ЗАПИСНИК
са 18. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 10.6.2016.г. у хотелу “Нарцис“ на Власинском језеру
Састанак је почео у 1230. Све присутне је поздравио домаћин из ТШ“Раде Металац“ из
Лесковца. Председник Заједнице, Синиша Којић, је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Припрема за 12. седницу Скупштине
3. Разно

Закључци:
1. Записник са 17. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Договорена је коначна агенда за 12.седницу Скупштине. Првог дана ће рад почети
у 16 сати и гости ће имати презентације по следећем редоследу:
- Гордана Митровић, представник ЗУОВ-а, Законска регулатива везана за обуке
- Милица Герасимовић, представник ЗУОВ-а, Стручно усавршавање наставника
- Јелена Лучић, Никола Ђорђевић, BILSTEIN group, ECAP програм обука за 2016.г.
- Мирјана Величковић, компанија FESTO, Дидактичка опрема за мехатронику
- Наташа Јерковић Ђукановић, TEMPUS, Нови пројекти у образовању
- Јелица Селаковић, МПНТР, Примена новог закона о инспекцији у надзору
образовних установа
- Senin Samuil – Систем образовања у Бугарској
Другог дана Скупштине рад по групама ће почети у 9 сати. Сви присутни ће бити
подељени у шест група: четири групе за свако такмичење у машинству ( у раду
групе за такмичење у Моделирању, Компјутерској графици и Статици учествоваће
представници Машинских факултета из Београда, Крагујевца и Ниша), једна група
за нове образовне профиле и једна група за разматрање Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе.
У 11 сати ће почети пленарни део по тачкама.
-

Извештај са одржаних републичких такмичења
Извештај о раду ЗМШ у периоду од претходне јесење до ове 12.седнице
Скупштине
Закључци радних група

3. Којић је обавестио присутне да ће се 23.6.2016. г. у Привредној комори Србије, у
организацији МПНТР и ГИЗ-а одржати састанак, који за циљ има идентификовање
новог обр. профила у машинству, чију модернизацију ће подржати ГИЗ пројекат. На

основу резултата истраживања потреба привредних субјеката који послују у Србији,
идентификовани су профили аутосервисер (аутомеханичар и аутоелектричар) и
аутокаросериста (аутолимар и лакирер). Два представника ЗМШ ће присуствовати
састанку.
Састанак је завршен у 1430 часова.
Власинско језеро, 10.6.2016.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

