
      УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

број: службено/19 
датум: 23.09.2019. године 
 

Скупштина Удружења геодетских и грађевинских школа одржана је у Новом 
Пазару, у просторијама Школе за дизајн текстила и коже у Новом Пазару   са почетком у 
1300  сати. 

Скупштини Удружења геодетских и грађевинских школа присуствовали су следећи 
чланови: 

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. Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица 
8. Љиљана Игњатовић – Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац 
9. Иван Чукурановић - Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац 
10. Миливоје Ђорђевић – Техничка школа Власотинце 
11. Небојша Кованџић - Техничка школа Власотинце 
12. Горан Бирчанин – Техничка школа Ваљево 
13. Минела Чебовић – Муратовић – Приватна средња школа Нови Пазар 
14. Весна Савић – Прва техничка школа Крагујевац 
15. Александра Дамњановић - Прва техничка школа Крагујевац 
16. Драгана Радовановић- Грађевинска школа Београд 
17. Данијела Ненадић - Техничка школа „Радоје Љубичић“  Ужице 
18. Ирена Госпавић - Техничка школа „Радоје Љубичић“  Ужице 
19. Владимир Љубичић – Геодетска техничка школа Београд 
20. Живко Милентијевић – ТШ „Михајло  Петровић- Алас“ Косовска Митровица 
21. Александар Ракићевић - ГТШ“Бранко Жежељ“Београд  
22. Тања Јоцић Стаматовић – ГТШ“Бранко Жежељ“Београд 
23. Зорица Ранчић – Архитектонска техничка школа Београд 
24. Милица Јевтић - Архитектонска техничка школа Београд 
25. Јелена Филиповић – ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови Сад 
26. Наташа Зечевић – ТШ „23 мај“ Панчево 
27. Југослав Богићевић - ТШ „23 мај“ Панчево 
28. Аида Каришик- Школа за дизајн текстила и коже  Нови Пазар 
29. Зехра Салковић- Школа за дизајн текстила и коже  Нови Пазар 
30. Есад Токалић – Школа за дизајн текстила и коже  Нови Пазар 
31. Џевад Плојовић – Школа за дизајн текстила и коже  Нови Пазар 
32. Фарис Личина - Школа за дизајн текстила и коже  Нови Пазар 

 
 

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


Скупштини Удружења присуствују и: 
1. Жолт Иванович – hiCAD Нови Сад 
2. Снежана Савић – Балдинистудио БИМ софтвери 

 
За Скупштину Удружења је  предлажен следећи: 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са Скупштине одржане 11.05.2019. године – известилац 
Васко Николов, секретар Удружења; 

2. Усвајање Статута Удружења – известилац Исо Планић председник Удружења; 
3. Верификација чланова Управног одбора Удружења, предлог и  избор чланова 

Надзорног одбора – известиоци Исо Планић, председник  Удружења и Драган 
Пантовић, потпредседник Удружења;  

4. Извештај са  30. Републичког такмичења одржаног у Нишу – известилац 
Сретен Васић, директор ГТШ „Неимар“ Ниш; 

5. Актуелности у подручју рада геодезија и грађевинарство - известилац Гојко 
Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих 
- ЗУОВ; 

6. Сарадња са високошколским установама, социјалним партнерима и 
Привредном комором Србије (представљање придружених чланова 
Удружења и гостију)- известилац Исо Планић председник Удружења; 

7. Припреме за 31. републичко такмичење у Новом Пазару, домаћин Школа за 
дизајн коже и текстила – известиоци Мехо Цамовић директор школе  и 
Драган Пантовић, потпредседник Удружења ;  

8. Информација о реализацији уписа у подручју рада у школској  2019/2020. 
години- известиоци  Ирена Госпавић и Васко Николов;  

9. Финансијски извештај за претходни период-известилац Исо Планић 
председник Удружења;  

10. Текућа питања;  
 

Пошто  је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање Исо Планић, 
председник Удружења је поздравио присутне,  а у име Удружења  захвалио се Меху 
Цамовићу,  директору школе, као и свим запосленима у школи на гостопримству и 
организацији Скупштине. 

Потом се  Мехо Цамовић, директор школе домаћина, обратио присутнима захвалио 
се  у име колектива и пожео успешан рад. 

Након тога се прешло на рад по предложеном и усвојеном дневном реду уз допуну 
да се као прва тачка Дневног реда уврсти усвајање Пословника о раду Скупштине, што је 
прихваћенои једногласно. 

АД 1.   
Исо Планић, председник Удружења образложио је тачку као допуну Дневног 

реда, затим је Васко Николов, секретар Удружења дао основне напомене везане за  
Пословник.  

Након тога Скупштина је једногласно усвојила Пословник о раду Скупштине. 
  

АД 2.  
 Записник  са  претходне седнице је усвојен једногласно и без примедби. 
 
АД 3. 
 Исо Планић, председник Удружења је дао информацију око рада на предлогу Статута 
Удружења, а потом је Васко Николов, секретар удружења представио у основним цртама 
разлоге за доношење новог Статута као и одредбе Сртатута које су битно другачије од 



решења из претходног Статута. Након краће дискусије Скупштина удружења је једногласно 
усвојила Статут Удружења. 
 
АД 4.  
 Сходно одредбама Статута Удружења верификован је сазив Управног одбора 
Удружења који чине директори школа: 

1. Политехничка школа Суботица 
2. Техничка школа“Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад 
3. Геодетска техничка школа Београд 
4. Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“ Београд 
5. Грађевинска школа Београд 
6. Архитектонска техничка школа Београд 
7. Политехничка школа „Милутин Миланковћ“ Крушевац 
8. Грађевинска техничка школа „ Неимар“ Ниш 

 
За чланове Надзорног одбора предложени су директори школа: 

1. Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице 
2. Прва техничка школа Крагујевац 
3. Техничка школа Власотинце,  

што је једногласно усвојено. 
 Исо Планић, председник Удружења је обавести присутне да ће се први састанак 
Управног одбора одржати након завршетка Скупштине. 
 
АД 5. 

Сретен Васић , директор ГТШ „ Неимар“ Ниш је поднео Извештај са 30. такмичења 
геодетских и грађевинских школа Србије које је одржано у Нишу од 10-12.05.2019. године. 

Након краће дискусије Извештај је усвојен једногласно и саставни је део Записника. 
 

АД 6. 
 Гојко Бановић - ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и образовање 
одраслих  је информисао присутне о активности везаним за подручје рада геодезија и 
грађевинарство. 
 Истакао је да је у току реализација пројекта   државна матура у коме учествују два 
тима наставника из подручја рада геодезија и грађевинарство, и обавестио о роковима 
везаним за тај пројекат. Такође је обавестио  присутне да ће ускоро почети обуке везане за 
имплементацију завршног и матурског испита, као и обуке везане за писање програма 
заснованим на исходима, и оцењивање засновано на  компетенцијама у сарадњи са 
аустријском организацијом АДА. Такође је нагласио да би требало кренути и са новим 
програмима у подручју рада посебно у трогодишњим занимањима, али се чека став 
Агенције за квалификације. 

С обзиром да је више питања било везано за матурски испит, као и завршне испите 
дао је одговоре на наведена питања, а око опште и стручне матуре и објашњење. Нагласио  
је да је остављена могућност да након стручне ученик полаже и општу матуру и да ће сви 
приручници  бити објављени до почетка другог полугодишта. 

У дискусији која је уследила договорена је сарадња између школа,  а АТШ је 
спремна да пренесе своја искуства око организације матурског испита што је прихваћено. 

Остаје да се на Управном одбору договори модалитет. 
 

АД 7. 
 Председник Удружења упознао је присутне да је Привредна комора Србије  и 
званично послала приступницу и постала придружени члан Удружења, али да данас нису 
могли присуствовати  иако су најавили  долазак. Потом је представио госте – сараднике 
Удружења. 



Жолт Иванович – hiCAD Нови Сад је представио досадашњу сарадњу између hiCAD и 
Удружења и  најавио нове садржаје и модалитете  у сарадњи и реализацији наставног плана 
и програма. 

Снежана Савић – Балдинистудио БИМ софтвери је представила могућности сарадње 
на примени софтвера у обукама ученика  у школама у наредном периоду.  
 
АД 8.  

Драган Пантовић, потпредседник Удружења је присутнима  изнео предлог термина 
за реализацију такмичења  22.04.2020. године  као у овом моменту најоптималније 
решење.  

Такође је дао предлог такмичарских дисциплина: 
I - Теоријске дисцилине: 

1. Грађевинске конструкције.....................................................................2 разред 
2. Статика и отпорност материјала........................................................3 разред 
3. Апликативни рачунарски програми.................................................3 разред 
4. Математика ....................................................................................................4 разред 
5. Организација грађења (технологија грађ.радова)....................4 разред 
6. Геодетска мерења и рачунања..............................................................4 разред 

II - Практичне дисциплине: 
1. декоратер зидних површина 
2. керамичар-терацер-пећар 
3. руковалац грађевинском механизацијом,  

Напоменуо је да је договорено да се такмичење у практичним дисциплинама 
организује по модалитету завршног испита па ће учешће моћи узети само ученици III 
разреда. Такође је дат задатак  да АТШ, Геодетска техничка школа и  ГТШ „Бранко Жежељ“ 
до  15.10. доставе предлоге области по предметима. 
 Рок за достављање података са школских такмичења је 25.март 2020.,  а податке је 
потребно доставити Драгану Пантовићу. 
 Након дискусије предлози о термину и дисциплинама су усвојени једногласно. 
 
АД 9. 
 Ирена Госпавић је дала преглед са уписа у школску 2019/20. годину, а коначни 
подаци о реализацји уписа биће на сајту Удружења чим школе доставе тражене податке, 
за шта је задужен Васко Николов. 
 
АД 10. 
 Исо Планић, председник Удружења је дао основне информације везане за 
примопредају дужности, као и стању на рачуну Удружења, а да ће писани Извештај бити 
достављен свим чланицама. Оно што је битно да средстава на текућем рачуну има и да оно 
омогућава неометано функционисање Удружења у наредном периоду. Тренутно на рачуну 
има око _______________________________ динара. 
 Такође Скупштина је усвојила предлог да чланаримна остаје на нивоу од 1200,00 
динара годишње по одељењу. 
 
АД 11.  

Под текућим питањима истакнуто је неколико питања: 
- Драгана Радовановић питање норматива нставника и стручних сарадника за 

реализацију практичне наставе;  
- Питање уџбеника, приручника и наставних средстава; 
- Данијела Ненадић питање везано за дуалнио образовање и проблеме везане за 

то; 
Ова и друга питања биће предмет разматрања на Управном одбору Удружења, па ће  



о конктретним предлозима решења ови и других питања  чланови удружења бити 
обавештени преко сајта Удружења. 
 
С обзиром да је дневни ред исцрпљен, седница је завршена у 1530 сати. 
 
 
          

ПРЕДСЕДНИК  
                                                                               Удружења годетских и грађевинских школаСрбије 
             Исо Планић 
 
 


