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

ЗАПИСНИК
са 15. седнице Извршног одбора

Удружења геодетских и грађевинских школа одржане 09.06.2016. године.
са почетком у 1130. сати

Седница је одржана на Спасовдан, 09.06.2016. године 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. Марија Радић - Геодетска техничка  школа Београд
5. Војин Булатовић - Грађевинска школа  Београд
6. Тања Јоцић Стаматовић - Грађевинска техничка школа“Бранко Жежељ“Београд
7. Ирена Госпавић – Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице
8. Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица

Седници су присуствовали и:

1. Гојко Бановић - ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих
2. Драгана Радовановић- директорка Грађевинске школе Београд
3. Александар Ракићевић - директор Грађевинске техничке школе “Бранко Жежељ“ Београд
4. Иван Марић - директор Техничкe школe „Радоје Љубичић“ Ужице

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. Извештај са 27. Републичког такмичења - известилац Драган Пантовић, потпредседник
3. Разматрање дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја- известилац

др.Станко Матић, председник Удружења;
4. Организација такмичења у наредном периоду - предлог за размишљање - известилац Гојко

Бановић;
5. Организација састанка у Привредној комори - известилац Гојко Бановић ;
6. Извештај са састанка Информативне мреже - Управе за безбедност и здравље на раду,

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике - известилац Васко Николов, секретар
Удружења;

7. Текућа питања;

Председник Удружења др Станкo Матић  је поздравио присутне, захвалио се домаћину
Александару Ракићевићу - директору Грађевинске техничке школе “Бранко Жежељ“ Београд, као и
свим запосленима на указаном гостопримству.

Након тога др. Станкo Матић, је предложио дневни ред, који је усвојен једногласно.



АД 1.
Записник  са 14. седнице је усвојен једногласно и без примедби.

АД 2.
Председник Удружења др Станкo Матић, је обавестио присутне да је Исо Планић, директор

Политехничке школе из Суботице, оправдано одсутан са састанка, па је Извештај са 27. Републичког
такмичења поднео Драган Пантовић, потпредседник Удружења.

Славнко Дувњак, члан Извршног одбора је напоменуо да је Исо Планић на додели признања у
Скупштини града Суботица, те стога није присутан на седници.

У дискусији која је потом уследила присутни су изрекли низ похвала на рачун гостопримства и
организације такмичења, па је констатовано да је такмичење, без обзира на мање пропусте на које је
указано у дискуксији , протекло у најбољем реду и да може послужити као образац за будуће
домаћине.

Оно што је проблем јесте достављање задатака са школских такмичења, где је уочено да су
неке школе пришле олако, чисто да скину обавезу из Правилника о такмичењу. Закључак је да за
следеће такмичење успоставимо стандард за достављање задатака, који ће се обавезно примењивати.
Најважније је да су све школе доставиле задатке, али да то представља почетни корак ка новој
организацији такмичења.

Такође је указано на проблем висине котизације за школе учеснице, па је задатак Извршног
одбора и школе домаћина да на другачији начин уреде висину котизације. Други проблем је начин
жирирања,  јер су поједине школе ставиле примедбу на начин одређивања чланова жирија.

Неопходно је урадити студиозну анализу, како задатака на такмичењу, тако и резултата
постигнутих (број бодова), јер очигледно је да има великих разлика у приступу рада на предметима
по школама, а требало би тежити изједначавању критеријума рада што је један од кључних задатака
Удружења.

Један од приоритетних задатака је и израда сајта Удружења, на којем би се постављале све
битне информације везане за рад Удружења, али и за подручје рада. Предлог је да администратори
сајта када буде урађен, буду потпредседник и секретар Удружења. Дат је задатак секретаријату
Удружења да за следећи Извршни одбор припреми предлог око израде сајта.

АД 3.
Председник Удружења др Станкo Матић, информисао је присутне да је стигао допис од стране

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да се до 24.06.2016. године доставе примедбе
на Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност
средњег образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС 72/15,84/15).

АД 4.
Гојко Бановић - ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих, је

изнео предлог за нову организацију Републичког такмичења, у делу који се односи на начин
припреме задатака за такмичење.

Након дискусије договорено је да се приступи реализацији збирки задатака из предмета који
би били заступљени на такмичењу, а онда би се задаци на такмичењу конципирали у односу на
задатке из збирки. На тај начин би се поспешило уједначавање критеријума у настави стручних
предмета, а истовремено би се добили одговарајући наставни материјали за рад на часу.

То би се могло урадити за све стручне предмете, јер је евидентно да нам недостаје добра
литература што је такође један од задатака Удружења.

Задужене су следеће школе као носиоци посла за израду збирки задатака:
1. Архитектонска техничка школа, нацртна геометрија и грађевинске конструкције;
2. Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“, статика и отпорност материјала и организација

грађења;
3. Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“, примена рачунара и бетон



4. Геодетска техничка школа , геодетска мерења и рачунања
Рок за израду збирки је почетак другог полугодишта школске 2016/17. године, а све школе

чланице Удружења се обавезују да доставе најмање по два задатка из области  наведених
предмета.

АД 5.
Договорено је да на састанку у Привредној комори Србије, који ће се одржати ускоро

(почетком јула), испред Удружења присуствују: председник, потпредседник и секретар
Удружења, као и директори Политехничке школе Суботица, Грађевинске школе Београд,
Грађевинско техничке школе „Бранко Жежељ“ Београд, али и остали заинтересовани директори
школа.

АД 6.
Васко Николов- секретар Удружења, информисао је чланове Извршног одбора о  састанку

Информативне мреже Управе за безбедност и здравље на раду, чији смо члан, као и циљевима и
задацима у области безбедности и здравља на раду у образовном систему, посебно са становишта
занатских занимања која се морају и требају реафирмисати у том смислу. Успостављен је контакт
са предстабнмвнмвницма релевантних институција у области безбедности и здравља на раду, који
ће нам користити у едукацвијама ученика и наставника , а за коју не постоји одговарајућа
литература.

АД 7.
Председник Удружења др. Станкo Матић је обавестио чланове Извршног одбора, да на

основу одлуке Скупштине Удружења, припрема предлог за нове чланове Извршног одбора.
Нагласио је да је неопходно да се у рад Удружења активније укључе агилнији директори школа,
чиме би рад Удружења добио како на значају, а тако и на „тежини“. На тај начин би се лакше
превазилазили одређени проблеми у раду Удружења, а рад постао ефикаснији.

Гојко Бановић - ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих,
је апеловао да се што више школа  верификује за Јавно признате организаторе  обука (ЈПОО), јер
школе нису обавезне да плаћају „таксу“ за верификацију програма обука, које могу бити врло
интересантне за школе. Завод је спреман да помогне код израде програма. Такође након састанка
у ПКС ће бити извесно када ће почети рад на изради програма за грађевинског техничара, али и
програма у трогодишњим занимањима. Истакао је да у наредном периоду школе неће смети, без
верификације, да реализују програме обука

Договорено је да се на следећем састанку  Извршног одбора определи домаћин 28.
Републичког такмичења геодетских и грађевинских школа Србије.

Након што је дневни ред исцрпљен састанак је завршен у 1445.


