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акон
двадесет
година,
Републичко
такмичење геодетских и грађевинских
школа Републике Србије поново се одржава
у српској престоници. Овогодишњи
домаћин, Грађевинска техничка школа „Бранко
Жежељ” угостила је представнике 25 школа из Србије.
Ову манифестацију увеличали су и гости из Хрватске,
Црне Горе, Босне и Херцеговине и Мађарске, а својим
учешћем доделили јој међународни карактер.
У десет такмичарских дисциплина, своја знања
одмерила су 122 такмичара, најуспешнија ученика у
овој струци. Такмичарима из Србије придружило се
14 ученика из региона у ревијалном делу.
Осим учесника такмичења, ову манифестацију
подржали су и увеличали својим присуством и
универзитетски професори, представници локалне
самоуправе, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Привредне коморе Србије,
спонзори, медији и остали пријатељи такмичења.
Поред вредновања и рангирања знања и умећа, ова
смотра, која се готово три деценије одржава, има за
циљ: зближавање школа истог подручја рада у земљи
и региону, промоцију струке, размену искустава,
као и праћење нових трендова у области геодезије
и грађевинарства. И ово такмичење, у најширем
смислу, има за циљ афирмацију образовно-васпитног
рада, постигнућа ученика и подизање квалитета
образовања. За ученике, учеснике такмичења, ово је
прилика да провере своја знања, да промовишу своје
школе, да упознају своје вршњаке, да посете и упознају
друге градове и стекну нова искуства.
Симбол XXIX Републичког такмичења је београдски
Победник. Посветили смо га свим учесницима овог
такмичења. Честитамо најуспешнијим на високом
пласману, али и осталим учесницима који су својим
трудом, радом и залагањем допринели да ово
такмичење протекне на завидном нивоу.
Захваљујемо свим такмичарима, њиховим менторима,
представницима свих школа и других институција
на одзиву и учешћу. Надамо се да су ведра и топла
атмосфера, садржајан програм и срдачност домаћина
учинили да боравак у школи богате традиције и
Београду уврстите међу пријатне успомене. Ово је
била прилика да захвалимо и узвратимо гостопримство
свим школама домаћинима чији смо били гости
протеклих година.
Било је задовољство бити школа домаћин.
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(Извор: www. beograd.rs)

„Овај велики град био је, изгледа, одувек овакав: истрган, просут, управо
као да икад не постоји, него вечно настаје, дограђује се и опоравља. С једног
краја ниче и расте, а са другог вене и пропада. Увек се креће и таласа, никад
не мирује и не зна шта је спокој и тишина. Град на две реке, на великом
простору сапет ветровима” (И. Андрић).

Б

еоград, град веома бурне историје,
један је од најстаријих у Европи.
Његова историја траје пуних 7 000
година и не завршава се. Простор
око река Саве и Дунава био је насељен
још у палеолитском периоду. Остаци
културе млађег каменог доба пронађени
су у околини Београда и изнад ушћа
Саве у Дунав. То указује да је простор
Београда био насељен у континуитету и
да је интезитет тог насељавања бивао све
јачи. Многа данашња насеља београдске
околине леже на културним слојевима
ранијих праисторијских насеобина. Винча
крај Београда спада у ред најзначајнијих
насеобина
и
културних
налазишта
праисторијског периода. На око 600 година
пре н. e. овим простором су прошла трачкокимерска и скитска племена, а у 3. веку пре
н. e. Келти. За присуство келтског племена
Скордисци везује се настанак Сингидунума,
који се као утврђено насеље први пут
помиње 279. године пре н. e. Могуће је да
назив потиче од имена трачког племена
Синга затеченом у време доласка Келта.
Римљани су Београдом овладали почетком
I века н. е. и под њиховом влашћу био је
читава четири века. Поред Сингидунума у
саставу римске империје био је и Таурунум,
данашњи Земун. Оба града постају значајна
војна упоришта на утврђеној римској
граници - „лимесу”. Између Сингидунума и
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Таурунума, преко Саве, постојао је мост који
је спајао ова два града и којим је ишао један
од најзначајнијих римских путева. Тако
је Сингидунум постао значајна друмска
раскрсница за римске провинције: Мезију,
Дакију, Панонију и Далмацију. Војни пут Via militaris, који је ишао са запада на исток,
преко Сирмиума (Сремска Митровица),
Сингидунума и Виминацијума (Костолац),
до Византа, био је заштићен утврђењима.
Поделом римског царства на Источно и
Западно 395. године, тадашњи Сингидунум
постаје гранични град у саставу Византије.
Тај нови положај града одредио је његову
даљу судбину, јер он постаје не само
спона различитих културних
утицаја, већ пре свега
саобраћајни
и
стратегијски кључ
Византијског
царства.
Распад
Римског
царства
био
је
праћен
најездом варварских
народа: Источних Гота,
Гепида, Сармата, Авара,
Словена и других.
Београд је због свог истуреног положаја на
граници - лимесу, био честа мета напада и
разарања. Напади са севера преко Панонске
низије, Дунава и Саве, били су тако јаки
да ни Сингидунум, као значајно војно
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утвђење, није могао да одоли. Тако га Хуни
441. године заузимају и потпуно разарају.
Град је тада изгубио и дотадашње римско
становништво. После хунске пропасти, град
је 454. године поново у саставу Византије,
али га убрзо освајају Сармати, па затим
и Источни Готи. Већ 488. године поново
постаје византијски град.
Око 630. године на ово подручје се
досељава српски живаљ. После тога,
више од два и по века нема помена о
њему. Аварски и словенски ратници нису
марили за овај град, јер он више није имао
положај граничног утврђења. Он се тада
налазио унутар ширег простора Балканског
полуострва који су Словени већ освојили.
Поновни помен града, и то под словенским
именом БЕОГРАД (Бели град - вероватно
по зидинама од белог кречњака), срећемо
тек у IX веку. Неколико векова после првог
помена Београда као словенског града, у
њему се смењују разне војске и освајачи. До
Београда су најпре дошли Франци који су
под Карлом Великим уништили Аваре. На
рушевинама Таурунума оснивају франачко
насеље Малевила, да би словенизацијом
каснији назив био Землн (Земун). Франачку
владавину замењују Бугари, а њихову
Мађари. Крајем X века, у време велике
Самуилове државе, Београд је по ко зна који
пут променио господара. Већ 1018. године
он поново постаје значајна погранична
тврђава Византије. Током XI и XII века,
око Београда се отимају супарничке силе:
Угарска, Византија и Бугарска.
За то време кроз град пролазе бројни
крсташки походи на Исток остављајући
свој рушилачки печат на њему. После
крсташких најезда из 1096. и 1147. године,
под вођством Фридриха Барбаросе 1189.
године кроз Београд пролази 190.000 људи.
Српска владавина Београдом почиње 1284.
године, када српски краљ Драгутин као
зет и вазал мађарског краља Ладислава IV
добија на управу Мачву са Београдом. То
је био период интензивног насељавања
српског живља и јачања утицаја Српске
православне цркве. На Сабору у Дежеву
1282. краљ Драгутин уступа престо свом
брату Милутину, који кратко време влада
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Београдом, јер град, 1319. године, освајају
и до темеља руше Мађари. Порушени и
опустели град постаје погранична база
угарском одупирању ширењу српске државе
са југа, у време цара Душана. У таквом стању
Београд дочекује XV век, када на историјску
сцену Европе ступају Турци,
нова
велика освајачка сила.
У жељи да се што
спремније одупру
турској најезди и на
Сави и Дунаву имају
јако
упориште,
Мађари дозвољавају
изградњу Београда
за
време
деспота
Стефана Лазаревића. Он је
Београдом владао од 1403. до 1427. године,
и то је време правог процвата града. Београд
је не само престоница српске државе, већ и
најважнији привредни, културни и верски
центар.

„… дошавши, нађох најкрасније место
од давнине, превелики град Београд,
који је по случају разрушен и запустео,
саздах га и посветих Богоматери…”
(Деспот Стефан Лазаревић)
Турци су знали да је Београд највећа
препрека у освајачким походима ка
Средњој Европи. После пада Смедерева,
1440. године, Београдску тврђаву опседала
је турска војска са преко 100.000 ратника,
на челу са султаном Муратом II. Готово
читав један век Београд је одолевао турским
нападима. Коначно, Турци су под вођством
султана Сулејмана Величанственог, 1521.
године, успели да освоје Београд - бедем
хришћанства и кључ одбране целе Угарске.
Град је срушен и спаљен, а пут ка Западној
Европи отворен.
Аустријска владавина Београдом у периоду
од 1717. до 1739. године означена је
правом трансформацијом града, јер он
губи дотадашње турско-источњачке црте и
поприма обележје средњоевропског града.
При поновном турском заузећу, 1739. године
руше се бедеми око Београда. Он поново
постаје варош оријенталних обележја.

5

БЕОГРАД

К

арађорђе је београдску варош
освојио 1806, а Београдску тврђаву
1807. године. Београд постаје
престоница тек ослобођеног дела
Србије и симбол слободарских традиција
њеног становништва. По обнови он постаје и
значајан привредни, трговачки и културни
центар.
Динамичан развој Београда прекинут
је турским освајањем 1813. године, а
присилне мере које су уследиле довеле су
до устанка 1815. године. Вођа устанка, кнез
Милош Обреновић, успео је да унесе више
дипломатије у односе са Турцима. Он у
Београд, уз одређене повластице, све више
насељава српски живаљ са југа, па Турци,
готово у бесцење, почињу да продају имања
и куће. Турци задржавају тврђаву, док је
варош припала Србима.
После владавине од 346 година, Турци
18. априла 1867. године дефинитивно
напуштају Београд. Београд је постао
слободан симболичном предајом кључева
када су и турске војничке страже замењене
српским војницима, а поред заставе Турске
подигнута је и застава Србије. Кнез Михаило
Обреновић пресељева у Београд престоницу
из Крагујевца.
То је био нови подстицај бржем привредном
и културном развоју града. У другој
половини XIX века град је урбанизован и
европеизован.
Београд је почетком XX века бројао шездесет
девет хиљада и сто становника.
Аустријанци бомбардују и заузимају
Београд 1914. године, али га српска војска
успешно ослобађа од окупатора после
Колубарске битке.
За престоницу Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца бира се Београд 1918. године.
По завршетку Првог светског рата, Београд
се гради, шири и модернизује чиме све више
добија облик европског града.
Бомбардовањем Београда, априла 1941.
године, започиње четворогодишњи живот
града под окупацијом.
Након Другог светског рата, захваљујући
специфичној политици Југославије под
вођством Јосипа Броза, Београд је постао
значајан
међународни,
политички,
културни, спортски и привредни центар.
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Прва конференција несврстаних одржана
је у Београду 1961. године. У том периоду
у њему су одржани важни међународни
скупови.
Новија историја Београда може се
окарактерисати такође као турбулентан
период. Поред унутрашњих немира,
претрпео је НАТО бомбардовање 1999.
године.

„Кад зароним у прошлост Београда,
чујем само хуј олујних ратних вихорова и
посматрам смене многих доба на Капији
Балкана, рушења и подизања тврђаве
над ушћем Саве у Дунав. Знате ли да се
сматра да је, од времена кад је био римски
Сингидунум, Београд 37 пута био сравњен
до темеља и, затим, поново се подизао,
из сопствених рушевина? И непријатељи
су му признавали да је прави правцијати
град феникс. Зато сваки и свачији
дуализам изгледа потпуно превазиђено –
да не кажем безазлено – кад га запљусне
прошлост Капије Балкана” (Светлана
Велмар Јанковић).
ЗНАМЕНИТОСТИ БЕОГРАДА
Улице, тргови, споменици, паркови, чесме,
археолошка налазишта - само су нека од
места која не би требало заобићи. Многа
од њих су проглашена културним добрима
и својеврсни су симболи
Београда.
Београдска
тврђава
подигнута
је
на
гребену
изнад
ушћа
Саве
у
Дунав у раздобљу
од I до XVIII
века као комплекс
одбрамбеног карактера.
Тврђава је данас својеврстан
музеј историје Београда.
Ову целину чине сама
Београдска тврђава,
подељена на Горњи
и Доњи град, и парк
Калемегдан.
Трг Теразије обухвата
подручје од Сремске
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улице до улице Краља Милана. Најпознатији
је београдски трг. Почео је да се формира у
првој половини 19. века
Пешачка зона и трговачки
центар - Кнез Михаилова
улица
је
законом
заштићена као једно
од
најстаријих
и
највреднијих
градских споменичких
амбијената, са низом
репрезентативних зграда
и
грађанских кућа насталих
крајем 70-тих година 19. века. Сматра се
да је још у време Римљана овде био центар
насеља Сингидунум, а у време Турака
на овом подручју кривудале су улице са
баштама, чесмама и џамијама. Средином
19. века овде је у горњем делу била башта
кнеза Александра Карађорђевића. Након
израде регулационог плана
Београда,
Палата „Београд” је
изграђена у језгру
старог
градског
ткива,
на
потезу
Теразије - Славија, са
наглашеном тежњом
да својим висином, као
двадесетчетвороспратница,
доминира као просторни градски оријентир.
Градња Скупштине Србије започета је 1907.
године, а камен-темељац положио је Краљ
Петар I. Довршена је тек 1936. Испред
главног улаза постављена је, 1939. године,
монументална скулпторска група „Играли
се коњи врани”, дело познатог вајара Томе
Росандића.
Храм Светог Саве у Београду највећи је српски
и највећи православни храм на Балкану.
Налази се у источном делу Светосавског
трга, на општини Врачар.
Подигнут је на месту за
које се сматрало да је
Коџа
Синан-паша
1594. године спалио
мошти Светог Саве,
оснивача
Српске
православне цркве.

ЗВЕЗДАРА
Градска општина Звездара
је једна од 17 београдских
општина,
смештена
на истоку главног града
Републике Србије. Спада у централне
градске општине града Београда, а
граничи се општинама Палилула, Врачар,
Вождовац и Гроцка. Територија општине
простире се на површини од 3.064 hа,
од чега ужи градски део заузима 726 hа.
Поред Института „Михајло Пупин”
налази се Астрономска опсерваторија,
по којој је општина и добила име.

Деца Звездаре имају могућност да похађају
једну од 14 основних (12 основних,
једна специјална и једна музичка) и 10
средњих школа, а постоје и три ученичка
дома за смештај ђака из унутрашњости.
На подручју општине Звездара налазе
се бројни споменици и спомен-обележја,
а један од најзначајнијих је Споменик
Вуку Караџићу. Неизбежно је поменути
и Ново гробље, најстарије београдско
гробље,
са
споменицима
бројним
угледним људима. У непосредној близини
општине Звездара налази се значајно
дело модерне архитектуре Београда подземна железничка станица „Вуков
споменик”. Једно од три најзначајнија
београдска позоришта свакако је “Звездара
театар”, а поред њега ту су и Установа
културе „Вук Караџић” и „Пан театар”.
Спортски
центар
“Звездара”,
познатији као „Олимп”, један је од првих
спортских центара у Београду, а дугу
традицију звездарског спорта одржавају,
пре свих, фудбалски клуб „Хајдук” са
(Извор: www. beograd.rs) Лиона и Спортско друштво „Раднички”.
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ГТШ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”
Од оснивања до данас

Г

рађевинска техничка школа у
Београду представља најстарију
школy овог усмерења на простору
бивше Југославије. Њен настанак
везује се за септембар 1924. године када
је основана државна Средња техничка
школа, прва школа те врсте у Србији.
Занимљив је податак да је још крајем
XIX века Српско инжењерско друштво
покренуло иницијативу да се у Београду
отвори средња техничка школа. Иако је
израђен и програм школе, до остварења ове
идеје није дошло у том момементу.
Архитекта Јосиф Букавац се почетком
XX века залаже да се најпре оснују ниже
школе (занатске и индустријске), а да се тек
касније оснује средња (техничка) школа.
Тако је убрзо почела са радом Грађевинскозанатлијска школа. Касније се стварају
услови за оснивање средње техничке школе,
а управо је Јосифу Букавцу, 1911. године,
поверена израда наставног програма и
плана зграде. Балкански и Први светски рат
омели су остварење ове идеје.
Године 1919, Министарство за
трговину и индустрију поново покреће
питање оснивања средње техничке школе,
а овај задатак поверава наново Јосифу
Букавцу.
Закон о средњој техничкој школи у
Београду усвојен је и објављен 1922. године.
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Средња техничка школа је почела са
радом септембра 1924. године. Оформљена
су четири одсека – архитектонски,
грађевински, машински и електротехнички,
којима се три године касније прикључује и
геометарски. Прва генерација ове школе је
бројала 179 ученика и 19 наставника. Школа
се временом развијала и њени одсеци су
прерасли у самосталне школе.
Од 1947. године из Средње техничке
школе се издвојила Грађевинска техничка
школа, која је тада имала два смера: за
нискоградњу и за високоградњу. Указом
Министарства грађевине, Грађевинској
техничкој школи је у августу 1947. године
додељена нова локација за школску зграду
и интернат, у Хајдук Станковој број 2, на
Звездари, где се и данас налази. Августа
1948. године, започела је изградња школске
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зграде.
Тадашњи ученици и професори
Грађевинске техничке школе учествовали
су у изградњи објекта. Обављајући на тај
начин практичну наставу, помагали су им и
ученици из других градова Србије у којима
су постојале грађевинске техничке школе.
У новој школској згради, настава почиње
да се изводи почетком 1950. године.
Опремање школских радионица уследило
је нешто касније, а изградња спортске сале
почела 1958. године и трајала је наредних
десет година.

Поред грађевинског и архитектонског,
школа је у једном периоду имала и
хидротехнички одсек који је укинут
завршетком школске 1953/54. године.
Постојао је и грађевински раднички
техникум, као и вечерња школа за одрасле.
Октобра
1962.
формиран
је
Грађевински школски центар. У његовом
саставу су биле: Техничка школа са
смеровима за нискоградњу и висoкоградњу
(43 одељења за омладину и четири за
одрасле), Грађевинска школа за ВКВ
раднике и пословође (шест одељења) и
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Школа за квалификоване раднике (девет
одељења).
Из Грађевинске техничке школе
се 1966. године издвојио одсек за
високоградњу.
Потом следи низ промена у
школском систему. Од ОУР-а до усмереног
образовања које је трајало десет година.
Осамдесетих година уведен је нови профил
техничар – лаборант за бетон.
Нови закон средњим школама из
1991. подразумевао је укидање образовних
центара. Укидањем Грађевинског школског
центра, Грађевинска техничка школа је
постала самостална.
Школске 1992/93. године, одлуком
министра просвете, образовни профил грађевински техничар за лабораторијска
испитивања пребачен је у другу школу
(ГШ).
Школске 1995/96.
године, Министарство
просвете
се
није
сагласило на предлог
школе да се формира
нови
образовни
профил - грађевински
техничар за компјутерску
обраду, већ је одобрило
образовни профил - грађевински техничар
за нискоградњу (оглед), тј. одељење за
надарене ученике, популарно названо
„Оглед 25“.
Застарелост појединих уџбеника
навела је наше професоре-ентузијасте
да издају скрипта (за интерну употребу)
за предмете који оскудевају у стручној
литератури. Сва та скрипта добила су високе
оцене од универзитетских професора, који
су их прегледали и сагласили се да ће много
помоћи ученицима да што боље савладају
планирано градиво.
Од 1997. године почело је интензивно
да се ради на промени планова и програма
школа геодетске и грађевинске струке.
Носиоци посла за измене планова предмета
грађевинске струке били су наставници
Грађевинске техничке школе.
(Извор: Монографија школе, Првих 75
година, 1924-1999)
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У

нутрашњи и спољашњи простор
Школе више пута je обнављан и
уређиван. Године 2005. започело
је опремање школе савременим
наставним средствима.
Школске 2006/07. године стигли су први
пројектори у школу, па је табла замењена
платном, пројектором и интернет мрежом.
У наредних пар година кабинетска
настава постаје доминантна у школи.
Кабинети су оплемењени, обновљени,
са
новим
намештајем,
опремљени
савременим наставним средствима - белом
таблом, рачунаром (веза са интернетом),
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пројектором, платном и др. наставним
училима. Поред кабинета, на располагању
су и слушаонице у којима се одвија
допунска и додатна настава, осавремењена
библиотека, као и просторије наставника
(зборница и клуб) опремљене савременом
техником за извођење и одржавање
семинара, предавања и сл. активности.
Школа располаже фискултурном салом и
спортским тереном.
Неки од бивших ученика наше школе
су у даљем наставку образовања постигли
значајне успехе. Постали су истакнути
инжењери, професори виших школа и
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Бранко Жежељ је рођен

факултета, руководиоци грађевинских
фирми, али и врхунски спортисти,
новинари, правници, певачи и глумци.
Међу
изузетним
наставницима
ове школе, прво и почасно место заузима
архитекта Јосиф Букавац, идејни творац,
оснивач, пројектант и градитељ зграде и
директор државне Средње грађевинске
техничке школе у Београду.
Посебно место заузима и Бранко
Жежељ, грађевински инжењер, конструктор
и иноватор, универзитетски професор и
члан Српске академије наука и уметности,
који је извесно време радио као наставник
у Грађевинској техничккој школи. Од 2015.
године школа је свом називу придодала име
овог еминентног стручњака.
Поред дуге и богате историје,
ГТШ „Бранко Жежељ“ је већ више од
једне деценије једна од најопремљенијих
школа у Србији. Савремена настава одавно
није непознаница ученицима ове школе.
Ученицима је омогућено да иду у корак
са временом, да проширују своја знања и
развијају своје потенцијале, да постану
квалитетни грађевински техничари, будући
инжењери грађевине или архитектуре, или
пак да наставе своје школовање у области
других наука или уметности.
Сви будући ученици ове школе,
а посебно они који остану верни
грађевинарству, једној од најстаријих и
најзначајнијих грана људске делатности,
пронаћи ће своје узеоре и моделе међу
наставницима и успешним ученицима који
су прошли кроз ову школу, као и у онима
који су се уписали у њену историју.
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у Бенковцу, 14. марта 1910.
године. Средњу школу
завршио је у Сплиту, а
факултетско образовање
стекао на Техничком
факултету,
грађевински
одсек, у Београду. Пре рата је
радио у Министарству грађевине.
После
рата каријеру је наставио као шеф Одсека за
мостове Савезног министарства грађевине и
директор Савезног грађевинског института.
Један је од оснивача и управника Института за
испитивање материјала и добитник највиших
домаћих и међународних признања. Извесно
време радио је као наставник Грађевинске техничке
школе, која данас носи његово име, а потом као
редовни професор Грађевинског факултета и
редовни члан САНУ. Држао је предавања на
најзначајнијим светским универзитетима. Највећи
допринос грађевинарству тадашње Југославије
дао је увођењем и популаризацијом употребе
преднапрегнутог бетона. Био је гостујући
предавач на међународним конгресима и другим
скуповима, на универзитетима у Лондону, Москви,
Лењинграду, Њујорку, Кијеву, Милану, Паризу,
Прагу, Риму, Атини…
Бранко Жежељ је познат по мостовима. Жежељев
мостуНовомСадусрушенјеуНАТОбомбардовању
СР Југославије 1999. године. Пројектовао је и Мост
код Бешке дужине 2.250 метара. На Конгресу
светског удружења за преднапрезање, у Риму
1960. године, његови лучни мостови без скела и
тзв. преднапрезање земљишта на опорцима лукова
проглашени су за изузетне новине у грађењу
мостова. Поред мостова, његови патенти су нашли
широку примену и код изградње великих хала.
Мало је познато да је иза њега остало 24 патента,
десетине мостова и хала, а трећина Новог Београда
изграђена је по систему „ИМС Жежељ”. Неки
његови објекти су ушли у уџбенике и монографије
у многим земљама.
Укратко, пројектовање и градња су били Жежељев
живот. По струци инжењер-конструктор, по
животној пракси истраживач, по склоностима
проналазач. Велики иноватор је свој последњи изум
патентирао 1994. године - поступак за бетонирање
лучних мостова без скела. Преминуо је у Београду
непуних годину дана касније.
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УДРУЖЕЊЕ
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

С

труковно
удружење,
под
називом Удружење геодетских
и
грађевинских
школа
Републике
Србије,
окупља
тридесет једну средњу школу подручја
рада
геодезија
и
грађевинарство.
Поред
сталних
чланова,
ово
удружење чине и придружени чланови:
предузећа и установе у којима се остварује
неки од облика образовно-васпитног рада,
социјални партнери из делатности рада
геодезија и грађевинарство, струковна
удружења техничара и инжењера геодетске
и грађевинске струке. У раду Удружења
учествују и представници: Завода, Савета
за стручно образовање
и образовање
одраслих, Министарства просвете, као и
представници високошколских установа.
Програмско деловање овог друштва,
између осталог, заснива се на разматрању
предлога, давању мишљења и сугестија на сва
питања од заједничког интереса за рад школа.
У
оквиру
свог
програмског
деловања, Удружење организује такмичења
ученика геодетских и грађевинских
школа. Сваке године такмичење се
одржава током маја и то у различитим
градовима Србије. Скупштина Удружења
одређује школу-домаћина такмичења на
предлог Извршног одбора. Такмичарске
дисциплине
одобрава
Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
Поред школа учесница такмичења,
овој смотри се често прикључују
и гостујуће школе из региона, а
неке учествују и у ревијалном делу
такмичења. Незаобилазни су и стручни
скупови и трибине о актуелним темама.

Седиште Удружења:
Нови Сад, Гагаринова 1

www.ugigs.rs

Домаћин XXIX Републичког такмичења
је ГТШ „Бранко Жежељ” из Београда.
Престоничка школа ће угостити 26 школа
из Србије и 7 школа из региона (око 136
такмичара).

Дисциплине у којима ће се ученици
такмичити:
Теоријске дициплине:
• Грађевинске конструкције (II разред)
• Статика и отпорност материјала (III
разред)
• Примена рачунара у грађевинарству /
Апликативни рачунарски програми ––
AutoCAD / ArchiCAD (III разред)
• Организација грађења / Технологија
грађевинских радова (IV разред)
• Геодетска мерења и рачунања (IV
разред)
• Математика (IV разред)
Практичне дисциплине:
•
•
•

Керамичар–терацер–пећар (III разред)
Декоратер зидних површина (III
разред)
Руковалац грађевинском механизацијом
(III разред)

Жири
За теоријске дисциплине:
1. Председник жирија са факултета
2. Координатор за предмет по одлуци
Скупштине
3. Члан из реда наставника пријављених
за жири
За практичне дисциплине
1. Члан из привреде
2. Члан из привреде
3. Члан из реда наставника пријављених
за жири

Email: udruzenje.gradj@yahoo.com
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петак
11. мај
2018.

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ
ПРВИ ДАН ТАКМИЧЕЊА

14:00

Долазак гостију у Београд и смештај

15:00

Састанак Извршног одбора Удружења

16:00
18:00

Жирирање чланова комисија
Свечано отварање такмичења

9:00-10:45
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-13:00

Састанак члановакомисија
Састанак са дежурним наставницима
Улазак ученика у учионице
Такмичење из теоријских дисциплина
Такмичење из практичних

11:00-14:00
11:15

ДРУГИ ДАН ТАКМИЧЕЊА

ПРОГРАМ

XXIX РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА

11:30
12:45
13.30

Након
такмичења
до16:30
17:00
17:00-17:45
18:00
20:30

Хотел „Србија”
Дом ученика
ГТШ
„БранкоЖежељ“
Звездара театар

субота
12. мај
2018.

дисциплина
Округли столови – размена мишљења
и искустава наставника у подручју
рада геодезија и грађевинарство

БИЛТЕН

МЕСТО

ГТШ
„Бранко Жежељ“

Скупштина Удружења
Презентација новина у погледу
образовних профила
Положај образовања грађевинске
струке у региону (Србија - Хрватска
- Мађарска - Црна Гора - Босна и
Херцеговина)
Факултативни излети до центра града – према потреби у
пратњи домаћина (Калемегдан, Кнез Михаилова, Скадарлија,
Славија, Скупштина, Дунавски кеј...)
Рад комисија за практичне и теоријске
дисциплине
Објављивање прелиминарних
резултата
Увид у радове ученика и решавање

ГТШ
„Бранко Жежељ“

евентуалних примедби
Објављивање коначних резултата
Свечана вечера и проглашење
победника

Хотел „Србија”

ПОСЛЕДЊИ ДАН ТАКМИЧЕЊА

9:15
Након
излета

Организован излет на Авалу
Испраћај гостију

недеља
13. мај
2018.
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ШКОЛЕ
УЧЕСНИЦЕ
XXIX РЕПУБЛИЧКОГ
ТАКМИЧЕЊА

1. Техничка школа, Ада
2. Техничка школа „23. мај”, Панчево
3. Средња техничка школа „Шинковић
Јожеф“, Бачка Топола
4. Политехничка школа, Суботица
5. Средња грађевинска и
дрвопрерађивачка стручна школа,
Апатин
6. Техничка школа „Милева Марић
Ајнштајн“, Нови Сад
7. Архитектонска техничка школа,
Београд
8. Грађевинска техничка школа
„Бранко Жежељ”, Београд
9. Грађевинска школа, Београд
10. Геодетска техничка школа,
Београд
11. Прва техничка школа,
Крагујевац
12. Електротехничка и грађевинска
школа „Никола Тесла”, Јагодина
13. Техничка школа „Радоје
Љубичић”, Ужице
14. Техничка школа, Ваљево
15. Посавотамнавска средња школа,
Владимирци
16. Техничка школа, Лозница
17. Техничка школа, Шабац
18. Политехничка школа „Милутин
Миланковић”, Крушевац
19. Техничка школа, Чачак
20. Шумарска школа, Краљево
21. Школа за дизајн текстила и коже,
Нови Пазар
22. Техничка школа, Књажевац
14
БИЛТЕН

23. Техничка школа, Власотинце
24. Техничка школа са домом
ученика „Милентије Поповић”,
Црна Трава
25. Грађевинска техничка школа
„Неимар”, Ниш
26. Техничка школа „Михајло
Петровић Алас”, Косовска
Митровица

ГОСТУЈУЋЕ
ШКОЛЕ
1. Мјешовита индустријско-обртничка
школа, Карловац, Хрватска
2. Градитељско-геодетска техничка
школа, Сплит, Хрватска
3. Обртничка и индустријска школа,
Загреб, Хрватска

РЕВИЈАЛАН
НАСТУП
1. Грађевинска школа „Ведреш
Иштван”, Сегедин, Мађарска
2. Средња стручна школа „Лампинг
Јожеф” Капошвар, Мађарска,
3. Грађевинска школа Бањалука, Босна
и Херцеговина
4. ЈУ Средња грађевинско-геодетска
школа „Инж. Марко Радевић”,
Подгорица, Црна Гора

БИЛТЕН
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ИЗВЕШТАЈ

СА XXIX РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Н

а 20. седници Извршног одбора
УГИГС-а, одржане 12. IX 2017,
донета је одлука да домаћин
XXIX Републичког такмичења
геодетских и грађевинских школа Републике
Србије буде Грађевинска техничка школа
„Бранко Жежељ” из Београда.
У сарадњи са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја
Р. Србије и Удружењем геодетских и
грађевинских школа Републике Србије,
ГТШ „Бранко Жежељ” организовала је
XXIX Републичко такмичење геодетских
и грађевинских школа Републике Србије у
периоду 11-13. маја 2018. године.
Предлог дисциплина, који је усвојила
Скупштина Удружења, Министарство није
у потпуности прихватило. Министарство је
одобрило такмичење из 10 дисциплина (7
теоријских и 3 практичне).
Овом такмичењу је присуствовало
122 ученика са менторима, наставницима
и директорима из 26 школа из Србије као и
гости из региона (представници 7 школа, 14
такмичара у ревијалном делу).
Мимо такмичења одржани су
округли столови на следеће теме:
•

Звездара театру, изложба слика архитекте
Славице Вујадиновић (Голгота и васкрс
Србије),свечано проглашење победника,
факултативни излет до центра Београда и
организовани излет на Авалу.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
ТАКМИЧЕЊА:
1. Гојко Бановић, руководилац Центра
за стручно образовање и образовање
одраслих, Завод за унапређивање
образовања и васпитања – Београд
2. Милош Игњатовић, председник
опшине Звездара
3. Проф. др Данијел Кукарас, продекан
за науку, Грађевински факултет у
Суботици, Универзитет Нови Сад
4. Миливоје Армуш, представник
Привредне коморе Републике Србије
5. Драгана Пејушковић, грађевински
инжењер, ЈП „Путеви Србије“ – Београд
6. Жељко Аврамовић, грађевински
инжењер, „Енергопројект
Високоградња” – Београд

ОДБОР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ:

Размена мишљења и искустава
наставника у подручју рада геодезија и
грађевинарство
Презентација новина у погледу
образовних профила
Положај образовања грађевинске струке
у региону (Србија - Хрватска - Мађарска
- Црна Гора - Босна и Херцеговина)
Како припремити ученике за полагање
матуре (округли сто математичара)

1. Станко Матић, председник Удружења
геодетских и грађевинских школа
Републике Србије
•
2. Александар Ракићевић, директор,
Грађевинска техничка школа „Бранко
•
Жежељ” – Београд
3. Драган Пантовић, републички
координатор за теоријске дисциплине,
Техничка школа – Чачак
•
4. Васко Николов, републички
координатор за практичне дисциплине,
Шумарска школа – Краљево
Програм такмичења обухватили
су и други културни и забавни садржаји: 5. Марија Радић, директор, Геодетска
свечано отварање уз пригодан програм у
техничка школа – Београд

БИЛТЕН
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РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Грађевинске конструкције (II разред)

Редни
Име и презиме
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

15.

16

Школа

Емануела Илић
Милана Лончар
Нина Луковић
Милица Васић
Ђорђе Тадић
Даниел Ивановић
Давид Петронијевић
Дино Авдић
Тијана Ракић
Жељке Михаљи
Невена Дроца
Фарис Ајдиновић
Јована Ивановић
Дарко Дејановић
Драган Прелевић
Славољуб Константивновић

Архитектонска техничка школа
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Шумарска школа
Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла”
Техничка школа
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”
Техничка школа „Радоје Љубичић”
Политехничка школа
Политехничка школа „Милутин Миланковић”
Техничка школа
Техничка школа
Школа за дизајн текстила и коже
Техничка школа
Грађевинска техничка школа „Неимар”
Техничка школа
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа

Александар Минић
Ивана Тешановић

Техничка школа „Михаило Петровић Алас”
Грађевинска школа
Srednja građevinsko-geodetska škola
„Inž. Marko Radević”- Podgorica

вк
Aleksa Marković

Број
бодова

Место
Београд
Нови Сад
Краљево
Јагодина
Лозница
Београд
Ужице
Суботица
Крушевац
Ада
Чачак
Нови Пазар
Власотинце
Ниш
Ваљево
Апатин
Косовска
Митровица

71.00
68.00
59.00
56.00
53.00
51.00
49.00
48.00
47.00
45.00
41.00
39.00
39.00
39.00
34.00
15.00

Бања Лука

5.00
31.00

Podgorica

66.00

вк - ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ
ЖИРИ
1. др Данијел Кукарас,
Грађевински факултет
Суботица		
2. Марко Пешановић,
Архитектонска школа
Београд		
3. Весна Митић,
Грађевинска техничка
школа „Бранко Жежељ”,
Београд

БИЛТЕН

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА

Статика и отпорност материјала
(III разред)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

вк

Име и презиме
Адриан Нелу Пенца
Мина Церовић
Данило Ћорковић
Филип Силађи
Исидора Рeчевић
Душан Антић
Ивана Дмитровић
Душан Рогуља Ла Торе
Фатима Кадрић
Катарина Славковић
Ерика Рац
Мила Пејушковић
Амар Гусинац
Предраг Јосић
Милена Гајић
Марко Пераћ
Селвин Рамчевци
Erik Šegešvari
Дамјан Павловић

вк -

Школа

Место

Техничка школа „23 мај”
Политехничка школа „Милутин Миланковић”
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Политехничка школа
Шумарска школа
Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла”
Техничка школа „Радоје Љубичић”
Архитектонска техничка школа
Грађевинска школа
Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић”
Техничка школа
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”
Школа за дизајн текстила и коже
Техничка школа
Техничка школа
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа
Грађевинска техничка школа „Неимар”
Srednja stručna škola „Vedreš Ištvan”
Техничка школа

Панчево
Крушевац
Нови Сад
Суботица
Краљево
Јагодина
Ужице
Београд
Београд
Црна Трава
Ада
Београд
Нови Пазар
Лозница
Књажевац
Апатин
Ниш
Segedin
Бања Лука

Број
бодова
100.00
100.00
86.00
77.00
61.00
42.00
42.00
39.00
21.00
19.00
18.00
17.00
16.00
11.00
3.00
1.00
1.00
24.00
19.00

ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

ЖИРИ
1. Смиља Живковић,
Грађевински факултет
Суботица		
2. Милица Премовић,
Грађевинска техничка
школа “Бранко Жежељ”,
Београд		
3. Мира Јањић, Техничка
школа „23. мај“ - Панчево

БИЛТЕН

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Редни
број

17

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Примена рачунара у грађевинарству
AutoCAD (III разред)
Редни
Име и презиме
број

Школа

15.

Љубица Плазинић
Анисија Стијовић
Чаба Леринц
Ранко Крџић
Стеван Дисић
Миодраг Марјановић
Маја Миралем
Никола Крстић
Марија Станковић
Нина Крсмановић
Ђорђе Чеперковић
Тимеа Кочиш
Владимир Милетић
Данијел Ускоковић
Маја Катанић

Техничка школа Чачак
Архитектонска техничка школа
Политехничка школа
Техничка школа „Радоје Љубичић”
Геодетска школа
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Техничка школа
Политехничка школа „Милутин Миланковић”
Техничка школа
Шумарска школа
Техничка школа
Прва техничка школа
Грађевинска техничка школа „Неимар”
Техничка школа

16.

Никола Лазаревић

Техничка школа „Михаило Петровић Алас”

17.

Велимир Ћулафић
Стефан Родић
Маша Миленковић
Тања Палчковић

Грађевинска школа
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа
Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла”
Техничка школа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

18.
19.

вк

18

Број
бодова

Место
Чачак
Београд
Суботица
Ужице
Београд
Београд
Нови Сад
Ваљево
Крушевац
Лозница
Краљево
Ада
Крагујевац
Ниш
Књажевац
Косовска
Митровица
Београд
Апатин
Јагодина
Бања Лука

88.00
66.50
61.50
55.00
53.00
51.00
43.00
41.00
38.50
38.25
33.50
31.00
28.50
24.00
19.00
12.50
11.50
5.00
3.50
17.50

вк - ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ
ЖИРИ
1. др Исидора Амиџић,
Факултет техничких
наука Нови Сад
2. Љубица Максимовић,
Техничка школа „Милева
Марић Ајнштајн“ - Нови
Сад
3. Марина Остојић,
Tехничка школа Чачак

БИЛТЕН

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Примена рачунара у грађевинарству
ArchiCAD (III разред)

Школа

Место

Број
бодова

Миљан Минић
Вељко Петровић
Марија Војновић
Викторија Бакош

Политехничка школа „Милутин Миланковић”
Техничка школа Чачак
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Политехничка школа

Крушевац
Чачак
Нови Сад
Суботица

70.00
70.00
61.30
52.00

Десимир Борисављевић
Стефан Милошевић
Петар Јовановић

Техничка школа „Радоје Љубичић”
Техничка школа
Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла”

50.00
43.25
42.25

Мирослав Радомировић

Техничка школа „Михаило Петровић Алас”

8.

Eдис Зећовић

Школа за дизајн текстила и коже

Ужице
Књажевац
Јагодина
Косовска
Митровица
Нови Пазар

9.

Урош Никодијевић

Прва техничка школа

Крагујевац

26.25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.

вк

Милош Џаја
Негра Диндић

Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа
Техничка школа

Апатин
Бања Лука

40.15
26.50

25.74
38.30

вк - ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ
ЖИРИ
1. Милош Стаменковић,
HiCAD		
2. Иван Чукурановић,
Политехничка школа
„Милутин Миланковић“ Крушевац		
3. Славка Цвијовић,
Техничка школа“Радоје
Љубичић“ - Ужице

БИЛТЕН

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Редни
Име и презиме
број

19

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Организација грађења / Технологија
грађевинских радова (IV разред)

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

ВК

20

Име и презиме

Број
бодова

Место

Школа

Вељко Матић
Бранко Станковић
Ивана Главоњић

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла”
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”
Техничка школа

Јагодина
Београд
Чачак

96.10
72.00
67.30

Бојана Максимовић
Александра Суботић
Ђукић Јован
Милутин Алексић
Шандор Гордош
Драган Икановић
Kристина Јојић

Архитектонска техничка школа
Политехничка школа
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Политехничка школа „Милутин Миланковић”
Техничка школа
Техничка школа
Прва техничка школа

Београд
Суботица
Нови Сад
Крушевац
Ада
Лозница
Крагујевац

65.00
60.00
56.70
50.70
50.50
42.00
31.50

Милош Михаљев
Алија Дрековић
Norbert Pentek
Pavle Katnic

Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа
Школа за дизајн текстила и коже
Srednja stručna škola „Vedreš Ištvan”
Srednja gradevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radevic”

Апатин
Нови Пазар
Segedin
Podgorica

17.00
10.00
14.00
61.30

вк - ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ
ЖИРИ
1. Љиљана Козарић,
Грађевински факултет
Суботица		
2. Мирјана Марковић,
Грађевинска техничка
школа „Бранко Жежељ”,
Београд 		
3. Зорица Рађеновић,
Средња грађевинска
и дрвопрерађивачка
стручна школа - Апатин

БИЛТЕН

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Геодетска мерења и рачунања
(IV разред)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ву

Име и презиме
Веско Ђорђевић
Алекса Струхар
Стефан Деспић
Ања Биберовић
Андрија Ранђеловић
Андрија Тадић
Бојан Ружин
Владимир Латиновић
Лазар Ђурђевић
Марко Цвијић
Нешовић Лука
Драгољуб Костић
Дејан Кузмановић

Школа

Место

Шумарска школа
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Посавотамнавска средња школа
Геодетска техничка школа
Грађевинска техничка школа „Неимар”
Шумарска школа
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”
Геодетска техничка школа
Геодетска техничка школа
Шумарска школа
Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић”
Техничка школа

Краљево
Нови Сад
Владимировци
Београд
Ниш
Краљево
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Београд
Краљево
Црна Трава
Бања Лука

Број
бодова
81.00
78.00
78.00
74.00
72.50
59.50
59.00
58.50
54.50
48.00
44.00
41.00
78.00

вк - ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ
ЖИРИ
1. Вукан Огризовић,
Грађевински факултет
Суботица
•

БИЛТЕН

представници школа које
имају такмичаре

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Редни
број

21

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Математика (IV разред)

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

вк

22

Име и презиме
Наталија Бабић
Филип Гомилановић
Милица Андрић
Алекса Рашић
Лука Бинић
Марија Ивковић
Петар Ковачевић
Никола Антић
Стефан Крстић
Немања Чулић
Александар Јанковић
Мате Фодор
Ријад Смајовић
Ивона Радаковић
Milica Popović
Јелена Мирјанић
Šandor Sel

Школа

Број
бодова

Место

Шумарска школа
Геодетска техничка школа
Прва техничка школа
Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла”
Политехничка школа „Милутин Миланковић”
Техничка школа „Милева
„МилеваМарић
МарићАнштајн”
Ајнштајн“
Архитектонска техничка школа
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”
Грађевинска техничка школа „Неимар”
Техничка школа
Техничка школа
Политехничка школа
Школа за дизајн текстила и коже
Грађевинска школа
Srednja građevinsko-geodetska škola „Ing. Marko Radević”
Техничка школа
Srednja stručna škola „Vedreš Ištvan”

Краљево
Београд
Крагујевац
Јагодина
Крушевац
Нови Сад
Београд
Београд
Ниш
Чачак
Лозница
Суботица
Нови Пазар
Београд
Podgorica
Бања Лука
Segedin

100.00
79.00
66.00
64.00
64.00
57.00
50.00
50.00
50.00
35.00
25.00
19.00
19.00
5.00
55.00
58.00
4.00

вк - ТАКМИЧЕЊЕ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

ЖИРИ
1. Татјана Мишовић, ЗУОВ
2. Даринка Судар, Техничка
школа - Лозница		
3. Марина Пипа,
Грађевинска техничка
школа „Неимар“ - Ниш
•

резерва: Милена Јеретин,
Архитектонска школа
Београд		

БИЛТЕН

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Керамичар–терацер–пећар (III разред)

1.
2.
2.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Растко Стевановић
Кристиан Месарош
Рихард Керменди
Драган Грујовић
Душан Илић
Даниел Сворењ
Милош Милетић

Школа
Грађевинска школа
Средња техничка школа „Шинковић Јожеф”
Политехничка школа
Техничка школа „Радоје Љубичић”
Грађевинска школа
Средња техничка школа „Шинковић Јожеф”
Политехничка школа „Милутин Миланковић”

ЖИРИ
1. Стефан Митровић		
2. Југослав Момчиловић		
3. Емилија Николић, Техничка школа“Радоје Љубичић“ Ужице		

Број
бодова

Место

94.00
81.00
81.00
81.00
77.00
73.00
72.00

Београд
Бачка Топола
Суботица
Ужице
Београд
Бачка Топола
Крушевац

вк - ТАКМИЧЕЊЕ

ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

Руковалац грађевинском механизацијом
(III разред)

Редни
број
1.
2.
2.
3.

Име и презиме

Школа

Вељко Пантелић
Илија Ђенадић
Дејан Стефановић
Мирослав Радивојчевић

Грађевинска школа
Грађевинска школа
Техничка школа
Техничка школа „Радоје Љубичић”

ЖИРИ
1. Драгољуб Јелић		
2. Грујо Гашевић, Грађевинска школа - Београд
3. Милан Бекић,Tехничка школа - Шабац

БИЛТЕН

Место
Београд
Београд
Шабац
Ужице

вк -

Број
бодова
100
95
95
91

ТАКМИЧЕЊЕ
ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

ПРАКТИЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Редни
број

23

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Декоратер зидних површина (III разред)
Редни
Име и презиме
број
1
2
3
4
vk

Виктор Хаџикадић
Ана Колар
Данијел Здравковић
Мирјана Прћић
Филип Симић
Лука Јокић
Зоран Станковић
Далан Прашовић
Patrik Horvat
Dominik Vereš

Школа
Средња техничка школа „Шинковић Јожеф”
Средња техничка школа „Шинковић Јожеф”
Политехничка школа
Политехничка школа
Грађевинска школа
Грађевинска школа
Грађевинска школа
Грађевинска школа
Srednja stručna škola „Lamping Jožef”
Srednja stručna škola „Lamping Jožef”

ЖИРИ

Бачка Топола
Бачка Топола
Суботица
Суботица
Београд
Београд
Београд
Београд
Kapošvar
Kapošvar

Број
бодова
95.00
89.00
86.00
82.00
91.00

вк -

ТАКМИЧЕЊЕ
ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

ПРАКТИЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

1. Бојан Бојић		
2. Звонко Добрић		
3. Атила Шипош, Средња техничка школа „Шинковић
Јожеф“ - Бачка Топола

Место

24

БИЛТЕН

ЗАДАЦИ

СА
XXIX РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БИЛТЕН

25

ЗАДАЦИ: Грађевинске конструкције 2

26

БИЛТЕН

Грађевинске конструкције 2:

БИЛТЕН

ЗАДАЦИ

27

ЗАДАЦИ: Грађевинске конструкције 2

28

БИЛТЕН

Грађевинске конструкције 2:

БИЛТЕН

ЗАДАЦИ

29

ЗАДАЦИ: Статика и отпорност
материјала 3

1. Задатак (50 бодова)
За дати носач и оптерећење потребно је:
a) Аналитичким путем одредити реакције везе у ослонцима А и Б
b) Израчунати и нацртати дијаграме пресечних сила N, T и M
c) Димензионисати попречни пресек приказан на скици према Мmax, ако је σd=17MPa
(усвајање извршити на први већи центиметар)
d) За усвојене димензије попречног пресека извршити контролу нормалних напона.

2. Задатак (50 бодова)
За дати решеткасти носач потребно је:
a) Аналитичким путем одредити реакције везе у ослонцима А и Б
b) Ритеровом методом (методом пресека) одредити силе у штаповима S1, S12 и S13 (пресек
1-1). Димензионисати најоптерећенији затегнут штап, ако је његов попречни пресек
сандучастог облика (дат на скици). Дозвољени напон је σd=90MPa (усвајање извршити на
први већи милиметар)
c) Применом методе равнотеже чворова израчунати силе у штаповима S3 и S4. Извршити
контролу напона у штапу S3 за претходно усвојен попречни пресек.
d) За срачунате силе у штаповима, проверити равнотежу чвора H, ако је позната вредност
силе у штапу S2=-41.11 kN

30

БИЛТЕН

ЗАДАЦИ: Статика и отпорност
материјала 3

БИЛТЕН

31

ЗАДАЦИ: Примена рачунара у
грађевинарству ArchiCAD 3

Prema zadatim crtežima nacrtaj osnovu prizemlja, I sprata i preseke. Kada završite crtež, prebacite ga u pdf fajl. Osnove treba postaviti na A3 crtež sa odgovarajućim pečatom, a preseke na papir
A4 formata. Crtež treba da je u Grayscale nakon štampanja. Dimenzija pečata je 100x40mm. Deo
sa razmerom i listom papira je 25mm uvučen sa desne strane. Naslovi su napisani fontom Arial
i visine su 5mm. Tekst u pečatu je 3mm. Naslove i pečat pozicionirati približno kao na crtežu.
Spratna visina objekta je 306cm. Krov je nagiba 8 i 15°.
Upustva za rad:
Zidovi i vertikalni serklaži: 1. Spoljni zid – višeslojan (sastav: Brick 25cm, Insulation Mineral
Soft 8cm, Brick Finish 12cm) 2. Noseći zid (materijal: Brick 25cm) 3. Pregradni zidovi (materijal: Brick 12cm) 4. Vertikalni serklaž – 25/25cm (Concrete Block Structural) Podesiti prikaz u
modelu – spoljni zid Brick Aged, unutrašnji zidovi (i spoljni i unutrašnji) Stucco White Fine.
Vertikalni serklaži, treba da se prikažu u modelu, takođe sa Stucco White Fine.
Horizontalni elementi: ploče kreirajte kao višeslojne, prema upustvu i podacima sa crteža.
Ploče su za 3cm uvučene u odnosu na spoljašnju stranu zida. 1. Ploča prizemlja (General Interal
Cladding 10cm/General Structural 15cm) 2. Ploča međuspratne konstrukcije (General Interal
Cladding 10cm/General Structural 20cm) 3. Grede-horizontalni serklaži su 25/25cm (General
Structural)
Stepenice: - Nacrtaj dvokrake, armiranobetonske stepenice, kao u osnovi. Razmera penjanja je
17/27cm. Spratna visina prizemlja je 306cm. Širina kraka je 100cm.
Vrata: Vrata imaju širinu dovratnika, istu kao širinu zida.
1) Kuhinja, kupatilo, sanitarni čvorovi, ostava – 80/210cm (Door 20, style 1) 2) Dnevna soba –
91/210cm (Door 20, No Grid) 3) Ulaz – 100/210 (Door 20, style 60).
Prozori – svi prozori su uvučeni u odnosu na spoljnu ivicu zida 12cm 1) Dnevna soba, kuhinja –
240/240cm (Terrace Door 02 20), prozor ima jednake razmake, odnosno širine vrata i prozora. 2)
Dnevna soba – ugaoni prozor, dimenzije su kao na slici, parapet je 80cm, a visina prozora 150cm.
(Window 20) 3) Ostava, stepenice – 60/60cm (Window 20) 4) Spavaća soba – 300/150 (Triple
Window 20) 5) Kupatilo – 100/60 (Window 20)
Nameštaj i oprema: Toalet - wc šolja, prema crtežu; lavabo dimenzija 60/45cm Kupatilo – wc šolja; lavabo dimenzija 60/45cm; kada: Bathtub Corner 20, dimenzija 150-150; tuš kada, dimenzija
kao na osnovi, izabrati tip: Shower Tray 20.
Zone – Visina teksta je 2.5. Font slova je Arial. Podesi prikaz i raspored elemenata zone, kao na
zadatim crtežima. Zona na terasi, u kuhinji, kupatilu, ostavi i toaletu je popločana keramičkim
pločicama 60x60cm. Zona u ulaznom delu, dnevnoj sobi i spavaćoj sobi je sa Plank Floor-om
obložena.
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Teren –Oko objekta nacrtaj zaštitni trotoar širine 90cm i prema merama crteža. Zaštizni trotoar
je za 10cm niži od kote prizemlja i od armiranog betona je. Trotoar je obložen Pavement 12.
Krov – Kreiraj jednovodan krov, na spratnom delu objekta, sa zabatnim zidovima debljine 25cm.
Nagib krova je 8 stepeni. Na nižem delu objekta, kreiraj i koriguj složen krov, kao prema crtežu.
Nagib krova je 15 stepeni. Streha je 60 i 30cm. Za krov koristi Generic Roof.
Oznaka preseka je dimenzija 7mm, a tekst je 2mm. Postavi preseke približno kao na slici.
Poprečni presek A-A –Docrtaj horizontalni serklaž kalkanskog zida 25cm, sa adekvatnom šrafurom: solid 20% . Podužni presek B-B - Podužni presek postavi tako da se vidi krovna konstrukcija. Docrtaj nadvratne i nadprozorne grede visine 20cm, sa adekvatnom šrafurom: solid 20%.
Nadvratne i nadprozorne grede spoljnih elemenata su 3cm uvučene u odnosu na spoljnu ivicu
zida.
Kote – Podesi kote kao na slici. Visina kotnog teksta je 1,5, markera 1,25mm. Font je Arial. Visinka kota je dimenzija 4mm, tekst je fonta Arial, dimenzija 2mm.
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ЗАДАЦИ: Организација грађења /

Технологија грађевинских радова 4

1. Automešalica sa radnom zapreminom bubnja od 2800 litara transportuje beton na daljinu od
2,4 km. Uslovi rada automešalice su:
- bubanj mešalice puni se suvim sastojcima mešavine pomoću bunkera u fabrici betona koji je
opremljen sa svim odgovarajućim težinskim dozatorima za granulisani agregat i cement. Bunker
može da ostvari za jedan sat punjenje u količini od 45 m3/h;
- automešalica prelazi transportnu daljinu puna u odlasku prosečnom brzinom od 20 km/h, a u
povratku prazna sa 30 km/h;
- samo spravljanje gotovog betona automešalica obavlja tek dolaskom na gradilište dodavanjem
odgovarajuće količine vode iz svog rezervoara za vodu. Operacije spravljanja-mešanja betona i
istovara betona iz bubnja mešalice obavljaju se stajanjem na mestu dolaska automešalice i vremenski iznose 6 minuta. Koeficijent gotove mešavine betona iznosi 0,65 a koeficijent iskorišćenja radnog vremena Kv = 0,85.
Traži se:
a) koliki je satni učinak automešalice za beton u datim uslovima izvršenja rada izraženo u m3/h;
b) koliki je potreban broj automešalica za beton za sinhronizovan, kontinualan rad bunkera fabrike betona za utovar suvih sastojaka mešavine u bubanj;
c) koliko je potrebno radnih smena od 8 h dobijenog broja automešalica ako treba da se preveze
količina gotovog betona od 1436,5 m3.
2. Za aktivnosti koje su planirane u okviru jedne tehnološke celine izvođenja građevinskih radova dato je prema tabeli:

Aktivnost

Td

NA

UA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
3
4
5
3
4
2
1
6
5
4
4
6
2
1

2,3
4,5
5
6,7
6,9
7,8
10
11
14
12,13
12
14
15
15
⁄

⁄
3
2
5
4
⁄
8,9
7,9
7,8
11
10
⁄
14
13
⁄

Napomena: Kritičan put u tabeli obeležiti sa *
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Br. radnika RZ KZ RP KP TU TS Kritičan put
3
4
6
5
7
5
8
3
2
10
4
8
9
6
3
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a) Konstruisati mrežni plan i postupkom proračuna napred-nazad sračunati vremenske parametre na samom planu, obeležiti kritičan put i kritične aktivnosti;
b) Popuniti datu tabelu (odrediti vremenske parametre, vremenske rezerve i kritičan put);
c) Nacrtati gantogram sa označenim vremenskim rezervama;
d) Nacrtati dijagram radne snage.
3. Za poziciju betoniranje AB temeljnih zidova širine 20 cm i visine 65 cm odrediti predmer
date pozicije, analizu cene i predračun.
Potrebni podaci za izradu zadatka:
- Sav potreban material za spravljanje betona MB 20 nalazi se na udaljenosti manjoj od
10 m od mesta spravljanja
- Beton se spravlja u mešalici od 250 l;
- Beton se ručno ugrađuje u AB temeljne zidove u dvostranoj oplati d = 24 mm;
- Transport betona japanerom
- Temeljni zidovi se rade na dužini od L1 = 6,2 m; L2 = 5,8 m i L3 = 4,6 m;
- Armirački radovi nisu u ovoj poziciji;
- Faktor režije iznosi 3,00
Cenovnik:
Radnik II
Radnik III
Radnik IV
Radnik V
Radnik VI

200 din/h
220 din/h
250 din/h
270 din/h
300 din/h

Cement
18 din/kg
Šljunak granulisani 1100 din/m3
Voda
45 din/m3
Daska d=24 mm 24000 din/m3
Gredice
22000 din/m3
Ekseri
125 din/kg
Žica
100 din/kg
Klanfe
90 din/kg
Potrebne norme za izradu zadatka: GN 400-305, GN 400-201, GN 601-201
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ЗАДАЦИ: Геодетска мерења и рачунања 4
ZADATAK 1.
Sračunati koordinate poligonskih tačaka 1 i 2, kada je dato:
A) Opažani pravci
101

100
4

0
112

0
4

0
9

2

200
1

0
102

0
13

4
52

4

101
1

0
46

0
12

9
30

200

138

27

12

4
2

0
46

0
0

12
12

201

106

40

32

200

B) Redukovane dužine
d200-4 = 365.12 m
d200-2 = 296.47 m
d101-4 = 278.36 m
C) Koordinate ta čaka
100 13131.31

26754.88

101 14258.72

25213.42

200 14734.70

25582.80

201
 321  0 0  5 6 
 200

f    6 0   n
f   0.0035
d
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d   0 .0002 d   0 .,05

БИЛТЕН

Геодетска мерења и рачунања 4:

ЗАДАЦИ

D) Skica

ZADATAK 2.
Izračunaj povrsinu figure koju formiraju tačke:

БИЛТЕН

101 - 1 -

200 – 2
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ЗАДАЦИ: Математика 4

УПУТСТВО ЗА РАД
(1) Након решавања задатка, обавезно треба заокружити једно од понуђених решења.
(2) Уколико је ученик заокружио тачан одговор, а нема исправан поступак (поступак некоректан или
нема поступка), за такав одговор не добија предвиђенe бодове.
(3) Све што је написано графитном оловком не узима се у обзир приликом бодовања (коришћење
графитне оловке је дозвољено само за скицирање графика, геометријских тела и сл.).
Задаци 1-4 вреде по 7 поена, задаци 5-8 по 8 поена и задаци 9-12 по 10 поена.

1. Вредност израза ab  ( a 1  b 1 )  (b 2  a 2 ) 1 за а = 101 и b = 102 једнака је:
А)

101
102

;

Б) 3;

Г)

В) 1;

1
3

;

Д)

1
101  102

.

2. Ако је (2  i )( a  bi ) 5  5i , где су a и b реални бројеви, i2= –1, збир a + b једнак је:
А) –2;

Б) 3;

В) 1;

Г) 2;

Д) –3.

3. Збир свих решења једначине x 2  x  3  x  1 0 једнак је:
Б)

А) 0;

7
2

;

В) 2;

Г) –3;

Д) –1;

4. У правоуглом троуглу тачка додира уписане кружнице и хипотенузе дели хипотенузу на одсечке
дужине 5 cm и 12 cm. Збир дужина катета је:
А) 23 cm;

Б) 24 cm;

В) 25 cm;

Г) 16 2 cm;

Д) 22 cm.

1
x

f ( x ) log 6 x  3 log 3 9 x , онда је f ( x )  f   једнако:
5. Ако је 

А) 0;

Б) 12;

В) 18;

Г) log 3 x  2 ;

Д) 3 log 3 9 .

6. Ако је х + 1 остатак који се добија када се полином 2х4 – ах2 + bx дели полиномом х2 – 1, онда је а + b
једнако:
А) 2;
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Б) 0;

В) –1;

Г) 1;

Д) –2.
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7. Вредност израза
А) 2 2 ;

sin160 
sin100   (cos 4 40   sin 4 40 )

Б) 2 sin 20 ;

ЗАДАЦИ

је:

В) 2;

Г)  2 3 ;

Д) –2;

0 једнако је:
8. Најкраће растојање од тачке Т (–7,2) до тачака кружне линије x 2  y 2  10 x  14 y  151 

А) 2;

Б) 7;

В) 3;

Г) 2  3 ;

Д) 10 .

9. У развоју степена бинома ( 3 x 2  x ) 7 један члан је аx2, где је а једнако:
А) 28;

Б) 0;

В) 21;

Г) 35;

Д) 7.

10. Дат је троугао ABC са теменима А(0,0), В(4,0) и С(3,2). У троугао ABC уписан је правоугаоник MNPQ
максималне површине тако да темена M и N припадају оси Ох. Дужина дијагонале овог правоугаоника
једнака је:
А) 3 ;

Б)

В)

2;

6;

Г)

5;

Д) 2.

11. На хоризонталном терену налази се усправан стуб који се посматран из тачке на површини земље, са
растојања од 8 m, види под два пута већим углом него са растојања од 25 m. Висина стуба је:
А) 12 3 m;

Б) 12 2 m;

В) 15 m;

Г) 18 m;

Д) 17 m.

12. Основа четворостране пирамиде је правоугаоник са дијагоналом дужине 2 cm и углом од 60° између
дијагонала. Ако свака од бочних ивица пирамиде гради угао од 60° са основом пирамиде, онда је
запремина пирамиде (у cm3) :
А) 3;

БИЛТЕН

Б)

14 3
3

;

В) 4 3 ;

Г) 3 3 ;

Д) 1.
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ИЗЛОЖБА СЛИКА „Голгота и васкрс Србије”
Арх. Славица Вујадиновић, професор (у пензији) ГТШ „Бранко Жежељ”
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СПОНЗОРИ

XXIX РЕПУБЛИЧКОГ
ТАКМИЧЕЊА ГЕОДЕТСКИХ
И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке
и технолошког развоја
Републике Србије
Немањина 22-26, Београд

ГО Звездара
Булевар краља Александра 77,
Београд

Грађевински факултет
Универзитета у Београду
Булевар краља Александра 73,
Београд

Грађевинар д. о. о.
Трнска 25, Београд

CRH (Srbija) d. o. o.
Поповац бб, Србија
NIĆIFOROVIĆ L&M PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE d. o. o.
Смедеревски пут 15, Београд

KOLOR GRADNJA
Булевар краља Александра 364,
Београд

Xella Srbija d. o. o.
Дише Ђурђевића бб, Вреоци,
Србија

NOVKOL, a. d.
Сурчински пут 1к,
Нови Београд

Центар за стручно образовање
и образовање одраслих
„Степен плус”
Нушићева 12а/IV, Београд

HGP d. o. o .
Пут Шајкашког одреда 8а,
Нови Сад

Format PC d. o. o.
Хекторовићева 1,
Београд

Грађевински факултет
Суботица
Универзитета у Новом Саду
Козарачка 2а, Суботица

JUB
Доситејева 5, Шимановци,
Србија

Хотел „Србија”
Устаничка 127ц,
Београд

Viminacium Adventure
Стари Костолац бб,
Србија

Одбојкашки клуб Lucky Star
Белопољска 6,
Београд

Service Plus d. o. o.
Живојина Чулума 10,
Нови Сад

