
УДРУЖЕЊЕ
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
ШКОЛА
Гагаринова 1, Нови Сад
тел: 021/ 443-444;  е-маил: udruzenje.gradj@yahoo.com

ЗАПИСНИК
са 12. седнице Извршног одбора

Удружења геодетских и грађевинских школа одржане 24.12.2015. године.
са почетком у 1100. сати

Седница је одржана у Грађевинско  техничкој школи „Бранко Жежељ“ у Београду

Седници Извршног одбора Удружења геодетских и грађевинских школа
присуствовали су следећи чланови:

1. др Станко Матић – председник Удружења
2. Драган Пантовић - потпредседник Удружења
3. Васко Николов- секретар Удружења
4. Војин Булатовић - Грађевинска школа  Београд
5. Иван Петровић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад
6. Надежда Миловановић – Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац
7. Ирена Госпавић – Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице
8. Марија Радић - Геодетска техничка  школа Београд

Одсутни  су били чланови Извршног одбора:

1. Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица
2. Тања Јоцић Стаматовић - Грађевинска техничка школа“Бранко Жежељ“Београд

Седници су присуствовали и:

1. Гојко Бановић - ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих
2. Исо Планић- директор Политехничке школе Суботица
3. Александар Ракићевић - директор Грађевинске техничке школе“Бранко Жежељ“ Београд
4. Иван Марић - директор Техничкe школe „Радоје Љубичић“ Ужице
5. Драгана Радовановић – директорка Грађевинска школа  Београд
6. Мирјана Шиљић - Грађевинска техничка школа“Бранко Жежељ“Београд

За седницу Извршног одбора Удружења геодетских и грађевинских школа предложен је
следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са предходне седнице, известилац Васко Николов, секретар Удружења
2. Актуелности у подручју рада геодезије и грађевинарства , Гојко Бановић
3. Стручно усавршавање наставника- стручни семинари, Гојко Бановић
4. Припреме за наредно Републичко такмичење у Суботици,2016 , Иса Планић
5. Усвајање измена и допуна Правилника о такмичењу и Пропозиција за такмичење.
6. Текућа питања



Председник Удружења др Станкo Матић  је поздравио присутне, захвалио се домаћину
Александару Ракићевићу- директору Грађевинске техничке школе“Бранко Жежељ“ Београд
на указаном гостопримству. Потом је Александар Ракићевић - директор  Грађевинске техничке
школе“Бранко Жежељ“ Београд поздравио присутне, пожелео успешан рад.

Након тога др Станкo Матић, је предложио дневни ред, који је усвојен уз допуну дневног
реда на предлог Гојка Бановића, тачком 5. која се односи на усвајање измена и допуна Правилника о
такмичењу и Пропозиција за такмичење.

АД 1.
Записник  са 11. седнице је усвојен једногласно и без примедби.

АД 2.
Гојко Бановић - руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих  је

изнео актуелне информације  везане подручје рада геодезија и грађевинарство:
 усвојен је план уџбеника на Савету за стручно образовање и образовање одраслих постављен

је на  сајту ЗУОВ-а;
 стандарди за израду уџбеника, приручника и наставних средстава би требао изаћи ускоро и

преко секретара удружења биће достваљен свим школама;
 Правилник о јавно признатим организаторима обука ће се такође преко секретара Удружења

бити достављен школама. Нопходно је да школе изврше верификацију да би могле да врше
обуке одраслих сходно одредбама Закона о образовању одраслих. Свака обука коју  школа
организује мора бити услађена са стандардом квалификација. Пример  израде

АД 3.
Исо Планић - директор Политехничке школе Суботица, домаћина 27. Републичког

такмичења геодетских и грађевинских школа Србије, информисао је присутне чланове Извршног
одбора о току припрема за такмичење.

Након дискусије донети су следећи закључци:
 да се 27. Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа Србије одржи

13-15.05 (маја) 2016. године,
 да се школска такмичења обаве до 25.03.2015. године,
 да се ранг листе са школских такмичења доставе секретару Удружења најкасније

до 01.04.2016. године,
 да се на такмичење званично позову партнерске школе из иностранства,
 да се код практичних дисциплина у колико је број школа мањи од три, а број екипа

од четири такмичење реализује као ревијално,

Предлаже се Скупштини да се такмичење организује у следећим дисциплинама:

Теоријске дисциплине:
II разред

1. нацртна геометрија
2. грађевинске конструкције

III разред
1. статика и отпорност материјала
2. примена рачунара у грађевинарству ( аutoCad)
3. примена рачунара у грађевинарству ( arhiCad )

IV разред



1. математика
2. бетон (армирано бетонске конструкције)
3. организација грађења (технологија грађевинских радова)
4. геодетска мерења и рачунања

Практичне дисциплине:
1. декоратер зидних површина
2. керамичар-терацер-пећар
3. монтер суве градње
4. руковалац грађевинском механизацијом

Проф.др Данијел Кукарас – продекан за наставу на Грађевинском  факултету у  Суботици је
изнео предлог да се предложи већима факултета у Новом Саду и Београду, а он лично ће предложити
у Суботици да се нађе начин да се валоризују резултати остварени на такмичењу, не само из
математике него и из осталих предмета, како би се на тај начин стварно стимулисали најбољи
ученици. Такође је изразио спремност свеобухватне сарадње Грађевинског факултета у Суботици  са
Удружењем,  како у реализацији такмичења, тако и у организацији стручног усавршавања
наставника.

Александар Ракићевић - директор  Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ“Београд је
предложио да закаже састанак са деканом Грађевинског факултета у Београду.

Наведни предлог је прихваћен, а остаје да направи конктакт са факултетима и да се нађе
адекватан облик сарадње.

АД 4.
С обзирам да је констатована потреба за изменом пропозиција и правилника за такмичење

предлаже се да комисија у саставу:
1. Пантовић Драган, потпредседник Удружења
2. Радић Марија, директорка Геодетске техничке школе Београд
3. Николов Васко, секретар Удружења,

до краја децембра уради измене и допуне правилника и пропозиција, и достави члановима Извршног
одбора, а након тога да се проследи свим школама на расправу. Измене би важиле од такмичења за
2016. годину.

АД 5.
Васко Николов, секретар Удружења дао је информацију о пристиглим подацима о упису у

школској 2015/16. години. Нажалост један велики број школа ( 10 ) није доставио тражене  податке па
је слика некомплетна. Предложио је да се поново затраже подаци од школа које нису доставиле
податке да би се до краја новембра комплетирали подаци. Предлог је прихваћен.

АД 6.
Председник Удружења др Станкo Матић, је члановима Извршног одбора у писаној форми

доставио финансијски извештај за 2014. годину. Финансијскки извештај је усвојен и биће предложено
Скупштини Удружења да га усвоји у предложеном облику.

Извештај ће уз записник са Скупштине бити прослеђен свим школама.

АД 7.
Александар Ракићевић - директор  Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ“

Београд је информисао  чланове Извршног одбора о промени назива школе.
Председник Удружења др Станкo Матић је обавестио чланове Извршног одбора да је урађена

плакета коју ће свечано уручити Миловану  Блануши – пензионисаном директору Средње
грађевинске и  дрвопрерађивачке школе Апатин.



Договорено је да се на Скупштини размотри питање организације семинара о еврокодовима у
оквиру јануарских дана просветних радника.

Састанак је завршен у 11.50 сати


