ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Косовска 8, Крагујевац
Тел. 034/335‐175
факс 034/335‐178
е‐mail:predsednik@zms.edu.rs

Дел.бр.: 01‐ 8/2018‐1
ЗАПИСНИК
са III.седнице Управног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане дана
14.06.2018.године у Суботици , хотел ,, Galleria ''
Започето у 16.15 часова.
Присутно је 12 чланова УО ,укључујући и председника Заједнице, те се констатује да кворум за рад
постоји. Поред чланова УО, седници присуствују и 3 члана Надзорног одбора.
Председик Заједнице предлаже следећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1.

Усвајање записника са 2.седнице Управног одбора одржане 18.05.2018.год. у Нишу

2.

Давање предлога за чланове Савета за НОКС

3.

Утврђивање предлога новог Статута ЗМШ РС

4.

Припрема 16.седнице Скупштине ЗМШ заказане за 15. и 16.06.2018.год.

5.

Разно

Дневни ред једногласно усвојен.
Ад 1.)
Члановима УО је , уз позив, достављен предлог записника са 2.седнице УО . Примедби на записник није
било. Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Усваја се записник са 2.седнице Управног одбора одржане 18.05.2018.год.
Ад 2. )
Председник Заједнице је известио да је дописом министарства просвете затражено да се доставе
предлози за чланове Савета за НОКС најкасније до 13.06.2018.године. Заједница је упутила захтев МП за
продужетак рока за достављање предлога због одржавања седнице УО, али како одговор није дат,
чланови УО су телефонским путем консултовани о давању предлога за члана Савета за НОКС. Предлог
регион исток је Бранко Голоскоковић јер може да заступа и интересе више подручја рада , о чему су се
консултовани чланови УО начелно сагласили. Предлог за члана Савета за НОКС је достављен писмено МП
дана 13.06.2018.год. Присутни су подржали дат предлог и активности по овом питању.
Закључак : Предлог за члана Савета за НОКС је достављен у назначеном року
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Ад 3.)
Предлог Статута Заједнице изнела је секретар Заједнице . Присутни су упознати са свим предлозима који
су дати у току расправе на нацрт Статута ,из
,из региона Север , Исток и из Ваздухопловне академије.
Предочене су измене и допуне у чл.20.‐22.,
чл.20.
чл.24. и 34. нацрта Статута. У отвореној дискусији разматрана
функција и начин избора председника Скупштине
Скупштине што је предвиђено за јесењу Скупштину. Након
дискусије , чланови Управног одбора једногласно доносе
ОДЛУКУ : Усваја се предлог Статута ЗМШ РС и упућује Скупштини на усвајање.
Ад 4.)
Председник
редседник Заједнице је прочитао дневни ред и агенду за Скупштину која ће се одржати у наредна два
дана . Изнето је да су позвани Милорад Илић, Бајић Иван као доскорашњи чланови УО и Гајић Иван, за
заслуге у организацији такмичења у заваривању на седницу Скупштине о трошку Заједнице. Предложено
је да се организује аутобус за превоз присутних до Таванкута и сутрадан до Палића о трошку Заједнице
што је једногласно прихваћено.
Ад 5.)
Прочитан допис стручног већа наставника практичне наставе Политехничке школе Крагујевац којим се
указују проблеми у реализацији практичне
практичн наставе у блоку за образовни профил Техничар за роботику. У
отвореној дискусији поред овог проблема изнето и да је лоше што се смањује број часова математике у
машинству ,од раније а и сада у новом плану и програму за ТКУ ( ЦНЦ ) машина
ЗАКЉУЧАК : Радна група за образовне
образ
профиле треба да размотри предлоге
е изнете овим дописом и да
заузме став који ће се упутити МП и ЗУОВ-у
ЗУОВ
Након што је дневни рад исцрпљен, седница је закључена у 17.
17.30 часова.

Прилози:
‐списак присутних на седници;
‐допис стручног
чног већа из Политехничке школе из Крагујевца

Записник сачинила:
Јелена Кујунџић с.р.

Председник ЗМШ РС:
Синиша Којић
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