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УПРАВНИ ОДБОР 
Број: службено/19 
Датум:06.12.2019. године 
 
 На основу члана 17-19. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србије 
дана  06.12.2019. године, одржана је друга седница Управног одбора Удружења 
геодетскихи грађевинских школа Србије, у Политехничкој школи у Суботици. Седница је 
одржана са почетком у 1200. 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. Снежана Пандуревић-Алексић – Геодетска техничка школа Београд 
6. Зорица Ранчић – Архитектонска техничка школа Београд 
7. Иван Петровић – ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови Сад- по овлашћењу 
8. Александар Ракићевић - ГТШ“Бранко Жежељ“Београд  
9. Горан Учур- Грађевинска школа Београд- по овлашћењу 
10. Елидо Бандељ – IBF (пројект) 
11. Грегор Мохорич – пројекат Државна матура 
12. Данијел Кукарас – Грађевински факултет Суботица – УНС 
13. Огњен Габрић - Грађевински факултет Суботица – УНС 
14. Данијела Ненадић – ТШ „Радоје Љубичић“ Ужице 
15. Ирена Госпавић- ТШ „Радоје Љубичић“ Ужице 
16. Зоран Зорић – Прва техничка школа Крагујевац 
17. Станко Матић -  ТШ „ Тесла Центар“ Нови Сад 
18. Баги Јанош – Привредна комора Србије 
19. Борислав Станичка – Школска управа Суботица 
20. Срђан Стојановић – „Joviste d.o.o“ Суботица 
21. Мира Тумбас - Политехничка школа Суботица 
22. Славко Дувњак – Политехничка школа Суботица 
Одсутни чланови Управног одбора: 
1. Сретен Васић – ГТШ „Неимар“ Ниш – највљено одсуство 
2. Надежда Миловановић – Политехничка школа „ Милутин Миланковић“ Крушевац 

 
 
 
 
 
 

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 
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За седницу је предложен следећи: 
 

Д Н Е В Н И          Р Е Д 
1. Усвајање записника са претходне седнице;  
2. Резултати анкете о потребама за уџбеницима, приручницима и наставним 

материјалом у подручју рада геодезија и грађевинарство; 
3. Оснивање Издавачког савета Удружења; 
4. Дуално образовање у подручју рада геодезија и грађевинарство; 
5. Државна матура и Закон о НОКС; 
6. Актуелности у систему образовања; 
7. Разно;; 

 
Пошто  је констатовао да су присутни директори, односно замене  по овлашћењу, 

председник Удружења је  поздравио присутне  госте, а затим је дао реч Гојку Бановићу, 
који је представио госте из Словеније који ће презентовати два врло битна пројекта који 
се тренутно  раде,  а односе се на пројекат државне матуре и Закон о НОКС-е. 

Затим се председник Удружења се у врло пригодном говору захвалио Станку 
Матићу за руковођење Удружењем у претходном мандату и уручио скроман поклон у име 
Удружења. Станко Матић се захвалио на поклону, као и на сарадњи у току свог рада у 
Удружењу и пожелео успех у раду у наредном периоду.  

Након тога Исо Планић – председник Удружења, је предложио дневни ред који је 
једногласно усвојен. 

Пре преласка на дневни ред прочитао је писмо Сретена Васића – директора ГТШ 
„Неимар“ Ниш, који је из оправданих разлога спречен да присуствује седници Управног 
одбора. 
 
АД 1.   
 Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 
 
АД 2. 
 Исо Планић – председник Удружења је обавестио присутне да је по договору са 
претходне седнице у Новом Пазару,  прослеђен свим школама материјал за анкету о  
уџбеницим,  и дао реч Драгану Пантовићу - потпредседнику Удружења да изнесе  
резултате анкете., што је и урађено. Након дуже расправе у којој су учествовали Зорица 
Ранчић, Снежана Пандуревић-Алексић,  Александар Ракићевић и Гојко Бановић чланови 
Управног одбора сагласили су се о следећем: 

1. Да се у неколико наредних дана са Заводом за уџбенике и наставна средства 
покуша договорити  доштампавање следећих уџбеника: 

 Елементи пројектовања са разрадом пројеката за 3 и 4  разред; 
 Кућне инсталације 
 Металне и дрвене конструкције 
 Статика и отпроност материјала 3 разред 
 Грађевински материјали 
 Нацртна геометрија за 1 разред геодетске струке 

2. Да се након формирања издавачког савета у сарадњи са Грађевинским 
факултетом Београд , ФТН Нови Сад  и Грађевинским факултетом Суботица 
што пре изнађу модалитети за израду недостајућих уџбеника; 

3. Да се са наставницима који имају наставне материјале односно приручнике, 
а који желе да их „поделе“ изнађе адекватан начин сарадње као и 
награђивања и се обајави конкурс на сајту Удружења; 

 
 
 



АД 3. 
 С обзиром да у подручју рада геодезија и грађевинарство недостаје већи број 
уџбеника, као и да један број постојећих уџбеника „застарео“ односно неодговарајући, 
исказана је потреба формирања Издавачког савета.  

Присутни су информисани о  изради уџбеника  из предмета Армиранобетонске  
конструкције , као и обављеним консултацијама везаним за израду уџбеника из предмета 
Технологија грађевинских радова.  

Др Данијел Кукарас је дао информацију о разговорима вођеним на ФТН Нови Сад, а 
Исо Планић, председник Удружења о разговорима обављеним на Грађевинском факултету 
Београд. Након обављених консултација и дискусије у издавачки савет Удружења 
изабрани су: 
 

1. Др Ненад Т. Фриц, доцент, продекан за наставу Грађевински факултет Београд 
2. Др Данијел Кукарас, ванредни професор, Грађевински факултет Суботица  
3. Др Јелена Гучевић, ванредни професор, Грађевински факултет Суботица  
4. Ирена Госпавић, Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице 
5. Милица Јевтић, Архитектонска техничка школа Београд  

 
По завршетку треће тачке дневног реда предложено је да се четврта и пета тачка по 
редоследу замене што је и усвојено.  
 
АД 4. 

Грегор Мохорич – пројекат Државна матура,  је кроз презентацију представио 
пројекат „Државна матура 2021“ као и досад реализоване активности у склопу пројекта, 
као и даљим корацима на реализацији. Потом је Елидо Бандељ (IBF), представио кроз 
презентацију пројекат Национални оквир квалификација Србије и указао на значај  
наведеног пројекта као и на импликације пројекта на школски систем, a посебно у 
средњем стручном образовању. 
 
АД 5.  
 Након замене редоследа тачака  у предложеном дневном реду тачке 4 и 6  
предложеног дневног реда  су спојене у једну тачку дневног реда, јер је известилац   за обе 
тачке дневног реда Гојко Бановић- руководилац Центра за  стручно образовање и 
образовање одраслих.  

Гојко Бановић информисао је присутне  о новостима у подручју рада као и  
активностима које се реализују у Заводу и Министраству везаних за подручје рада 
геодезију и грађевинарство.  Посебан осврт је везан за новине у Закону о средњем 
образовању и васпитању, ако и Закону о дуалном образовању. Новости су везане за 
проценат реализације практичне наставе код послодавца, као и новчаних надокнада које 
послодавци плаћају ученицима за време обаљања практичних обука. Изнет је податак да 
се 1700 компанија пријавило на конкурс Привредне коморе зза дуално образовање, а да је 
одабрано 700 компанија. 
 Нагласио је да су у току испити за акредитацију инструктора које су предложили 
социјални партнери и са ће се са тим активностима наставити. 

У дискусији је постављено низ питања везаних за организацију наставе у дуалном 
образовању, а истакнут је одређен број проблема са којим се школе суочавају код уписа 
ученика. Наглашено је да се Привредна комора треба активније укључити у активности 
везане за упис ученика, јер са једне стране послодавци „траже“ обучену радну снагу, а са 
друго врло су неактивни чак и незаинтерсовани да се активније укључе у „кампање“ које 
спроводе школе. 
 
 
 



 
АД 6. 

Договорено је да се свим школама достави упитник  који ће сачинити Гојко 
Бановић. 

Све школе су у обавези да кандидате за полагање матурских испита по новом 
(геодетски техничар-геометар и архитектонски техничар) пријаве Удружењу, а Удружење 
ће у сарадњи са  ЗУОВ одредити термин полагања. 

 
ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                Удружења годетских и грађевинских школа  
        Србије              Исо Планић 

 
 
 

 


