
УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

УПРАВНИ ОДБОРБрој: службено/21Датум:06.02.2021. годинеНа основу члана 17-19. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србиједана 05-06.02.2021. године, одржана је четврта седница Управног одбора Удружењагеодетскихи грађевинских школа Србије, у Политехничкој школи у Суботици. 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. Гојко Бановић - ЗУОВ5. Снежана Пандуревић Алексић – Геодетска техничка школа Београд6. Жељко Савић - ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови Сад7. Александар Ракићевић - ГТШ“Бранко Жежељ“Београд8. Сретен Васић- ГТШ “ Неимар” Ниш9. Бранко Голоскоковић - Техничка школа Ваљево10. Славко Дувњак - Политехничка школа СуботицаОдсутни чланови Управног одбора:1. Драгана Радовановић - Грађевинска школа Београд2. Зорица Ранчић – Архитектонска техничка школа Београд3. Надежда Миловановић - Политехничка школа “М.Миланковић” КрушевацСедници Управног одбора присуствују и чланови Надзорног одбора1. Данијела Ненадић - предсдедник ТШ  “Радоје Љубичић” Ужице2. Миливоје Ђорђевић - Техничка школа Власотинце3. Зоран Зорић - Прва техничка школа КрагујевацЧланови Издавачког савета:1. Др Јелена Гучевић - Грађевински факултет Суботица2. Милица Јевтић - Архитектонска техничка школа Београд3. Др Ненад  Фриц – Грађевински факултет Београд4. Дејан Бељаковић – Факултет за градитељски менаџмент  БеоградСедници присуствују и1. Иван Петровић - ТШ „ Милева Марић- Ајнштајн“ Нови Сад2. Маја Стојиљковић Шипош – hiCAD Нови Сад3. Жолт Иванович – hiCAD Нови Сад

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



4. Ђенђи Арначић Данча - Политехничка школа  Суботица5. Мира Тумбас – Политехничка школа СуботицаЗа седницу је предложен следећи:
За седницу Управног одбора предлажeн је следећи:Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д1. Усвајање записника са претходне седнице – известилац Васко Николов, секретарУдружења;2. Информација о реализованим активностима између две седнице Управног одбора -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 Планић председникУдружења;5. Текућа питања;
Пошто  је констатовао да су присутни сви чланови Управног одбора, a да суДрагана Радовановић, директор Грађевинске школе Београд, Зораица Ранчић, директорАрхитектонске техничке школе Београд оправдале одсуство са седнице, председникУдружења је  поздравио присутне и пожелео успешан рад органа Удружења.Након тога Исо Планић – председник Удружења, је предложио дневни ред са допуном.С обзиром да састанку присуствују представници hiCAD Нови Сад , који су затражили да сеобрате члановима Управног одбора, предложено је да се у дневни ред уврсти њиховзахтев.Предлог је једногласно усвојен, па је трећа тачка Дневног реда  обраћање ЖолтаИвановича – hiCAD Нови Сад.

АД 1. Записник са претходне седнице усвојен је једногласно.АД 2.1 Исо Планић – председник Удружења је обавестио присутне o активностима упериоду између два Управна одбора, као и да је у периоду између Скупшине Удружења иседнице Управног одбора стигао допис Министарства просвете, науке и технолошкогразвоја о организацији такмичења и  смотри у школској 2020/21 години. Након дискусиједонети су следећи закључци:
 Да реализација школских такмичења (како у теоријским тако и у практичнимдисциплинама) остаје у термину  како је и договорено на Скупштини Удружења;
 Да се све неопходне припреме за реализацију Републичког такмичења (припремазадатака и друго) ураде , а да се одлука о реализацији донесе након школскогтакмичења у складу са препорукама Института за јавно здравље „Др МиланЈовановић Батут“;2.2.  Снимање часоваЗа снимање часова у наредном периоду након дискусије одлучено је:
 Да Архитектонска техничка школа , Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“и Геодетска техничка школа ураде до 12.02. 2021.године списак предмета и области- заснимање  часова до краја наставне године ( I i IV разред ), а да до 15.02.2021. године свешколе добију потребне информације које теме треба да сниме – задужен Драган Пантовић



2.3. Активности Издавачког саветаИнформације о активностима Издавачког савета презентовали су : др ЈеленаГучевић, Др Ненад Фриц, Др Данијел Кукарас, Др Дејан Бељаковић као и Гојко Бановић.
 Уџбеник из армирано-бетонских конструкција је спреман и очекује се да досептембра буде у штампи;
 Технологија грађевинских радова (прва књига) би такође требала да буде врлобрзо спремна за штампу, а у међувремену ће се радити паралелно и на уџбенику заорганизацију грађења;
 Два приручника за геодетску струку су прегледана и може се дати позитивномишљење и могли би врло брзо да уђу у штампу;
 Постоји могућност да се уђе у пројекат израде потребних уџбеника за кључнепредмете за матурски испит,  и израде електронских уџбеника и да о томе требаразмишљати;
 Остаје да се реши питање штампе, дистрибуције и трошкова око издавањауџбеника, приручника и наставних материјала, као и висине надокнаде за ауторска правакоју би могло удружење да сноси;
 Наглашена је спремност факултета да на адекватан начин учествују у израдиуџбеника, приручника и другог наставног материјала, било кроз помоћ наставницима уписању, било у рецензији материјала;
 Неопходна је организација семинара за наставнике за примену Еврокодова и то бимогао да уради Грађевински факултет Београд2.4 Пројектне активностиУчешће у Еразмус пројкету,:
 У марту позив за писање пројеката;
 24.02. биће вебинар о  писању пројеката;
 Изабран је тим за писање међународних пројеката, уз већ раније изабране чланове(Катарина Недимовић и Сретен Васић)1. Наталија Трбовић Тољагић - Политехничка школа Суботица2. Славко Дувњак - Политехничка школа Суботица3. Милица Јевтић – Архитектонска техничка школа Београд4. Др Јелена Гучевић – Грађевински факултет Суботица5. Др Данијел Кукарас - Грађевински факултет Суботица6. Александар Ракићевић - ГТШ „ Бранко Жежељ“ БеоградАД 3Жолт Иванович – hiCAD Нови Сад  је у обраћању присутнима нагласио да сарадњаУдружења и hiCAD Нови Сад  траје већ двадесет година и да је кроз различиите обукепрошло преко 150 наставника у школама, а да је софтвер ArchiCAD у наставном плану.Идеја је да се у наредном периоду у току марта месеца организује поново обука он-лине занаставнике, као и да hiCAD Нови Сад  уради вебинаре (15-30) за ученике , и на тај начинпомогне реализацију наставе у школама. Ти вебинари би били доступни ученицима инаставницима у школама.Такође разматра се  могућност да полазници обука добију међународне сертификате.У наредних неколико дана Удружењу ће бити достављен потребан материјал иобавештење о пријави за семинар.Исо Планић се у име Удружења захвалио на доброј и успешној сарадњи.АД 4.Гојко Бановић, руководилац Центра ЗУОВ-а, информисао је присутне о:
 Активностима везаним за обуку која је реализована у Политехничкој школи, аодноси се на писање пројеката за ЈПОО, као и признавање претходног учења;



 Току реализације израде Приручника за полагање завршног испита за образовнипрофил Оператер основних грађевинских радова;
 Актуелностима везаним за Пројекат државне матуре, као и анализи која је урађенанакон првог пилотирања у трогодишњим и четворогодишњим занимањима. Премаанализи стручно образовање се показало много боље од гимназијскиог образовања,посебно у погледу припреме тестова.
 Стандард квалификације за занимања ради Агенција за квалификације и независносе објављују. Објављени су стандарди за тесара, зидара, армирача који супредвиђени за образовање одраслих и техничара за хидроградњу. Неопходно је  удоговору који је постигнут са Агенцијом за квалификације, урадити стандард затехничара за одржавање објеката,образовни профил који недостаје у процесуодржавања зграда, а у складу са постојећим Законом о одржавању зграда.Неопходно би било и усагласити постојећи наставни план и програм са новимтехнологијама, као и захтевима Закона.
 Неопходно  је направити радну групу која ће урадити модернизован наставни плани програм за грађевинског техничара за хидроградњу од пет чланова (МираТумбас- Суботица , 2 члана из Бродарске, Варга Бела-Нови Сад и факултет);
 Идеја је да се кроз стандард квалификације развије образовни профил путара, и натој идеји ради и у Привредној комори Србије. Такав образовни профил се показујекао неопходан у одржавању путне мреже.
 Предложио је да се  предложе чланови радне групе која ће урадити ревизијунаставног плана и програм за образовни профил Архитектонски техничар, и да јето неопходно с обзиром да је у међувремену урађен наставни  план и програм заГрађевинског техничара , те да је неопходно усагласити та два образовна профила.Такође је рекао да постоје одређене примедбе на садржаје програма појединихпредмета и да је и то један од разлога за формирање радне групе.Примедбе на садржај наставног плана и програма за образовни профилАрхитектонски техничар неопходно је доставити до краја фебруараАД  5. Председник Удружења је поднео финансијски извештај за претходну годину.Неки показатељи су:
 Прикупљено од чланарине 325,200.00 динара
 На рачуну се налази 268,217.00 динара
 Да су трошкови у претходном периоду били 182,765.00 динараНакон тога је једногласно усвојен Извештај о финансијском пословању Удружења.Предлог је  да чланарина остаје на нивоу од 1200,00 динара годишње по одељењу, што је иусвојено, а да се што пре фактурише период јули-децембар 2020. године.АД 6. Под текућим питањима није било  тренутно дискусије, па је договорено да се ујутруоко 830 сати у просторијама школе направи договор око даљих активности.

Први део седнице  је довршен у 1930 сати. ПРЕДСЕДНИКУдружења геодетских и грађевинскихшкола   СрбијеИсо Планић




