
      УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 
Број: службено/19 
Датум:23.09.2019. године 
 
 На основу члана 17-19. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србије 
дана  23.09.2019. године, одржана је конститутивна седница Управног одбора Удружења 
геодетскихи грађевинских школа Србије, у Школи за дизајн текстила и коже у Новом 
Пазару. Седница је одржана са почетком у 1545. сати.  
 Седници Управног одбора Удружења присуствују: 

1. Исо Планић – председник Удружења,  
2. Драган Пантовић- потпредседник Удружења,  
3. Васко Николов - секретар Удружења,  
4. Гојко Бановић – руководилац Центра за средње стручно образовање  и образовање 

одраслих – ЗУОВ 
5. Мехо Цамовић - Школа за дизајн текстила и коже  Нови Пазар 
6. Сретен Васић - ГТШ „ Неимар“ Ниш 
7. Иван Чукурановић - Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац-по 

овлашћењу  
8. Драгана Радовановић- Грађевинска школа Београд 
9. Владимир Љубичић – Геодетска техничка школа Београд-по овлашћењу 
10. Зорица Ранчић – Архитектонска техничка школа Београд 
11. Јелена Филиповић – ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови Сад- по овлашћењу 
12. Александар Ракићевић - ГТШ“Бранко Жежељ“Београд  
 

За седницу је предложен следећи: 
 

Д Н Е В Н И          Р Е Д 
1. Конституисање Управног одбора; 
2. Уџбеници, приручници и наставна средства; 
3. Текућа питања; 

 
Након што је констатовао да су присутни директори, односно замене  по овлашћењу, 

председник Удружења је предложио дневни ред који је једногласно усвојен. 
 
АД 1.   

Председник Удружења је укратко објаснио функцију Управног одбора, а да ће за 
следећу седницу бити припремљен и Пословноик о раду. Навео је да је функционисање 
Управног одбора врло битно за функционисања Удружења, да ће модалитета рада бити 
договорени на наредној седници и уколико неко има предлог да га достави у писаној 
форми. За израду Пословника о раду задужује се секретар Удружења. 
 
 
 
 

улица:        Максима Горког 38,  24000 Суботица 
тел/факс:   024/ 663 – 100; 
е-маил:      udruzenje.gradj@gmail.com 
ПИБ: 107261273;            МАТИЧНИ БРОЈ: 28061480 
Текући рачун: 325-9500600025520-23  Војвођанска банка-ОТП 

mailto:udruzenje.gradj@gmail.com


АД 2. 
 Након дуже расправе и неколико предлога чланови Управног одбора сагласили су 
се о следећем: 

1. Да се у неколико наредних дана ступи у контакт са ФТН Нови Сад ради 
договора о раду на уџбеницима, као и осталим видовима сарадње; 

2. Да се провери у Заводу шта је са материјалима послатим од стране Геодетске 
техничке школе; 

3. Да се са наставницима који имају наставне материјале односно приручнике, 
а који желе да их „поделе“ изнађе адекватана начин сарадње као и 
награђивања; 

4. Да се планирају студијска путовања „Школа добре праксе“ и да се успоставе 
форме међународне сарадње; 

АД 3. 
 Председник Удружења је информисао присутне о току пререгистрације Удружења 
на нову адресу, као и обавезама школа у погледу чланарине. Такође је обавести присутне 
чланове о захтеву за приступање Удружењу од стране Средње школе  Нови Пазар. 
Секретар удружења је подсетио да је неопходно урадити стандардизовану форму 
приступнице Удружењу. 
 
Након што је дневни ред исцрпљен седница је завршена у 1745. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
                                                                             Удружења годетских и грађевинских школа Србије              Исо Планић 
 
 
 

 


