни чланови САО: академици Владо Вељковић, Петар Козић и Драган 
Коковић. 
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   Дописни чланови САО: академици: Зоран Аранђеловић, Вељко Банђур, 
Радослав Бубањ, Милка Ољача, Борислав Станојловић и Кристивоје 
Шпијуновић. 
 

Према одлуци Председништва САО уместо јавних приступних 
предавања ноизабраних чланова САО одлучено је да они своја приступна 
предавања предају у писаној форми (највише до једног ауторског табака – 
16 страница). Ти радови ће бити објављени у специјалном издању 
Годишњака Српске академије образовања. Сваки академик сам бира тему 
свог приступног – писаног – предавања.  

У истом Годишњаку биће објављене и биорафије и библиографије 
ноизабраих чланова САО. 
      Рок за предају биографија, библиографија и текстова приступних 
предавања је 1. март 2011.године 
 
3. Обележене су јубиларне годишњице тројице академика САО 
-  академика Милана Ратковића (80) о коме је говорио академик Ђорђе 
Ђурић, 
-     академика Милана Недељковића (75) о коме су говорили академици: 
Бошко Влаховић и Д.Ж.Марковић, 
-  академика Емила Каменова (70) о коме је говорио академик Милан 
Ратковић 
         За сваког слављеника  штампана је  посебна брошура која садржи 
основне биографске и библиографске податке, опис њихове делатности. Те 
брошуре су представили они који су говорили о слављеницима. 
 
 4. Извршено је представљање монографије коју је штампала САО Наши    
велики претходици аутора Н.М.Поткоњака. 
 - о монографији је говорио рецензент, академик М. Вилотијевић, 
- аутор монографије Н.М.Поткоњак 
          САО је овом публикацијом одала дужно признање свим оним 
посленицима у области школства, просвете и педагогије у Срба који су, пре 
оснивања САО, били чланови научних друштава и академија наука у 
Србији, као и иностраних научних друштава и академија. У књизи је дата 
кратка иноформација о свим научним друштвима и академијама наука у 
којима су такви били чланови у распону од 18. века – до оснивања САО 
2005 године. Таквих је укупно било 14 посленика. О свима њима дати су 
основни биографски и библиографски подаци, као и основни ставови и 
делатност у области образовања, просвете, школства и педагогије. 
            На крају монографије дат је приказ петогодишње делатности САО, 
састав њених чланова и, на крају, неколико фотографија из рада САО у 
назначеном периоду. 
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5. Именовани су следећи одбори САО за актуелна питање просвете и 
школства у Србији: 
     - Одбор за стратешки развој образовања:академици: Зоран 
Аранђеловић, Илија Ћопић, Драгослав Херцег, Никола Поткоњак, Данило 
Марковић и Драго Бранковић, 
     -  Одбор за основно образовање:академици: Младен Вилотијевић, Бошко 
Влаховић, Ђорђе Ђурић, Емил Каменов, Новак Лакета, Ненад Сузић, Миле 
Илић и Борислав Станојловић, 
     -   Одбор за гимназијско образовање: академици:  Милан Недељковић, 
Босиљка Ђорђевић,Стојан Богдановић, Петар Стојаковић и Милан Ратковић. 
    -  Одбор за високо образовање:академици Бубањ Радослав, Владо 
Вељковић, Грозданка Гојков, Петар Козић, Јован Ђорђевић, Вељко Банђур, 
Раденко Круљ, Крстивоје Шпијуновић. 
 
6. Прихваћен је предлог да се следећи научни скуп у организацији САО 
одржи мај/јуни 2011.год. на тему Српска педагошка терминологија. 
Прихваћен је предлог да тезе за скуп припреми Н.М.Поткоњак. 
 
Свечана јавна скупштина САО завршена је у 11 часова. 

 
 
                          НАУЧНИ СКУП 
 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА НОВЕ УЛОГЕ  
   
 Радно председништво научног скупша чинили су: академици: Јован 

Ђорђевић, Младен Вилотијевић, Грозданка Гојков, Бошко Влаховић, Новак 
Лакета 

             Научним скупом руководи  академик Младен Вилотијевић. 
           За  научни скуп припремљени су штампани резимеи пријављених          
радова. Укупно је стигло 58 резимеа. 
 
Уводне реферате на науном скупу поднели су: 
- академик Грозданка Гојков, Српска академија образовања .Она је аутор и 

теза за дискусију који су послати свим учесницима уз позив да се пријаве 
за овај научни скуп, 

- академик Дмитриј Ермаков Сергеевич, Руска академија образовања 
(Москва) 

 
            После уводних реферата прешло се на расправу. У расправи су учествовали: 

- Јан Паун Отиман, секретара Румунске Академије наука и инострани члан 
САО , Букурешт, Румунија, 

- Маријан Блажич, инострани члан САО и професоср Педагошког 
факултета у Љубљани, 

- Драго Бранковић, члан Академије наука Републике српске и инострани 
члан САО, Бања Лука, 
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- Јован Ђорђевић, редовни члан САО 
- Данило Ж. Марквић, секретар САО, 
- Ненад Сузић, инострани члан САО, професор Филозофског  факултета у 

Бања Луци, 
- Антон Илика, инострани члан САО из Румуније, 
- Миле Илић, инострани члан САО, професор Филозофског факултета у 

Бањој Луци 
После тога постављено је неколико питања у вези са темом скупа. 
 

     др Соња Ковачевић, професор Филозофског факултета у Сплиту 
(Хрватска), представила је, у име аутора (М.Мушановић, М.Васиљ и своје 
име) приручник Вјежбе из дидактике  (Издање  Хрватског футуролошког 
друштва, Ријека,2010.). 

Научни скуп је закључио председник САО Никола М. Поткоњак. 
Он је у завршној речи захвалио свим учесницима научног скупа што су 

се одазвали позиву и упутили своје резимее за научни скуп.  
Посебно се захвалио референтима и учесницима у расправи. 
Према одлуци Председништва САО сви радови са резимеима биће 

објављени у следећем Годишњаку Српске академије образовања. Моле се 
сви учесници да целовиту верзију свога рада доставе САО најкасније до 
краја јануара 2011.г. 

 
На крају научног скупа у оближњем ресторану (Орашац) домаћин скупа 

– Пословна школа  струковних студија - организовала је заједнички ручак за 
све учеснике скупа. 

 
Научни скуп је завршен у 15 часова. 


