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

ЗАПИСНИК
са 24. седнице Извршног одбора

Удружења геодетских и грађевинских школа одржане 08-09.10.2018. године.
са почетком у 1700. сати

Седница је одржана у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама. Седници су присуствовали су
следећи чланови:

1. др Станко Матић – председник Удружења
2. Драган Пантовић-потпредседник Удружења
3. Васко Николов – секретар Удружења
4. Ирена Госпавић – Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице
5. Снежана Пандуровић - Геодетска техничка  школа Београд
6. Славко Дувњак - Политехничка школа  Суботица
7. Војин Булатовић- Грађевинска школа Београд
8. Тања Јоцић Стаматовић- Грађевинскa техничка школa “Бранко Жежељ“Београд
9. Надежда Миловановић- Политехничка школа „М.Миланковић“ Крушевац
10. Иван Петровић - Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад

Седници су присуствовали и:

1. Данијела Ненадић – директорка  Техничке школе „Радоје Љубичић“ Ужице
2. Ивандић Душица- наставница Геодетска техничка школа Београд
3. Александар Ракићевић – директор Грађевинскe техничкe школe“Бранко Жежељ“Београд
4. Горан Учур- организатор практичне наставе Грађевинске школе Београд

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

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 23. седнице Извршног одбора;
2. Извештај са 29. Републичког такмичења одржаног у Београду – известилац директор

ГТШ“Бранко Жежељ“ Александар Ракићевић;
3. Преглед и анализа резултата уписа у школској 2018/2019. години – известиоци Ирена

Госпавић и Васко Николов;
4. Припреме за 30. Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа Србије;
5. Актуелности у ЗУОВ - дуално образовање – известилац Гојко Бановић – руководилац

Центра за стручно образовање и образовање одраслих ЗУОВ;
6. Стручно усавршавање наставника у подручју рада - анализа одржних предавања и предлог

нових;
7. Финансијски извештај  Удружења- известилац др Станко Матић, председник Удружења;
8. Текућа питања;

Након што је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање др Станкo Матић, је
поздравио присутне,  позвао Војина Булатовића коме се лично,  а и у име Удружења  захвалио на
дугогодишњем раду у Извршном одбору и Удружењу, уручио скромни поклон, пожелео му добро
здравље и лепе пензионерске дана. Констатовао је да са данашњом седницом престаје мандат у



Извршном одбору члану из регије Београд, те да је неопходно покренуути процедуру избора новог
члана из регије Београд.

У дискусији која је потом уследила размењена су различита виђења настале ситуације, али
је договорено да је неопходно поштовати статутарну одредбу, као и одлуку Скупштине Удружења
на којој је реизабран председник Удружења др Станко Матић, о избору сарадника председника.

Такође је обавестио присутне да је Гојко Бановић одсутан због здравствених разлога, па ће
о тачки дневног реда информисати секретар Удружења Васко Николов.

Потом се прешло на рад по предложеном и усвојеном дневном реду.

АД 1.
Сви присутни су пре седнице упознати са записником са претходне седнице који је

објављен на сајту Удружења.
Отворена је расправа по питању записника, а пошто није било примедби, записник јe

једногласно усвојен.

АД 2.
Др Станко Матић – председник Удружења  је дао реч Александру Ракићевићу директору

Грађевинске техничкe школe “Бранко Жежељ“ Београд, који је поднео Извештај са 29.
Републичког такмичења одржаног у Београду.

У дискусији која је уследила чланови Извршног одбора су се похвално извразили на
организацију такмичења, али су указали и на неке проблеме везане за преклапање активности у
току такмичења. Закључено је да се за следеће такмичење другачије дефинише сатница, како би се
избегло „удвајање“ активности у времену и омогућила реализација округлих столова који су на
примеру математике показали оправданост.

Такође је изнета похвала Грађевинском факултету Суботица, посебно проф.др Данијелу
Кукарасу на ангажману око припреме задатака за такмичење и врло успешне сарадње на свим
пољима.

Донета је одлука да се Извештај достави у електронској форми ради објављивања на сајту
Удружења, како би сви заинтересовани могли добити информације везане за протекло такмичење.

АД 3.
Известиоци Ирена Госпавић и Васко Николов су изнели податке везане за бројно стање

ученика и школа у подручју рада геодезија и грађевинарство, а табеларни приказ са свим
подацима по школама и образовним профилима биће окачени  на сајту Удружења.

Закључено ја да се покуша преко ПКС  померити број ученика који се уписују у ово
подручје рада, бољим маркетиншким  ангажовањем свих школа, али и адекватном подршком
социјалних партнера у циљу побољшања квалификационе структуре запослених у грађевинарсву,
али и оснаживања сектора грађевинарства као веома битног у привреди Србије.

АД 4.
На основу претходно обављених разговора и консултација, за домаћина 30. Републичког

такмичења геодетских и грађевинских школа Србије, предложена је Грађевинска техничка школа
„Неимар“ из Ниша.

За такмичење су предложене следеће такмичарске дисциплине:
I- Теоријске дисциплине

1. Грађевински материјали – први разред
2. Нацртна геометрија (за геометре) - први разред
3. Грађевинске конструкције – други разред
4. Статика и отпорност материјала – трећи разред
5. Апликативни рачунарски програми - Аутокед - трећи разред
6. Апликативни рачунарски програми - Архикед - трећи разред
7. Разрада пројеката- четврти разред
8. Путеви – четврти разред
9. Геодетска мерења и рачунања- четврти разред



10. Математика- четврти разред

II- Практичне дисциплине
Списак  практичних дисципклина биће дефинисан накнадно, јер је реално мали број

дисциплина у оптицају, а најкасније до Скупштине Удружења.

АД 5.
С обзиром да је Гојко Бановић одсустан из оправданих разлога, секретар Удружења Васко

Николов је дао у договору са њим следеће информације:
 Неопходно би било урадити ревизију наставног плана и програма за Архитектонског

техничара. Све примедбе би требало доставити до Савиндана 2019. године Архитектонској
техничкој школи Београд или Техничкој школи „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад;

 Радну групу за израду матурског испита за Архитектонског техничара формираће Завод за
унапређивање образовања и васпитања;

 Сва остала питања биће разматрана на Скупштини Удружења;

АД 6.
Констатовано је да постоје проблеми везани за стручно усавршавање наставника,

превасходно финансијске природе, јер одржавање семинара и обука кошта. Неопходно је изнаћи
начин да се наставници што боље обуче за реализацију наставних садржаја. Поново је
актуелизовано питање примене Еврокодова за бетон, као и реализације наставних садржаја из
предмета Технологија грађевинских радова посебно у трећем разреду јер не постоји адекватна
литература која је доступна.

Договорено је да до скупштине Ирена Госпавић, Драган Пантовић и Васко Николов
пробају да осмисле обуке за наставнике из групе предмета у складу са финансијским
могућностима Удружења али и школа.

АД 7.
Др Станко Матић поднео је финансијски извештај за претходни период. Констатовао је да

је стање солидно, да је већина школа измирила обавезе и да је на рачуну Удружења око 308.000,00
динара, и да Удружење нема дуговања и неизмирених обавеза.

АД 8.
Под текућим питањима није било дискусија, изузев предлога да уколико неко од чланова

Извршног одбора буде имао нешто везано за рад Удружења , седница буде настављена ујутру
09.10.2018. године у 900 сати.

Седница је завршена у 2045 сати




