
Одржана традиционална Светосавска академија „Потомци Светог Саве“ 

Образовање и васпитање, 25.01.2013. 

  

Традиционална Светосавска академија „Потомци Светог Саве“ одржана је  у Центру "Сава", којом је 

обележена школска слава - Свети Сава. Министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др 

Жарко Обрадовић, честитајући школску славу – Светог Саву отворио је  Светосавску академију. 

Светосавској академији присуствовали су председник Владе Републике Србије и министар 

унутрашњих послова Ивица Дачић, патријарх српски Иринеј,  изасланици председника Републике 

Србије, ученици, васпитачи, наставници и професори, минис три у Влади Србије, чланови Синода 

Српске Православне Цркве, поглавари верских заједница у Србији,представници највиших 

правосудних органа и тужилаштва, представници војног врха и дипломатског кора, ректори 

универзитета и декани факултета, народни посланици, представници покрајина и локалних 

самоуправа, као и академици, истакнути научници, уметници, спортски, друштвени и јавни радници, 

као и друге званице.  

Министар Обрадовић поручио је да су дела и рад тог просветитеља ослонац и порука и данас, када 

Србија води борбу за очување државног интегритета и националног идентитета. 

Министар је нагласио да се школска слава Свети Сава, као и претходних година, деценија и векова, 

достојанствено и свечано слави у свим школама у Србији, као и у државама у којима живи српски 

народ. 

Српски народ се окупља поводом Светог Саве, славећи свог највећег просветитеља и исказујући 

приврженост његовом имену и непролазном делу, истакао је Обрадовић. 

Према његовим речима, ове године прослава Савиндана календарски се подудара са врло важним 

годишњицама српске, али и светске културне и опште историје, као што су 17 векова од Миланског 

едикта, девет векова од рођења светог Симеона Немање, који је заједно са Светим Савом поставио 



камен темељац српске државности и духовности, као и два века од рођења Петра Другог Петровића 

Његоша. 

Кључни мотив и главна сврха образовања јесте борба за образовану, модерну, развијену и 

демократску Србију, нагласио је он и подсетио на то да Стратегија развоја образовања која је недавно 

усвојена одређује кључне циљеве образовања на свим нивоима. 

Министар Обрадовић је, обраћајући се званицама поручио да српско образовање има неспорне 

вредности и изузетне резултате и подсетио досадашња достигнућа и указао на непрекидан раст 

читалачке, математичке и информатичке писмености, као и на све бројније успехе ученика и 

студената на међународним такмичењима.  

Светосавска академија започела је интонирањем химне Србије Боже правде, а приређен је уз богат 

културно-уметнички програм. 

Светосавску беседу министра проф. др Жарка Обрадовића можете погледати и преузети овде.  
 


