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ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
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ЗАПИСНИК

са 10. седнице скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа
одржане 09.05.2017. године

Скупштина Удружења геодетских и грађевинских школа одржана је у Новом Саду, у
просторијама ТШ“ Милева Марић-Ајнштајн“, са почетком у 1130. сати

Скупштини Удружења геодетских и грађевинских школа присуствовали су следећи
чланови:

1. др Станко Матић, ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ , Нови Сад
2. Марија Радић, Геодетска техничка школа, Београд
3. Александар Ракићевић, ГТШ „Бранко Жежељ“, Београд
4. Иван Петровић, ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“, Нови Сад
5. Исо Планић, Политехничка школа, Суботица
6. Гојко Бановић, ЗУОВ
7. Драган Пантовић, Техничка школа, Чачак
8. Славко Дувњак, Политехничка школа, Суботица
9. Тања Јоцић Стаматовић, , ГТШ „Бранко Жежељ“, Београд
10. Ирена Госпавић, ТШ „Радоје Љубичић“, Ужице
11. Иван Марић, ТШ „Радоје Љубичић“, Ужице
12. Мариа Малешевић-Чучулис, ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ , Нови Сад
13. Вера Милићевић, ТШ“Вујо Матић“ Лозница
14. Ненад М. Андрић, Прва техничка школа, Крагујевац
15. Гордана Радојевић, Прва техничка школа, Крагујевац
16. Дејан Антић, ЕГШ „Никола Тесла“, Јагодина
17. Љиљана Жикић, Техничка школа, Књажевац
18. Јефта Трифунац, ССШ „Милош Црњански“, Кикинда
19. Јовешић Миливој, Техничка школа Шабац
20. Наташа Зечевић, Техничка школа „23 мај“, Панчево
21. Катарина Недимовић Затежић, Техничка школа, Чачак
22. Марина Остојић, Техничка школа, Чачак
23. Тумбас Мира, Политехничка школа, Суботица
24. Јевтић Милица, АТШ, Београд
25. Русовац Дејан, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин
26. Секошан Виорика, ЕГШ „Никола Тесла“, Зрењанин
27. Драгана Радовановић, Грађевинска школа, Београд
28. Драган Настић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац
29. Папић Ирфан, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар
30. Салковић Зехра, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар
31. Аида Каришик, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар
32. Цамовић Мехо, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар
33. Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац



За Скупштину Удружења геодетских и грађевинских школа предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходнае седнице Скупштине Удружења;
2. Актуелности у подручју рада геодезија и грађевинарство- известилац Гојко Бановић ЗУОВ;
3. Финансијски извештај  Удружења- известилац др Станко Матић
4. Одређивање домаћина 29. Републичког такмичења
5. Текућа питања : 1. функционисање сајта

2. иницијатива ФТН-а

Гојко Бановић:
Пре почетка званичног дела седнице: - У вези са профилом техничар за одржавање објеката,
треба предати допис о оцени профила – мишљење + евалуација за социјалне партнере;
Привредна комора подржава овај профил, организује и лиценцирање за управитеља зграда...
- Колеге из архитектонске школе желе да се поједностави матура за профил архитектонски

техничар.

АД 1.
Записник  са  претходне седнице и дневни ред за ову је усвојен једногласно и без примедби.

АД 2.
Гојко Бановић:

- У вези са уписом за следећу школску годину- постоји иницијатива да поред монтера суве
градње у образовном систему егзистирају и остали трогодишњи смерови;

- У Привредној комори уопште не препознају потребу за овим профилима и не размишљају о
истим;

- Школе треба да пошаљу допис Министарству просвете да им се омогући упис трогодишњих
смерова без одузимања од четворогодишњих;

- Привредна комора је обећала да ће уприличити састанак са фирмама.

ГРАЂЕВИНАРСТВО ЈЕ УБАЧЕНО  У ТРИ ПРОЈЕКТА:

1.Први пројекат - Подунавска регија
– учествују сви градови на Дунаву, за овај пројекат средства су обезбеђена; наши
представници су Драган Пантовић и Гојко Бановић; прва конференција у вези са овим
пројектом биће одржана код нас, у јуну месецу ове године.

2.Други пројекат
-од септембра месеца почиње пројекат сарадње земаља Југоисточне Европе-Хрватска,
Босна, Албанија, Србија, Румунија...
-да се у свим земљама, учесницама пројекта направе два образовна профила, један
трогодишњи и један четворогодишњи (грађевински техничар);
-наставни планови за оба смера да буду  80-85% исти, а 15-20% различити (усклађени са
националним плановима).



3.Трећи пројекат
- од септембра ове године, аустријске фирме – увођење девет нових профила, од којих ће
бити 2-3 грађевинска, трогодишња профила.
Од септембра треба формирати  тимове, дефинисати чланове тимова за пројекте и
образовни профил, грађевински техничар за одржавање објеката треба да буде редован
профил, не више оглед.

Александар Ракићевић, ГТШ „Бранко Жежељ“, Београд ;
-износи да се од 2014. године спомиње увођење образовног профила грађевински техничар;
-сматра да треба да се за наредну школску годину уведе овај профил у школе; ГТШ „Бранко
Жежељ“, Београд има само један профил, грађевински техничара за нискоградњу, те
директор   жели да се питање око увођења  грађевинског техничара конкретизује како би се
тај профил што пре увео у образовни систем;
-ако је потребно  да се формира радна група и направи план реализације увођења овог
смера;
-очекује подршку Удружења и подршку др Станка Матића.
Др Станко Матић:
-морамо разумети колегу Александра Ракићевића, његова школа је ограничена што се уписа
тиче, због само једног образовног профила у његовој школи;
-формиран је тим професора из ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад и ГТШ „Бранко
Жежељ“ Београд, који је радио на новом профилу, грађевински техничар за еко и одрживу
градњу;
-Национални просветни савет треба да да иницијативу Заводу да се активира грађевински
техничар.
Драгана Радовановић, Грађевинска школа, Београд
-сматра да Грађевинска школа из Београда, с обзиром да има 7 трогодишњих профила,
мора-треба да буде укључена у пројекте.
(12:05, Гојко Бановић напушта седницу)
Марија Радић, Геодетска техничка школа, Београд:
- Геодетска техничка школа уписује пет одељења геодетског техничара, али су деца све
лошија;
Гордана Радојевић, Прва техничка школа, Кргујевац
-Прва техничка школа има архитектонског техничара, укинут је грађевински техничар за
високоградњу „преко ноћи“, једно одељење грађевинског техничара  за нискоградњу...
-пита, који је најкраћи пут да се формира и уведе профил, грађевински техничар.
Др Станко Матић:
-ЗУОВ ради профил  и предлаже Националном просветном савету, који је последњи корак у
целој причи.
Ирена Госпавић,ТШ „Р.Љубичић“, Ужице
-постоји тим за профил грађевински техничар и сви у тиму имају добру вољу и жељу, Гојко
Бановић је рекао да се чекају секторска већа, стандарди квалификације и Привредна комора,
због пара...
Славко Дувњак, Политехничка школа, Суботица
-пита ко је „угасио“ профил, грађевински техничар за високоградњу?
-шта треба да се уради да би се увео грађевински техничар?



Драган Пантовић, Техничка школа, Чачак
-образовни профил грађевински техничар треба да буде микс следећа три профила:
техничар за лабораторијска испитивања, грађевински техничар за нискоградњу и
грађевински техничар за хидроградњу;
-потребно је упутити допис Министарству просвете, Националном просветном савету и
ЗУОВ-у;
-др Станко Матић и Александар Ракићевић морају бити у сталном контакту, а Станко и са
Гојком Бановићем.
Драгана Радовановић, Грађевинска школа, Београд
-даје предлог да у целу причу треба укључити и Министарство грађевине.
Др Станко Матић:
-Гојко Бановић је увек био коректан према Удружењу и често због неких оправданих
разлога и других питања није могао да прогура профил грађевински техничар;
-преузима на себе, да у сталном контакту са Александаром Ракићевићем и Гојком
Бановићем убрза увођење грађевинског техничара.

АД 3.
Др Станко Матић:  поједине школе не измирују своје обавезе на време и имају

дуговања према Удружењу.
- Тренутно стање на рачуни износи 658.908,17 динара.
- Што се чланарине тиче за 2017.годину постоје дуговања следећих школа: Ада 3200,00

динара, Јагодина 5600,00 динара, Крагујевац 8800,00 динара, Суботица 1280,00
динара, Ужице 4800,00 динара, Чачак 6200,00 динара, Београд - Архтектонска
техничка школа 19.200,00 динара, Апатин 3200,00 динара, Зрењанин 4800,00 динара и
Крушевац 11.200,00 динара.

- -предлог за следећу Скупштину, да се одржи у јуну или почетком септембра; у
Врњачкој Бањи, једно ноћење или на неком другом месту, Тара или Златибор.

АД 4.
Предлог да  домаћин следећег  Републичког  такмичења буде ГТШ „Бранко Жежељ“

из Београда, директор, Александар Ракићевић

АД 5.
1.

Драган Пантовић:
- сајт је почео са радом, моли све колеге да предлоге, сугестије и запажања пошаљу на mail;
- задаци са школских такмичења да се ревносније и брже шаљу, многе школе нису
испоштовале договорни рок за слање истих, за ово Републичко такмичење:
- такође, задаци са Републичких такмичења да не буду задаци за школских такмичења;
-Геодетска техничка школа Београд, направила је збирку задатака са школских такмичења;
- Збирку они да проследе-пошаљу Заводу, збирка би могла и да се штампа у ТШ „Милева
Марић-Ајнштајн“, Нов  Сад.

2.
Драган Пантовић:

Иницијатива ФТН-а: да се без пријемног испита упишу сва првопласирана деца (минимум
десеторо деце)
- са департмана за архитектуру и урбанизам такође, су обећали да ће и они размотрити
овакав начин уписа, без пријемног или без дела пријемног,  будућих студената.



- са суботичког грађевинског факултета, професор Данијел Кукарас је обећао да ће ученици
који буду освојили неко од прва три места , уписивати њихов факултет директно на буџет.

Ирена Госпавић:
- нулти-једнодневни семинар EUROCODE са професором  Кукарасом из Суботице  да се
одржи у јуну у ГТШ „Бранко Жежељ“ у  Београду (може да буде и субота); професора
Кукараса обавестити десетак дана раније.
-термин  за полагање теста-дела матуре за профил архитектонски техничар да буде у уторак,
13.06.2017.

Драган Пантовић:
Ирени Госпавић да се пријаве професори из школа, који су заинтересовани за семинар.

др Станко Матић
- трошкове за професоре- предаваче семинара сносиће Удружење


