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ЗАПИСНИК
са 2. седнице Извршног одбора

Удружења геодетских и грађевинских школа одржане 19.02.2013. године.

Седница је одржана у Jaгодини у Електротехничкој  и грађевинској  школи „Никола
Тесла“, са почетком у 1130 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. Драгослав Јовановић – Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша
6. Бранка Цвијовић - Грађевинска техничка школа Београд
7. Ирена Госпавић -Техничка школа „Р.Љубичић“ из Ужица
8. Војин Булатовић - Грађевинска школа  Београд
9. Иван Петровић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад
10. Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица

Седници су присуствовали и:
11. Дејан Антић - Електротехничка и грађевинска  школа „Никола Тесла“ Јагодина,
12. Жарко Тасић- Електротехничка и грађевинска  школа „Никола Тесла“ Јагодина,
13. Небојша Здравковић - Грађевинска техничка школа Београд
14. Зоран Милосављевић- Грађевинска техничка школа Београд
15. Исо Планић- Политехничка школа  Суботица
16. Иван Хајзлер- hiCAD Нови Сад

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

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Одређивање области по дисциплинама за Републичко такмичење;

-известилац Пантовић Драган
3. Договор око комплетне организације 24. Републичког такмичења;

-известилац Пантовић Драган и Дејан Антић
4. Текућа питања

Након што је констатовао да седници присуствују сви чланови Извршног одбора
председник Удружења др Станкo Матић је предложио дневни ред, који је усвојен у целини
једногласно, без примедби.

Потом је поздравио и захвалио се директору школе домаћина седнице, као и присутне
госте, а затим се прешло  на рад по усвојеном дневном реду.



АД 1.
С обрзиром да је Извршни одбор изабран и конституисан на Скуштини Удружења школа

одржане 23.11.2012. године, усвојен је записник са Скупштине који је истовремено и записник
са конститутивне седнице Извршног одбора.

Записник је усвојен једногласно и без примедби.

АД 2.
Драган Пантовић, потпредседник удружења је у уводу поновио закључке и одлуке донете

на Скупштини Удружења школа одржане 23.11.2012. године, а који се односе на рокове који су тада
утврђени. Констатовао је да су нажалост сви рокови пробијени  и да је неопходно што хитније
обавити све предрадње које су договорене на Скупштини удружења, а везане су за рокове
реализације  школских  такмичења, као и републичког такмичења. Такође је предложио да док не
профункционише званичан  сајт Удружења нађе  прелазно решење око достављања информација и
обавештења школама чланицама Удружења.

Предложио је:
1. да се области за такмичење по предметима што хитније доставе секретару удружења, као и

школи домаћину 24. Републичког такмичења, а да секретар након ажурирања података
везаних за школе чланице Удружења које ће обавити служба школе у  Новом Саду, све
информације, као и документа која су усвојена на  Скупштини Удружења од 23.11.2012.
године достави школама чланицама.

2. да се што хитније направи и активира званичан сајт Удружења као најефикаснији начин
комуникације и информисања школа чланица;

Након дискусије у којој су учествовали:
 Др. Станко Матић – председник удружења
 Слободан Влатковић – Геодетска техничка школа Београд
 Бранка Цвијовић - Грађевинска техничка школа Београд
 Ирена Госпавић -Техничка школа „Р.Љубичић“ из Ужица
 Војин Булатовић - Грађевинска школа  Београд
 Иван Петровић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад
 Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица
 Дејан Антић - Електротехничка и грађевинска  школа „Никола Тесла“ Јагодина,

Школа домаћин је, на основу добијених задатака за практичне дисциплине извршила
припрему радних места за практичне дисциплине (на тавану школе) и то за керамичаре и
декоратере зидних површина. С обрзиром да је изречена примедба на тип задатка за декоратере
договорено је да се изради нови задатак (задужен Војин Булатовић) и да се на основу тог
задатка, постављена радна места прераде и прилагоде захтевима новог задатка.

Усвојен је предлог Драгана Пантовића, потпредседника удружења везан за
функционисање у наредном периоду, а да се проблем везан за задатке у практичним
дисциплинама реши након седнице обиласком и договором на лицу места.

Такође је договорено да се најкасније до краја фебруара школе чланице обавесте о
донетим одлукама.

АД 3.
Др. Станко Матић, председник удружења је информисао присутне о новостима везаним

за термин реализације 24. Републичког такмичења, а потом је дао реч представнику школе-
домаћина Дејану Антићу.

Дејан Антић , је обавестио присутне о до сада реализованим активностима на припреми
за такмичење, као и на одређене проблеме који се требају разрешити на данашњој седници, кaо
и одлуке које је неопходно донети, да би се све обавило на време и ваљано.Такође је и дао
информације о ценама смештаја и исхране у објектима у Јагодини и  предлог сатнице



такмичења. С обзиром да постоји проблем око смештаја ученика у Дом ученика (није могуће
обезбедити четвртак 25. април за смештај), предложио је да се такмичење помери за један дан.

Након дискусије у којој је учествовали готово сви присутни, Извршни одбор Удружења
донео је следеће одлуке и закључке:

1. да ће се 24. Републичко такмичење одржати  26-28.априла 2013. године (петак-недеља);
2. да школа домаћин припреми изглед захвалница и диплома, а да штампу уради ТШ

„Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад у потребном броју;
(задужен Дејан Антић и Др. Станко Матић, председник удружења);

3. да се у централну комисију такмичења именују:
 Др. Станко Матић, председник удружења
 Драган Пантовић , координатор за теоријске дисциплине
 Васко Николов, координатор за практичне  дисциплине
 Дејан Антић, школа- домаћин

4. да Организациони одбор 24. Републичког такмичења чине:
 директор школе домаћина,
 председник Удружења грађевинских и геодетских школа Србије,
 помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја,
 Гојко Бановић, представник ЗУОВ,
 начелник школске управе Јагодина,
 градоначелник Јагодине,
 представник Холцима-генералног спонзора 24. Републичког такмичења,

5. да се као гости 24. Републичког такмичења позову школе из иностранства и то:
 школа из Бања Луке-Република Српска,
 школа из Подгорице-Република Црна Гора,
 школа из Марибора-Република Словенија,
 школа из Катарине-Република Грчка,

које ће узети ревијално учешће.
(задужен Дејан Антић и Драган Пантовић, потпредседник Удружења);

6. да се школска такмичења организују 22.03.2013. године,
7. да се пријаве за такмичење и ранг листе са школских такмичења доставе најкасније до

01.04.2013. године у електронској форми, секретару удружења , као и школи- домаћину,
8. да право учешћа на републичком такмичењу имају само ученици који су прошли

школска такмичења и то по један такмичар или екипа по дисциплини изузев геодетских
мерења и рачунања,

9. да се задужује Бранка Цвијовић, да што скорије уговори састанак на Високој
грађевинско-геодетској школи и да обавести наставнике који су на Скупштини задужени
за такмичарске предмете о састанку;

10. да ће жири за практичне дисциплине сачињавати по 2 представника из привреде и један
из удружења геодетских и грађевинских школа, осим за монтере суве градње где су сва
три члана жирија из КНАУФ-а ;

11. да се што пре дефинише сатница такмичења и да се заједно са потребним материјалом
(цене и услови смештаја, образци пријаве за такмичење и др.) доставе школама,
(задужени Дејан Антић и Драган Пантовић, потпредседник Удружења и Васко Николов
секретар Удружења),

12. да се за такмичење за такмичарску дисциплину „Примена рачунара у грађевинарству“ на
такмичењу користи Auto cad, верзија 2012 – класично окружење.

13. да се за такмичење из математике за припрему користи збирка задатака за пријемни
испит на грађевински факултет у Београду;



АД 4.
Драган Пантовић, је најавио Ивана Хајзлера из hiCAD д.о.о - Нови Сад, као сталног

социјалног партнера Удружења.
Иван Хајзлер је у обраћању присутнима објаснио разлоге свог доласка на састанак  ИО

Удружења и изразио спремност hiCAD д.о.о - Нови Сад за интензивирање сарадње на свим
нивоима.

 изразио је спремност да организује поновне обуке наставника за основни и виши
ниво примене Arhicaд, као и Axis,с обзиром да су већ неке обуке урађене и да
ученици са успехом примењују стечена знања на Архитектонском факултету.
С обзиром да су обуке биле у ранијем Каталаогу, изјавио је спремност да поново
аплицирају  са обукама и семинарима,

 најавио  је да ће обезбедити пригодне награде за такмичење из Примене рачунара
у грађевинарству;

 обавстио је да ће се у писаној форми обратити Удружењу и доставити понуду за
извођење обука,

Небојша Здравковић, директор ГТШ Београд је изразио спремност  да омогући
наставницима своје школе наведене обуке, па је закључено да се у наредном периоду, на основу
заинтерсованости школа, дефинишу модалитети и облици сарадње са hiCAD д.о.о, али и
осталим заинтерсованим социјалним партнерима у циљу подизања ефикасности примене и
квалитеа знања у школама.


