ЗАПИСНИК

са 2.састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа
Републике Србије одржаног 13.12.2013.г. у Техничкој школи Нови Београд.
Састанак је почео у 1400. Након утврђивања кворума за рад, директор школе
Веселин Вуковић је поздравио присутне чланове, упознао са радом школе и
пожелео успешан рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходног састанка
2. Разматрање и усвајање Правилника о начину стицања и трошења финансијских
средстава
3. Упознавање са ТЕМПУС пројектом у коме је ЗМШ партнер
4. Нови образовни профили
5. Извештај о раду групе за такмичење
6. Разно
Дневни ред је једногласно усвојен.
Рајко Адамовић је представио часопис Популарна наука, који види као модерну
верзију часописа Галаксија.Часопис излази месечно, садржи 70% превода
популарних радова,а остало су домаћи радови. Циљ редакције је да заинтересује
ученике средњих школа за науку,па је и писан разумљивим језиком. Позвао је
присутне да погледају часопис и претплате се на исти.
Закључци:
1. Усваја се записник са 1.састанка УО и ИО
2. Председник Надзорног одбора Душан Миловановић предложио је скупу да се
Правилник о начину стицања и трошења финансијских средстава усвоји у
начелу, а да ће се на наредној седници дефинисати проценти расподеле
финансијских средства председништву, комисијама које одраде конкретне
послове и свима који узму активно учешће у раду Заједнице.
3. Синиша Којић је упознао присутне ТЕМПУС пројектом у коме је ЗМШ партнер.
4. Веселин Вуковић је обавестио скуп да су урађени стандарди квалификације за
нове профиле и достављени Гордани Митровић и Радету Ерцегу. Договорено је
да до краја следеће недеље све урађено буде прегледано и прослеђено
Министарству. Гордана Митровић из ЗУОВ-а подсећа на процедуру увођења
нових образовних профила. Информисала је да је евалуација оператера

машинске обраде при крају, а да се почиње са евалуацијом техничара зе
репаратуру. Неопходно је што пре доставити потребне упитнике који су послати
школама и фирмама, као и стручно мишљење Заједнице. Водити рачуна о томе
да увођење нових образовних профила значи и гашење неких старих, тако би
оператер машинске обраде заменио металостругара и металоглодача. Шебек
Никола предлаже да комисија за нове профиле настави са израдом наставних
планова и програма за нове профиле у циљу убрзања увођења профила, без
чекања одговора Савета за стручно образовање и образовање одраслих и
Завода за унапређивање образовања и васпитања. Туцаковић Драган је рекао
да постоје фирме којима су потребни нови образовни профили. Оне поседују
одређена финансијска, неповратна средства која могу да уложе, стручњаке
који могу да помогну, као и простор за реализацију практичне наставе.
Неопходно је да се овакве прилике искористе, за шта је потребно убрзати цео
процес увођења профила и побољшати сарадњу ЗУОВ-а са представницима
Заједнице. Владан Старчевић предлаже да направимо образовне профиле са
комплетном пратећом документацијом и да не чекамо неспремни 2020.
годину. Не смемо да дозволимо да раднички уневерзитети школују кадрове за
будућност.
5. Весна Ристић је предложила да се допуни комисија за такмичење, тако да
поред ње у овој комисији буде Веснић Владан, Мијајловић Драган, Мишић
Мирјана и Ђурић Милоје. Ђурић Милоје одбија да буде део комисије и
предлажио је новог члана Матић Верана с којим се чуо и који прихвата ову
обавезу. Којић Синиша је информисао да комисија за такмичење у роботици
ради на развијању критеријума такмичења за ову област. Стантић Грго је
информисао да је Рогић Младен на боловању и покушаће да делегира неког
другог из своје области.
6. Станојевић Славољуб је предлажио да се дефинише ко коме шаље мејлове, да
ли су координатори области задужени за то или сви чланови УО и НО треба да
примају мејлове. Битно је да све информације буду благовремено доступне.

Састанак је завршен у 1550.
Нови Београд, 13.12.2013.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

