
УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

УПРАВНИ ОДБОРБрој: службено/20Датум:18.09.2020. годинеНа основу члана 17-19. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србиједана 18.09.2020. године, одржана је трећа седница Управног одбора Удружењагеодетскихи грађевинских школа Србије, у објекту “ДОМ” у Овчар-бањи. Седница јеодржана са почетком у 1100. сати.
Седници Управног одбора Удружења присуствују:1. Исо Планић – председник Удружења,2. Драган Пантовић- потпредседник Удружења,3. Васко Николов - секретар Удружења,4. Снежана Пандуревић Алексић – Геодетска техничка школа Београд5. Зорица Ранчић – Архитектонска техничка школа Београд6. Надежда Миловановић - Политехничка школа “М.Миланковић” Крушевац7. Жељко Савић - ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови Сад8. Александар Ракићевић - ГТШ“Бранко Жежељ“Београд9. Сретен Васић- ГТШ “ Неимар” Ниш10. Бранко Голоскоковић - Техничка школа Ваљево11. Славко Дувњак - Политехничка школа СуботицаОдсутни чланови Управног одбора:1. Дргана Радовановић - Грађевинска школа БеоградСедници Управног одбора присуствују и чланови Надзорног одбора12. Данијела Ненадић - предсдедник Надзорног одбора  ТШ  “Радоје Љубичић” Ужице13. Миливоје Ђорђевић - Техничка школа Власотинце14. Зоран Зорић - Прва техничка школа КрагујевацЧланови Издавачког савета:15. Др Јелена Гучевић - Грађевински факултет Суботица16. Ирена Госпавић - Техника школа  “Р.Љубичић” Ужице17. Милица Јевтић - Архитектонска техничка школа Београд18. Др Данијел Кукарас - Грађевински факултет СуботицаСедници присуствују и1. Мехо Цамовић - Школа за дизајн текстила и коже Нови Пазар2. Иван Петровић - ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови СадЗа седницу је предложен следећи:

улица: Максима Горког 38,  24000 Суботица
тел/факс: 024/ 663 – 100;
е-маил: udruzenje.gradj@gmail.com
ПИБ: 107261273; МАТИЧНИ БРОЈ: 28061480
Текући рачун: 325-9500600025520-23 Војвођанска банка-ОТП



Д Н Е В Н И          Р Е Д1. Усвајање записника са претходне седнице – известилац Васко Николов,секретар Удружења;2. Информација о реализованим активностима између две седнице Управногодбора - известилац Исо Планић председник Удружења;3. Актуелности у подручју рада геодезија и грађевинарство - известилац ГојкоБановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих- ЗУОВ;4. Финансијски извештај за претходни период-известилац Исо Планићпредседник Удружења;5. Текућа питања;
Пошто  је констатовао да су присутни сви чланови Управног одбора, изузевДрагане Радовановић, директора Грађевинске школе Београд, председник Удружења јепоздравио присутне и објаснио разлоге мало веће паузе у раду Управног одбора, као идругих органа Удружења.Након тога Исо Планић – председник Удружења, је предложио дневни ред који јеједногласно усвојен.АД 1. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно.АД 2. Исо Планић – председник Удружења је обавестио присутне o активностима упретходном периоду, као и предлогом плана активности за период за који се доносиЕвропски развојни план.

 Сајт Удружења - с обзиром да је претходном периоду сајт Удружења “оборен”, а дапостоје проблеми са  Орион телекомом, Драган Пантовић је задужен да у наредномпериоду до краја године предложи избор новог провајдера (Гугл) и да се сајт Удружењапоново функционално оспособи.
 Тим за писање и реализацију пројеката - Удружење је израдило Европски развојниплан који је предуслов за аплицирање на фондове Еразмус+.  Управни одбор је донеоодлуку да се поред већ изабраних чланова:1. Сретен Васић - Грађевинска техничка школа „Неимар“ Ниш2. Катарина Недимовић Затежић – Техничка школа Чачак,у тим именује члан из Политехничке школе Суботица  или Техничке школе “М.Марић -Ајнштајн” Нови Сад.
 Стручни одбор - Управни одбор је донео одлуку да се поред већ изабраних чланова1. Драган Настић- Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац2. Дејан Антић – Електротехничка и грађевинска  школа „Н. Тесла“ Јагодина

3. Ирена Госпавић - Техничка школа“Радоје Љубичић“ Ужице,
у руководство Стручног одбора именују:1. Тања Јоцић Стаматовић - ГТШ “Бранко Жежељ” Београд2. Гордана Пантић- Геодетска техничка школа Београд, док ћеАрхитектонска техничка школа накнадно доставити  име члана.
 Издавачки савет - Удружење је чланицама доставило Каталог одобрених уџбеника,



као и резултете анкете о потреби за доштампавањем и објављивањем нових уџбеника.Удружење је Министарству саобраћаја, енергетике и инфраструктуре доставилозахтев за продужење рока важења старих прописа, наведених у члану 99. новогПравилника за грађевинске конструкције, на период од једне године.Удружење је чланицама доставило одлуку надлежног Министарства о одлагањупримене наведеног Правилника.Чланови Управног одбора упознати су о току активности на изради новихуџбеника, као и неопходности израде већег броја приручника за потребе наставе о чемуће се изјаснити чланови Издавачког савета, као и о приоритетима у изради.
 Такмичење - након дискусије Управни одбор је донео одлуку да ће се такмичењеученика подручја рада Геодезија и грађевинарство за школску 2020/2021. годинуодржати у Новом Пазару.Такође је разматрана могућност организације онлајн такмичења о чему ће накнадно битиразговора о начину и модалитетима организације, ако ситуација буде неповољна заодржавање у “нормалним” околностима.
 Практична настава и дуално образовање - Чланови УО су упознати са основнимодредницама новог правилника о реализацији практичне наставе и професионалнепраксе, као и са ставом инспектората за рад у вези са акредитацијом компанија изобласти грађевинарства:

У члану 8. Правилника о организацији, саставу и начину рада комисије за утврдјивање
испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца, као и у предлогу измена
Правилника, наведено је, да је комисија дужна да, између осталог, утврди да ученик неће
обављати послове, у смислу прописа којим се утврђује опасан рад за децу, а што укључује,
сходно члану 5. Уредбе о утврђивању опасног рада за децу, например рад на висини и сл.

Мишљења смо, да није неопходно посебно прописивати услове, када је у питању делатност
грађевинарства. Градилишта су по својој природи, повременог и привременог карактера, те
послодавац у својим захтевима, није дужан да предвиди конкретно место рада, односно
учења кроз рад, а поготово што је извесно да се не може знати локација градилишта на којој
ће се учити кроз рад. Уколико би се и знала локација у тренутку „акредитације“, радови на
том градилишту могу бити завршени и пре доласка ученика ради уцења кроз рад. Дакле, по
нашем мисљењу, дозволе треба додељивати грађевинским фирмама, извођачима радова, а
не „акредитације“ градилиштима.

2) Основ за израду програма оспособљавања за безбедан и здрав рад ученика, треба да буде
Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад запослених, при  чему посебна пажња треба
да буде усмерена на специфичности радних места и послова, у оквиру којих ће ученици учити
кроз рад. Такође, потребно је да Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад ученика буде
усаглашен са прописима, који утврђују рад младих и опасан рад за децу. Пре свега, у наведени
програм треба уградити  одредбе члана 5. Уредбе о утврђивању опасног рада за децу.

Помоћ у изради Програма оспособљавања ученика из безбедности и здравља на раду, уколико
за тако нешто нису оспособљена лица за безбедност и здравље на раду у компанијама,
потребно је потражити у лиценцираним кућама за послове безбедности и здравља на раду,
или да послодавци затраже саветодавну посету инспекције рада из управног округа, где је
седиште послодавца.

 Снимање наставног материјала - Управни одбор је сачинио распоред снимања



наставног материјала за стручне предмете према смерницама Министарства. Све школекоје имају чланове УО учествују у снимању наставног материјала, осим Грађевинскешколе која снима материјал за учење уз рад (дуално образовање). Став УО је да унаредном периоду предмете треба ротирати по школама које учествују у снимању. Триграђевинске школе (АТШ, ГТШ и Геодетска школа) из Београда које учествују у снимањунаставног материјала ће у наредном периоду сачинити протокол за снимање наставногматеријала како би снимци квалитетом задовољили стандарде и били техничкиуједначени.Такође је договорено да Удружење направи Јутјуб канал на коме ће се постављатиснимљени материјали како би били доступни свим заинтерсованим ученицима инаставницима.
 Резултати уписа у први разред - Секретар Удружења је припремио и доставиоподатке о резултатима уписа након другог уписног круга у први разред на подручју радагеодезија и грађевинарство. Школама је достављен образац па ће у наредном периодубити урађено стање са бројем ученика у свим разредима у подручју рада по образовни мпрофилима.
 Правилник о начину коришћења средстава Удружења - Члановима УправногОдбора достављен је предлог Правилника,  који је након краће дискусије усвојен.АД 3. С обзиром да Гојко Бановић, због обавеза у Заводу није могао присуствоватиседници Управног одбора, Васко Николов , секретар Удружења је информисао члановеУправног одбора о активностима  у подручју рада:- у току је припрема за израду стандарда квалификација за профиле зидар, тесар , иармирач , као и да ће се радити стандард квалификација за грађевинског техничара захидроградњу.- да се спроводи пројекат признавања претходног учења и да ће се формиратирегионални центри. За сада је у пројекат укључена Грађевинска школа Београд каоиспитни центар.О осталим активностима ће чланови Управног одбора бити информисани накнадно(преко вајбер групе која је формирана или неки други начин)АД 4. Исо Планић, председник Удружења поднео је детаљан финансијски извештај којиће бити и предмет на седници Надзорног одбора. Извештај је једногласно усвојен.
Висина чланарине утврђена је на  1,200.00 динара годишње по одељењу.

АД 5



Драган Пантовић, потпредседник Удружења је затражио да се “нађе” неко ко ће газаменити као координатора за теоријске дисциплине, кад “оде” у пензију. Предлог је да сеобави разговор са Дејаном Антићем.Такође је информисао о понуди “Хенкела” о сарадњи у наредном периоду, што јеприхваћено.Након што је исцрпљен дневни ред састанак је завршен у 1325.
ПРЕДСЕДНИКУдружења годетских и грађевинских школаСрбијеИсо Планић


