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СТРУЧНИ ОДБОР 
Број: службено/20 
Датум: 24.01.2020. године 
 

 На основу члана 12.  и  20-22. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа 
Србије, одржана је конститутивна седница Стручног одбора Удружења. Седница је 
одржана у петак  24.01.2020. године, са почетком у 11 сати у Београду на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду,  Булевар краља Александра 73. 

Након што је констатовано да седници присусутвују представници 28 школа, 
седницу је отворио и поздравио присутне,  Исо Планић председник Удружења.  
Захвалио се др Ненаду Т. Фрицу, продекану за наставу Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду на гостопримству, а потом упознао све са агендом састанка. 
За седницу је предложен следећи: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Конституисање Стручног одбора  Удружења; 
2. Обавештење везано за ступање и на снагу  ПРАВИЛНИКA за грађевинске 

конструкције "Службени гласник РС", број 89 од 18. децембра 2019., као 
и обавеза које проистичу из новог Правилника , а односе се на наставнике 
стручних предмета у школама у подручју рада;  

3. Договор о начину рада у наредном периоду; 
4. Разно; 

 
 Потом се присутнима обратио и др Ненад Т. Фриц, изразио задовољство скупом и 
обећао да ће се овакви скупови, који су обострано корисни, одржавати барем једанпут 
годишње.   
 
АД 2.     

Скупу се обратио др Златко А. Марковић, професор Грађевинског факултета у 
Београду и председник Друштва грађевинских конструктора Србије.  Указао је на битне 
новине у смислу примене новог Правилника за грађевинске конструкције, као и на 
проблем кратког  прелазног периода за примену од 3 месеца. Нагласио је да предлог 
Друштва  грађевинских конструктора био да прелазни период буде две године, као 
реалан рок, јер је увођење Еврокодова врло озбиљан и комплексан процес, али да 
Министарство није имало „слуха“. С обзиром на значај проблема увођења Еврокодова, 
предложио је да се у сарадњи са факултетима и Друштвом грађевинских конструктера 
Србије, организују курсеви и обуке за наставнике стручних школа у циљу што 
квалитетнијег извођења наставе у средњим стручним школама.  

У дискусији која је уследила а у којој су учешће узели  Проф. др Данијел Кукарас,  
Проф.др Јелена Гучевић, проф.др Ненад Т. Фриц, Драган Пантовић и Гојко Бановић 
договорено је да: 

 Стручно веће Удружења упути допис Влади РС и ресорном министарству  

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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грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са захтевом да се прелaзни рок за примену 
Правилника продужи за најмање годину дана; 

 Да се формира једна „радна група“ која би у оквиру Удружења заједно са 
факултетима дефинисала  обуке и курсеве за наставнике стручних предмета, као и 
модалитете реализације,  кроз пројектну сарадњу са Покрајином и Републиком 
(министарством) због финансирања наведених обука и курсева; 

 да се изнађе начин да школе набаве нови Правилник као и збирку стандарда који 
 су наведени у прилогу 1 Правилника.  

 да се да задатак Издавачком савету који ће бити конституисан,  да осмисли  
организацију стручних скупова и да предлог Управном одбору Удружења, али и ЗУОВ који 
ће покушати да изврши акредитацију; 

 да се  до септембра 2020.године припреме семинараи који ће бити акретдитовани 
и уврштени  у нови Каталог стручног усваршавања; 
  
АД 3.  

У наставку  седнице дискутовало се о проблемима везаним за рад Удружења, о 
недостајућим уџбеницима, наставним материјалима и средствима, функцији Издавачког 
савета Удружења.  

Договорено је да се председницима стручних већа по школама достави табела у  
коју би се унели подаци о литератури и наставним материјалима који се користе у 
настави стручних предмета, а која ће послужити као основа за будући рад Издавачког 
савета. 

Потом је на предлог Иса Планића председника Удружења и  Драгана Пантовића, 
потпредседника Удружења изабран  „ужи“ састав Стручног одбора: 

1. Драган Настић- Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац 
2. Дејан Антић – Електротехничка и грађевинска  школа „Н. Тесла“ Јагодина 
3. Ирена Госпавић - Техничка школа“Радоје Љубичић“ Ужице 
4. Представник Грађевинске техничке школа „Бранко Жежељ“ Београд 
5. Представник Архитектонске техничка школе Београд 
6. Представник Геодетске техничке школе Београд 

 
На предлог Иса Планића председника Удружења и  Драгана Пантовића,  

потпредседника Удружења, председника Удружења у Пројектни тим за  писање 
Еразмус пројеката изабрани су: 

1. Сретен Васић - Грађевинска техничка школа „Неимар“ Ниш 
2. Катарина Недимовић Затежић – Техничка школа Чачак 
3. Представник Политехничке школе Суботица или Техничке школе „Милева 

Марић Ајнштајн“ Нови Сад 
 
Седница је завршена у 1245. сати 
 
У прилогу: списак присутних на седници стручног већа  

 
Записник сачинио: Васко Николов,  секретар Удружења 
 

 
       ПОТПРЕСЕДНИК 

Удружења геодетских и грађевинских школа  
Србије 

    Драган Пантовић 

 


