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‐ 18/2018‐1
ЗАПИСНИК
са V.седнице Управног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане
дана 22.11.2018.године у хотелу ,, Бреза '', Врњачка бања
Започето у 13.15 часова.
Присутни : Верица Петровић Манић, Славољуб Станојевић, Весна Ристић, Душан Миловановић,
Веселин Вуковић, Владимир Гавранић , Ненад Дојчиновић, Милисав Даничић, Лила Старек, Љајић
Хидо, као и овлашћени представници чланова УО Дракче Видојевић из Ваздухопловне академије,
Београд, Петковић Драгиша из Машинско‐саобраћајне школе, Чачак и Данијела Продановић из
Техничке школе , Ужице.
Укључујући и Синишу Којића, председника Заједнице укупно присутно 14 чланова Управног
одбора.
Одсутни : Братислав Пешић , Бранко Голоскоковић и Зејни Фејзулахи су оправдали своје
одсуство, док своје одсуство није оправдао Мирослав Аритоновић.
Поред чланова Управног одбора седници присуствују члан Надзорног одбора Владан Старчевић,
као и Никола Шебек, Симић Предраг, Драгољуб Живанов , Данко Данковић и записничар Јелена
Кујунџић .
Кворум за рад постоји.
На записник са претходне IV.седнице одржане 17.10.2018.године у Техничкој школи ,, Нови
Београд '' није било примедби те се једногласно усваја.
Председник Заједнице предлаже дневни ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Верификација одлуке о предлогу кандидата за члана секторског већа
Предлог за избор председника Скупштине ЗМШ РС
Предлог плана и програма рада Заједнице за 2019.годину
Одлука о избору координатора регионалног одбора Исток
Предлог одлуке о висини годишње чланарине за физичка лица
Одлука о ангажовању лица за израду новог сајта Заједнице
Нови образовни профили и иновација постојећих
Текућа питања

Дневни ред је једногласно усвојен.
Ад 1.)
Одлука о предлогу Бранка Голоскоковића за члана секторског већа за Индустријски развој је
једногласно донета изјашњавањем чланова Управног одбора електронским путем дана
23.10.2018.године, те се у складу са Пословником о раду Управног одбора ова одлука потврђује.
Издвојено мишљење поводом предлога имао је Драган Туцаковић, а односи се на могућност
давања предлога и од стране чланова Управног одбора.
Ад 2.)
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Према новом Статуту предвиђено је раздвајање функција председника Заједнице и председника
Скупштине. Потребно је да се изврши избор за председника Скупштине на 17.седници Скупштине.
Одлуком председника Заједнице именовани су потпредседници из региона Запад, Бранко
Голоскоковић и региона Север, Лила Старек те водећи рачуна о регионалној заступљености,
функцију председника Скупштине би по правилу требао обављати представник региона Београд.
Представници региона Београд предлажу Душана Миловановића.Пријављених за дискусију није
било. Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Предлаже се Душан Миловановић, директор Политехнике‐школе за нове технологије ,
Земун за председника Скупштине Заједнице.
Ад 3.)
Нацрт предлог плана и програма Заједнице за 2019.годину достављен је електронским путем.
Предлога за допуну или измену није било . Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Усваја се предлог плана и програма рада Заједнице за 2019.године . Предлог упутити
Скупштини Заједнице на гласање.
Ад 4.)
Садашњи координатор региона Исток Славољуб Станојевић од децембра месеца неће обављати
функцију члана Управног одбора нити координатора, те се предлаже члан УО, Верица Петровић
Манић за координатора овог региона. Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Именује се Верица Петровић Манић, наставник из Техничке школе Смедерево за
координатора региона Исток
Ад 5.)
Нови Статут предвиђа могућност чланства и за физичка лица , која могу дати допринос у раду
Заједнице . У дискусији разматрани износи од 500 ‐1000 динара . Предложен је износ чланарине
на годишњем нивоу од 500 динара . Једногласно се доноси
ОДЛУКА : Усваја се предлог о износу чланарине од 500 динара на годишњем нивоу за физичка
лица. Предлог се упућује Скупштини на гласање.
Ад 6.)
Због застарелости и техничких проблема у функционисању званичног сајта и мејлова Заједнице
потребно је да се изради нови сајт. Износ потребан за обављање овог посла је од 500 до 700 Еура.
Привремена радна група ће дефинисати пројектни задатак ,а затим ће се на сајту Заједнице
објавити конкурс за прикупљање понуда за израду сајта.
ОДЛУКА: Формира се привремена радна група коју чине представник школе из Лесковца ,Чачка
и Крагујевца са задатком да сачине пројектни задатак за израду нове интернет странице
Заједнице.
Ад 7.)
Синиша Којић је пренео информације са данашњег састанка са министром просвете,науке и
технолошког развоја. Тема састанка је била средње стручно образовање, истакнуто да је потребно
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развијати
звијати опште стручне компетенције
компетенције, а изнет је проблем када се на страни Б наставног
настав
плана
налази општи предмет.
86 образовних профила је израђено са стандардом квалификацији, 80% ученика похађа ове
иновиране профиле, још 160 образовних профила је без стандарда. За сваки образовни профил се
мора урадити правилник о садржају стручног испита који се полаже у оквиру стручне матуре
шк.2020/2021.год по новом програму.
Нови образовни профили који се предвиђају су механичар грејне и расхладне технике‐иновирани
технике
и два профила за потребе војно‐‐ наменске индустрије ,техничар за муницију и ракетну технику и
техничар за наоружање.
Чл.63а Закона о средњем образовању и чл.9. Закона о високом образовању дају могућност и
проходност ученика са трећим степеном образовања да након две године и савладаног програма
компетенција полаже стручну или општу матуру ,односно да може да упише високо образовање (
академске студије ).
У отвореној дискусији изнети проблеми о математици и физици у машинству и на којој страни А
или Б плана се налазе односно треба да се нађу ,изнета идеја о општестручним и ужестручним
предметима
има и (не)могућности спровођења исте.
Весна Ристић је нагласила да м
математика у машинству са три часа недељно
едељно није довољна,
поготово у четвртом степену ,потре
потребно је минимум 4 часа .
Изнета је иницијатива са састанка региона Запад о потреби специјализације за образовни профил
оператер машинске обраде .
Закључакк : Комисија за образовне профиле ће донети став
ав о броју часова математике у
четвртом степену ,као
као и даље кораке за специјализацију профила оператер машинске
ашинске обраде.
обраде
Ад 8.)
Славољуб Станојевић је изнео да је Данко Данковић од следећег месеца директор Техничке
школе ,, Раде Металац '', Лесковац те изражава
зражава наду да ће Управни одбор подржати на
Скупштини избор Данка Данковића за члана Управног одбора .
Завршено у 14.30 часова
Прилог:
‐списак присутних на седници
Записник сачинила:
Јелена Кујунџић

Председник ЗМШ РС
Синиша Којић
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