
УДРУЖЕЊЕ
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
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ЗАПИСНИК
са 4. седнице Извршног одбора

Удружења геодетских и грађевинских школа одржане 24.10.2013. године.

Седница је одржана у Новом Саду у хотелу „Сајам“ са почетком у 17. сати.
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. Слободан Влатковић – Геодетска техничка школа Београд
5. Војин Булатовић - Грађевинска школа  Београд
6. Иван Петровић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад
7. Ирена Госпавић -Техничка школа „Р.Љубичић“ из Ужица

Одсутни  су били чланови Извршног одбора:
1. Бранка Цвијовић - Грађевинска техничка школа Београд
2. Драгослав Јовановић – Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша
3. Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица

Седници су присуствовали и:
1. Дејан Антић - Електротехничка и грађевинска  школа „Никола Тесла“ Јагодина,
2. Исо Планић - директор Политехничке школе Суботица
3. Гојко Бановић - ЗУОВ- руководилац центра за стручно образовање и образовање одраслих

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 Републичког такмичења одржаног у Јагодини – известилац Дејан Антић, пом.

директора Електротехничке и грађевинске  школе „Никола Тесла“ Јагодина
3. Припрема за наредно Републичко такмичење у Чачку 2014.године – известилац Драган

Пантовић, подпредседник удружења
4. Анализа уписа – известилац Васко Николов, секретар Удружења
5. Предлог нових огледних профила – известилац Станко Матић, председник удружења
6. Актуелности - известилац Гојко Бановић, ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и

образовање одраслих
- Нова мрежа школа
- Обука за образовање одраслих
- Огледи-превођење огледних одељења у редован систем образовања

7. Текућа питања;
- финансијско стање;
- сајт Удружења;
- проблем Зрењанин;



Након што је констатовао да седници присуствује довољан број чланова Извршног
Одбора, председник Удружења др Станкo Матић је предложио дневни ред, који је усвојен у целини

једногласно, без примедби.

С обзиром да је др. Зоран Костић, помоћник министра обавестио да из оправданих разлога није
у могућности да присуствује седници, 6.тачку дневног реда ће образложити само Гојко Бановић,
ЗУОВ- руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих.

Усвојено је да се споји расправа о тачкама 5.и 6.

АД 1.
Записник  са 3. Седнице одржане у Јагодини 26.04..2013. године, достављен је свим

члановима Извршног одбора, а с обзиром да није било примедби, председник Удружења предложио
је да се записник усвоји.

Записник је усвојен једногласно и без примедби.

АД 2.
Дејан Антић, , пом. директора Електротехничке и грађевинске  школе „Никола Тесла“

Јагодина, доставио је у писаној форми Извештај са 24. Републичког такмичења. Констатовао је
следеће:

- такмичење је протекло у најбољем реду и осим примедбе такмичара из Зрењанина (математка)
није било примедби ни на организацију, а ни на ток такмичења;

- посебно је апострофирана организација и ток такмичења из практичних дисциплина где по први
пут није било никаквих примедби што је велики успех с обзиром на проблеме на претходном
такмичењу одржаном у Ваљеву;

- уложено је доста труда да све протекне у најбољем реду и да је организатор имао среће са
спонзорима који су обезбедили средства за такмичење (како финансијска тако и материјална),
док Министарство још није уплатило средстав за реализацију такмичења;

- позитивна страна  учешћа екипа из иностранства је успостављање чвршће сарадње тако да се
очекује учешће школе из Јагодине са школом из Марибора у пројекту који финансира ЕУ, као и
позив за учешће на такмичење у Словенији;

Др. Станко Матић – председник удружења похвалио је организацију такмичења и нагласио
да је „лествица високо подигнута“ и  да ће наредном домаћину бити изузетно тешко да достигне

постављене стандарде. Још једном је у захвалио школи домаћину у своје лично и у име Удружења.

У дискусији која је потом уследила идентификовани су проблеми са израдом задатака за
такмичење, као и обавезом Удружења да се захвали Високој пословно техничкој школи из Ужица која
је у последњем тренутку, након отказа сарадње од стране Високе геодетско-грађевинске школе из
Београда, припремила задатке за такмичење. Такође је указано да се одржавање Скупштине
Удружења у току такмичења мора поставити на другачији начин.

Да би се идентификовани пробелеми превазишли ИО Удружења је усвоји следеће закључке са
којима ће се изаћи пред Скупштину:

- да се промени члан 14. Правилника за такмичење тако што ће припрему задатака за такмичење
како у теоријским тако и практичним дисциплинама преузети Завод за унапређивања
образовања и васпитања(заужен Гојко Бановић);

- Др. Станко Матић – председник удружења преузео је обавезу везану за захвалницу Високој
пословно техничкој школи из Ужица

- да се још једном школе чланице Удружења подсете на Статутарну обавезу да доставе имена
чланова Скупштине;



АД 3.
Драган Пантовић - потпредседник удружења, представник школе домаћина 25. (јубиларног)

такмичења  је казао да седница ИО требала бити организована раније, као и да је нопходно да се ИО
Удружења састаје чешће (барем једном у 2-3 месеца).

Потом је предложио следеће:
1. да се 25. Републичко такмичење одржи од  03-05.04.2014. године, при чему би:

- 03.04. било свечано отварање такмичења;
- 04.04. такмичарски дан (такмичења би се обавила у времену од 12-15 сати)
- 05.04. обилазак Чачка и околине;

2. да се због проблема са смештајем у Дому ученика средњих школа у Чачку, смештај свих
учесника буде у мотелу „Ливаде“, при чему би се организовао превоз до школе (цена је
3,300.00 динара на бази пуног пансиона);

3. да такмичарске дисциплине остану исте као и на претходном такмичењу;
1. теоретске дисциплине
- II разред 1. Грађевинске конструкције
-III разред 1. Статика и отпорност материјала

2. Примена рачунара у грађевинарству (ACAD 2D - 2012 класично окружење)
-IV разред 1. Организација грађења (Технологија грађевинских радова)

2. Геодетска мерења и рачунања
3. Математика

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

Након дискусије предлог је једногласно усвојен.
Усвојен  је предлог да Кнауф може бити спонзор, али да састав комисије одређује Одбор за

такмичење по истој формули као и за остале практичне дисциплине.
Договорено је да се на такмичење поново позову школе из Словеније(Марибора), Републике

Српске (Бања Лука), Црне Горе (Подгорица), и  по могућности Македоније и Мађарске, тако да би
такмичење имало и међународни карактер.Контакт са школом из Црне Горе – Гојко Бановић, са Бања
Луком преко Владе,  Марибор - Дејан Антић, са школом из Мађарске Политехничка  Суботица.

Задужује се председник Удружења да направи спонзорске уговоре заједно са школом
домаћином.

АД 4.
Кратку информацију везану за реализацију плана уписа дао је секретар Удружења Васко

Николов, апострофирајући на неколико битних чињеница које добрим делом утичу на смањење броја
ученика у подручју рада и то:

- смањен број ђака у односу на претходну годину од око 7000;
- непостојање јасне стратегије државе у погледу развоја грађевинарства;
- економска криза која је  у сектору грађевинарства смањила производњу готово 40%,

што директно утиче како на материјални положај запослених у грађевинарству, тако и
на заинтересованост ученика и родитеља;

- недоследност Министарства просвете у погледу плана уписа и његове реализације
- (преливање ученика из школе у школу, накнадно отварање одељења у појединим

школама),
Затим је речено да школе нису доставиле податке везане за стање на почетку школске



2013/2014. године и апеловао да се то учини, да би се сагледало стварно стање броја ученика у
подручју рада.

Бројчане податке везане за анализу уписа у школској 2013/2014. години су урадили и
презентовали Ирена Госпавић и Иван Петровић.

Слободан Влатковић је изнео предлог који су чланови ИО усвојили,  да се предложи да
комисије за упис (републичка и окружне) имају надлежност и након 01. септембра, јер је евдентно да
највећи број трансфера ученика из школе у школу се врши након тог рока, када надлежност за упис
имају директори школа.

Такође је договрено да се Скупштини предложи да донесе одлуку да се направи писмо
Министарству просвете заједно са Удружењима из других подручја рада везано за план уписа у
школској 2014/15. године( задзжен Слободан Влатковић).

АД 5.
. Спојена је расправа за 5 и 6 тачку дневног реда.

Др. Станко Матић, председник удружења је информисао присутне о идеји увођења нових
образовних профила у циљу популарисања занимања у подручју рада и истакао да је непходно
извршити иновирање планова и програма.

Гојко Бановић је истакао следеће:
- да је став Министарства и Завода да се не улази у нове огледне профиле  док се не

операционализују постојећи огледи;
- да је урађена Методологија  која се мора поштовати код увођена нових профила;
- да је у току израда Националног оквира квалификација и да се мора водити рачуна о

томе;
- предложио је да се уради програм за грађевинског техничара, с обзиром да је урађен

архитектонског техничара, којиби објединио веч постојече техничаре дајућу му шире
компетеницје и више излаза из система образовања (крајњи рок март-април
2014.године);

- да је у току анализа мреже школе и да ће ИО бити обавештен о томе;
- да се очекује да ће оглед – Архитектонски техничар бити преведен у редован систем и

да ће бити неопходно урадити ревизију програма;
- да је програм обука шанса за проширену делатност школа;
- да се тренутно ради концепт опште и стручне матуре о чему ће чланови ИО бити такође

обавештени;
- да ће сви Правилници за одређено занимање бити обједињени  (Правилник о врсти

стручне спреме, Норматив опреме и простора, Наставни план и програм)
Слободан Влатковић је истакао непходност укрупњавања трогодишњих образованих профила

(обједињавање неких занимања у једно – степенаст излаз), што би представљало следећи задатак за
Удружење.

Предложено је да се  радну групу за припрему грађевинског техничара изаберу:
- Ирена Госпавић, Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице
- Дејан Антић - Електротехничка и грађевинска  школа „Никола Тесла“ Јагодина
- представник  Грађевинске техничке школе Београд
- представник Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад
- Драган Пантовић – Техничка школа Чачак
- Васко Николов – Шумарска школа Краљево



АД 7.
Др. Станко Матић, председник удружења је информисао присутне о тренутом стању у

финансијском смислу:
- чланарину нису уплатиле школе из Власотинаца, Чачка, Сремске Митровице и

Апатина;
- да су само потошена средстава за провизију (1,245.00 динара и око 23,000.00 завршни

рачун) агенцији за вођење пословних књига;
- да је стање на рачуну 339,529.00 динара,
- да је проблем са учеником из Зрењанина везано за такмичење из математике решен на

тај начин што је ученику додељена медаља за деобу 1. места.

Састанак је завршен у 2115.


