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- 4/2019-1
ЗАПИСНИК
са VII.седнице Управног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане
дана 15.04.2019.године у Средњој стручној школи у Крагујевцу
Започето у 12.10 часова.
Присутни : Верица Петровић Манић, Весна Ристић, Бранко Голоскоковић, Драган Туцаковић, Лила
Старек, Љајић Хидо, као и овлашћени представници чланова УО Александар Гајић из Техничке
школе ,, Раде Металац '', Лесковац , из Политехнике –школе за нове технологије, Београд, из
Техничке школе ,, Нови Београд '', Драган Михајловић из Машинско-саобраћајне школе, Чачак,
Живанов Драгољуб из Машинске школе ,, Панчево'' .
Укључујући Синишу Којића, председника Заједнице укупно присутно 12 чланова Управног одбора.
Одсутни : Горан Цвијовић, Братислав Пешић , Владимир Гавранић, Милисав Даничић, Мирослав
Аритоновић који су оправдали своје одсуство, док одсуство није оправдао Зејни Фејзулахи .
Поред чланова Управног одбора седници присуствују Мирјана Мишић, Зоран Нешић, Ђорђијевски
Симо и записничар Јелена Кујунџић .
Кворум за рад постоји .
На записнике са V.седнице одржане 22.11.2018.године у хотелу ,, Бреза '' у Врњачкој бањи , као и
са претходне VI. седнице није било примедби те су оба записника једногласно усвојена.
Председник предлаже следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1.

Извештај о активностима Савета за стручно образовање и образовање одраслих и пројекту
државне матуре 2019-2021

2.

Одлука о избору идејног решења логотипа Заједнице

3.

Одлука о ангажовању установе/лица за израду новог сајта Заједнице

4.

Одлука о термину и месту одржавања редовне седнице Скупштине

5.

Припремљеност школа за републичка такмичења

6.

Текућа питања

Једногласно је усвојен дневни ред.
Ад 1).
Известилац Синиша Којић прочитао је извештај Савета за стручно образовање. Истакнути су
пројекти који су активни, затим да се општеобразовни предмети налазе на страни Б плана и
програма, те у наредном периоду се очекује договор који предмети могу да се нађу на страни Б ;
стандарди квалификација за све профиле морају да се израде , у тај поступак ће бити укључена и
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Заједница . Ускоро се очекује формирање Секторских већа. Према Закону о НОКСу постоји
могућност за школе које стекну статус ЈПОА да у одређеном поступку врше признавање раније
стечених компетенција за одрасле и издају одређену јавну исправу
Пројекат државне матуре започет од јануара 2019, сваки профил мора имати стандард
квалификације , из сваког дела испита ученик мора имати одређени број бодова који још није
утврђен . Пилот матура предвиђена је за новембар 2019, на одређеном узорку (школама )
Значајно је информисање свих учесника о државном матури .
Машински техничар за компјутерско конструисање нема стандард квалификација , приручник за
матурски испит такође треба да се изради при ЗУОВ-у, а у наредном периоду ће бити потребно
делегирати људе за радне групе за припрему државне матуре.
У отвореној дискусији се водила расправа о надлежностима Савета за Нокс и Секторских већа као
и о актуелним проблемима које школе имају у примени Закона о дуалном образовању која
почиње од шк.2019/2020.године те и евентуална иницијатива за измену и допуну овог закона. .
Ад 2)
Секретар Заједнице је информисала присутне о пристиглим пријавама по расписаном конкурсу за
идејно решење логотипа Заједнице. Пријаву која је достављена након истека рока , Управни
одбор као неблаговремену није узео у разматрање.Свих 11 благовремених пријава испуњавају
услов конкурса. Сва идејна решења су приказана под шифром. Након излагања , приступило се
тајном гласању по систему додељивања бодова 1,2 или 3 . Управни одбор је већином гласова
одлучио да идејно решење под шифром 1-1 буде изабрано као најбоље. Након гласања су
саопштена имена и презимена подносиоца пријава те је донета
ОДЛУКА : Бира се идејно решење Владимира Голоскоковића , наставника из Техничке школе,
Ваљево за логотип Заједнице машинских школа РС.
Свим учесницима конкурса доставити пригодну захвалницу за учешће на конкурсу.
О спроведеном конкурсу биће сачињен извештај.
Ад 3)
Јелена Кујунџић је известила да је позив за достављање понуда за израду сајта Заједнице уз
пројектни задатак достављен на емаил адресе шест школа чланица Заједнице, у складу са
закључком донетим на претходној седници Управног одбора. У примереном року ( 8 дана )
понуду је проследила једино Ваздухопловна академија, Београд и иста је презентована
присутнима.
Буџет за израду сајта који је раније усвојен је 700 Еура, а понуда испуњава и захтеве дате
пројектним задатком ,те је једногласно донета
ОДЛУКА: За израду нове званичне интернет странице Заједнице ангажује се Милош Збиљић ПР
рачунарско програмирање из Београда
Ад 4)
Синиша Којић је изнео предлог да термин одржавања свих активности у вези Скупштине
Заједнице буде од 6.-8.06.2019.год. У четвртак 06.06. би се одржала седница УО око 12.00 часова ,
затим следи рад по Комисијама ,који се наставља и сутрадан преподне док се заседање
Скупштине и стручно усавршавање планира у петак 07.06. За место одржавања предложени су
,,Краљеви чардаци'' , Копаоник , цена је 50 Еур пун пансион за један дан, док је три дана две ноћи
90 Еур . Управни одбор је једногласно донео
ОДЛУКУ: Редовна седница Скупштине Заједнице одржаће се 07.06.2019.године на Копаонику у
хотелу ,, Краљеви чардаци '''.
Ад 5.)
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Председник Заједнице је изнео да компанија ,,Униор теос алати'' сваке године домаћину
републичког такмичења за трећи степен обезбеђује донацију –комплет
комплет алата за аутомеханичара с
циљем да што већи број школа у Србији буде опремљено . Како
Како се дошло у ситуацију да се
понавља домаћин такмичења потребно је усвојити додатни критеријум односно начин на који
доделити донацију,, уколико је домаћин републичког такмичења за трећи степен школа која је
раније добила ову донацију. Након расправе је донет
Закључак: Донација је виду комплета алата ће се доделити школи која оствари најбољи пласман
на ранг листи успешности школа у такмичењу ученика , под условом да раније није добила ову
донацију. Уколико јесте , право на донацију припада
припада наредној школи на листи под истим условом.
Присутни су информисани о износу финансирања за републичка такмичења ове године које
министарство просвете издваја , те је договорено да се износ од 340.000,00 динара расподели
тако што ће 200.000,00 користити за организацију такмичења ученика трећег степен
степена , а
преосталих 140.000, 00 динара за четврти степен .
Ревијално такмичење
кмичење из мехатронике биће одржано 17.маја у Машинској школи ,, Панчево '' .
Ад 6.)
Весна Ристић је предложила да се набави нови лаптоп као основно средство Заједнице, а за рад
секретара Заједнице односно да се да на коришћење.
коришћење Једногласно је донета
ОДЛУКА: Покреће се поступак набавке новог лаптоп рачунара који ће се дати на коришћење
секретару Заједнице за обављање послова.
послова
Завршено :
14.10 часова
Прилог:
-списак присутних на седници

Записник сачинила:
Јелена Кујунџић

Председник ЗМШ РС
Синиша Којић
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