
УДРУЖЕЊЕ
ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
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тел: 021/ 443-444;  е-маил: udruzenje.gradj@yahoo.com

ЗАПИСНИК
са 3. седнице Извршног одбора

Удружења геодетских и грађевинских школа одржане 26.04..2013. године.

Седница је одржана у Jaгодини у Електротехничкој  и грађевинској  школи „Никола
Тесла“, са почетком у  1530 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. Бранка Цвијовић - Грађевинска техничка школа Београд
6. Војин Булатовић - Грађевинска школа  Београд
7. Иван Петровић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад

Одсутни  су били чланови Извршног одбора:
1. Ирена Госпавић -Техничка школа „Р.Љубичић“ из Ужица
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. Жарко Тасић- Електротехничка и грађевинска  школа „Никола Тесла“ Јагодина,

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

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Анализа реализације припремних радњи за такмичење и утврђивање коначне сатнице ;

-известилац Дејан Антић
3. Утврђивање предлога за домаћина 25. Републичког такмичења;

-известилац Пантовић Драган
4. Текућа питања

Након што је констатовао да седници присуствује довољан број чланова Извршног
Одбора, уз обрзложење да је седница заказана због хитности и да је то разлог одсуства неких

чланова ИО  који још нису стигли на такмичење, 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,  а затим се
прешло  на рад по усвојеном дневном реду.



АД 1.
Записник  са 2. Седнице одржане у Јагодини 19.02.2013. године, достављен је свим

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

Записник је усвојен једногласно и без примедби.

АД 2.
Дејан Антић, члан Одбора за такмичење предстваник школе домаћина, информисао је

чланове ИО о реализацији договореног са претходне седнице ИО, као и пристиглим пријавама за
такмичење (пријављено је 27 школа из Србије као и школе из Марибора- Средња градбена школа ин
гимназија, и Бања  Луке- ЈУ Грађевинска школа тако да се може констатовати да је такмичење
попримило и интернационални ниво). Предложио је да након седнице ИО, чланови ИО обиђу и
провере просторије у којима ће се обавити такмичење.

Драган Пантовић, потпредседник удружења је предложио измене сатнице такмичења за
(27.04.2013).  која је већ достављена школама учесницима, наводећи да су измене неопходне  јер је
распоред доста згуснуст,  као  и због неопходности одржавања   Скупштине Удружења ради
утврђивања предлога за домаћина 25. Републичког такмичења, и информација везаних за рад
Удружења.

Предложио је:
1. да се жирирање комисија обави од 10 сати и да се одреди по 3+1 члан комисије;
2. да се за жирирање за  теоријске дисциплине задужује  Драган Пантовић,  као члан Одбора за

такмичење;
3. да се за жирирање за  практичне  дисциплине задужује  Васко Николов,  као члан Одбора за

такмичење;
4. да се одржи припремни састанак са наставницима који ће дежурати у учионицама и

простору за практичне дисципллине такође у 10 сати – задужени  су  Слободан Влатковић и
Дејан Антић,

5. да се Скупшина Удружења одржи дана 27.04.2013. године са почетком у 1200 сати, а да
дневни ред за Скупштину припреми секретаријат Удружења уз сугестије чланова ИО;

Др. Станко Матић – председник Удружења је затражио да због неодложних обавеза које
има 27.04.2013. године, у централни жири уместо њега буде кооптиран Иван Петровић Техничка
школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад. Такође да церемонију затварања такмичења и
доделу признања и награда обави Драган Пантовић - потпредседник удружења.

Након дискусије усвојени су: информација о припремама за такмичење, као и предложене
измене у сатници и измена у централном жирију, као и проткол о  церемонји затврања такмичења.

АД 3.
Драган Пантовић - потпредседник удружења дао неке могуће предлоге за домаћина

25. Републичког такмичења  (Зрењанин, Панчево, Шабац, Књажевац), али је нагласио да није
обављен прелиминарни разговор, на ту тему, те да  уколико не буде интересовања за
организацију такмичења наредни домаћин буде Техничка школа из Чачка, уз напомену да
сходно одредбама Статута Удружења, домаћина предлаже ИО, а Скупштина утврђује  коначан
предлог  домаћина такмичења.

Након дискусије предлог је једногласно усвојен.

АД 4.
Др. Станко Матић, председник удружења је информисао присутне о новостима везаним

за рад Удружења, као и реализованим активностима између две седнице ИО (одржан је састанак
Секретаријата).

Такође ја  разговарано о предлогу да се пропозиције у делу теоријских дисциплина
промене  у смислу са се уважава време израде задатака, али се након  телефонске консултације



која  је  обављена са Иреном Госпавић, чланом ИО,  и након провере у пропозицијама  које
прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја одустало од предлога.

Пошто је дневни ред исцрпљен  састанак је завршен у 1730 сати.


