
ИЗВЕШТАЈ 

Извршног одбора Српског географског друштва за 2016. годину 

 

� Годишња скупштина и семинар одржани су 19.03.2016. године. На 

скупштини је конституисан Извршни одбор СГД-а од 11 чланова (Др Мирко 

Грчић, Др Дејан Филиповић, Др Мирољуб Милинчић, Др Иван Раткај, Др 

Славољуб Јовановић, Др Микица Сибиновић, Др Емилија Манић, Драган 

Ракита, Миљам Мићуновић, Дубравка Петровић, Мр Наташа Бировљев). 

� Усвојен Правилник о додели признања Српског географског друштва 

04.02.2016. године. Ступањем овог престаје да важи Правилник од 

24.02.2011. године. 

� Утврђен предлог за доделу захвалнице ОШ Филип Филиповић у Београда, 

где је одржано републичко такмичење из географије. 

� Такмичења: 

• Градско (02. април 2016.): ОШ Стеван Сремац у Борчи и ОШ Јован 

Ристић у Борчи. 

• Републичко (20. и 21. мај 2016.) ОШ Јован Јовановић Змај у 

Свилајнцу. Такмичењу је присуствовало укупно 156 ученика, од тога 

54 ученика 7. разреда и 102 ученика 8. разреда. 

� Публиковање Гласника - Одлуком Извршног одбора 04.02.2016. године     

поново излази два пута годишње. 

� Издања публикована током 2016. године: 

1. Гласник бр. 34 за 2014. годину 

2. Гласник бр. 35, свеске 1-4 за 2015. годину 

3. Гласник бр. 36, свеска 1-2 за 2016. годину 

4. Земља и људи бр. 66 за 2016. годину 

5. Глобус бр. 41 за 2016. годину 

� Манифестација Цвијићеви дани није одржана ни 2016. године (као ни 2015.) 

због тешке материјалне ситуације у којој се налазе школе. Манифестација се 

традиционално одржава у школама које носе име Јован Цвијић од 1995. 

године. 

� Географски факултет Универзитета у Београду и Српско географско 

друштво организовцали су свечану академију и научно-студијски скуп 

поводом 130. годишњице рођења академика Боривоја Ж. Милојевића у 

Крупњу (мај 2016.). 

� Српско географско друштво у сарадњи са Географским факултетом 

Универзитета у Београду организовало је 15.12.2016. године изложбу и 



промоцију Издавачке куће Интерсистем картографија из Београда. 

Присуствовало је око 200 студената, професора факултета, ученика и 

наставника основних и средњих школа. 

� Израђен је нацрт Декларације о географском образовању и остављен је на 

јавни увид у склопу расправе о реформи школства, наставних планова и 

програма. 

� Чланови Извршног одбора СГД-а учествовали су на састанцима заједнице 

пет друштава природних наука и историје у вези са бодовањем на матури.  

� Српско географско друштво активно је учествовало у раду Комисије за 

ревизију наставних програма за основну школу у Заводу за унапређење 

васпитања и образовања. 

� Одржано је предавање проф. др Џејмса Брикса о Чарлсу Дарвину на коме је 

присуствовало 110 чланова друштва. 

� Сређена је електронска картотека чланова СГД-а. 

� Набављена је нова опрема (рачунар и штампач) за канцеларију СГД-а. 

� Српско географско друштво је од септембра 2016. године почело да користи 

редизајнирани веб-сајт, где се члановима презентују информације о 

активностима друштва на српском и енглеском језику. 

� Међународна сарадња СГД-а је започета са проф. Бено Верленом из Јене 

који води програм IYGU, повезан са промоцијом географије у свету (више 

информација на www.sgd.org.rs). У плану је отварање Регионалног акционог 

центра у Београду, августа 2017. године. 

 

 

 

Подносилац Извештаја: 

Доц. др Микица Сибиновић, секретар СГД-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 25. фебруар, 2017. године. 


