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- 3/2019-1
ЗАПИСНИК
са VI.седнице Управног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане
дана 21.02.2019.године у Средњој машинској школи у Новом Саду
Започето у 13.30 часова.
Присутни:Верица Петровић Манић, Братислав Пешић , Весна Ристић, Мирко Лазовић, Бранко
Голоскоковић, Драган Туцаковић, Мирослав Аритоновић, Душан Миловановић, Веселин Вуковић,
Владимир Гавранић , Ненад Дојчиновић, , Лила Старек, Љајић Хидо, као и овлашћени
представници чланова УО : Братислав Јовић из Техничке школе ,, Раде Металац '', Лесковац и
Дракче Видојевић из Ваздухопловне академије, Београд
Укључујући и Синишу Којића, председника Заједнице укупно присутно 16 чланова Управног
одбора.
Одсутни:Милисав Даничић -оправданo, док своје одсуство није оправдао Зејни Фејзулахи.
Поред чланова Управног одбора седници присуствују члан Надзорног одбора Владан Старчевић,
као и Петковић Драгиша, Александар Гајић и Драгољуб Живанов. Секретар Заједнице Јелена
Кујунџић је оправдано одсутна те је записничар Верица Петровић Манић.
Кворум за рад постоји.
Председник Заједнице предлаже дневни ред
1.

Разматрање финансијског извештаја о пословању Заједнице за 2018.годину

2.

Расписивање конкурса за идејно решење логотипа Заједнице

3.

Одлука о престанку чланства -иступање Средње школе , Нови Бечеј из Заједнице

4.

Припремљеност за реализацију такмичења у шк.2018/2019.години

5.

Учешће електротехничких школа на такмичењима

6.

Примена Закона о дуалном образовању и донетих подзаконских аката

7.

Текућапитања

Дневни ред је једногласно усвојен.
Ад 1.)
Владан Старчевић, председник Надзорног одбора је изнео да је финансијски извештај за 2018.
Годину разматран и прихваћен од стране Надзорног одбора 06.02.2019.год. у Смедеревској
Паланци, да није било примедби те предлаже да исти прихвати и Управни одбор.
СинишаКојић је изнео да су Машинској школи у Нишу пребачена средства од 100.000,00 динара за
организацију републичког такмичења јер уредно плаћају чланарину , иако средства за такмичење
још нису пребачена од стране министарства просвете. За ову годину затражено је 480.000,00
динара за такмичења.
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Разматрана су и дуговања из претходних година. Руководиоци регионалних одбора треба да
појединачно позивају дужнике из свог региона да се дуговања измире или репрограм за дужнике.
Став Надзорног одбора је да се направи репрограм за исплату дуговања.
Једногласно се доноси
ЗАКЉУЧАК: Усваја се финансијски извештај о пословању Заједницеза 2018.год.
Ад 2.)
Потребно је да се распише конкурс за идејно решење логоа Заједнице,који ће бити интерни , за
ученике и наставнике. Награда је 25.000,00 динара у бруто износу.
Једногласно се доноси
ОДЛУКА:Расписује се конкурс з аидејно решење логотипа Заједнице
У оквиру ове тачке разматрана и израда новог сајта Заједнице. Школе из Панчева, Смедерева,
Лесковца, Ваздухопловне академије, Новог Београда и Чачка ће дати свој цену.
Ад 3.)
Средња школа из Новог Бечеја је поднела молбу за престанком ланства у Заједници. За дуговање
је Надзорни одбор дао предлог.
Једногласноседоноси
ОДЛУКА:Иступањем Средње школе из Новог Бечеја престаје чланство у Заједници машинских
школа РС
У оквиру ове тачке разматрано и учешће електротехничких школа на такмичењима. Ове школе као
и оне које нису чланице Заједнице ће плаћати трошкове такмичења у дуплом износу у односу на
чланице Заједнице.
Ад 4.)
Надзорни одбор је дао предлог да домаћину трећег степена републичког такмичења Заједница
плаћа 100.000,00 динара за трошковеорганизацијетакмичења.Доноси се
ОДЛУКА 1 : Школи домаћину републичког такмичења за трећи степен плаћасе 100.000,00
динара за покриће трошкова организације такмичења.
Обједињена је расправа и за наредну тачку Ад 5) дневног реда те се доноси
ОДЛУКА 2: За електротехничке школекао и школе које нису чланице Заједнице износ који
плаћају за трошкове такмичења је 4.000,00 динара
Комисија за такмичења једонела анекс правилника за такмичење у заваривању.
Ад 6.)
Известилац за ову тачку је ГабријелаГрујић, помоћник министра просвете која је изнела проблеме
који су уочени .Највећи проблем је мотивациони; стипендија ( 70% од цене рада по сату ) Начин
решавања проблема је да у наредном периоду школе доставе известиоцу мишљење компанија о
сарадњи са школама и који су њихови уочени проблеми у дуалном образовању. За први циклус
дуалног образовања Министарство просвете ће обезбедити средства. Закон о дуалном
образовању мора да се примењује од шк.2019/2020. године.
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ЗАКЉУЧАК:Директори
Директори школа треба да проследе помоћнику министра Габријели Грујић
мишљење компанија о сарадњи са школом и који су уочени проблеми у дуалном образовању.
Ад 7.)
Председник Заједнице господин Којић обавестио је Управни одбор да је на састанку
нку са министром
просвете информисан о следећем
м:
-

Формирана је комисија за државну матуру. Завршни испит по новом биће за 1,5 годину , а
стручна матура за 2,5 године.
Механичар
чар за грејање и климатизацију биће у електо подручју.
Радиће се наставни планови и програми за профиле техничар за муницију и техничар за
наоружање .

Завршеноу 16,00 часова
Прилог:
-списак присутних н аседници

Записник сачинила::
Верица Петровић Манић

Председник ЗМШ РС
СинишаКојић
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