ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Косовска 8, Крагујевац
Тел. 034/335‐175
факс 034/335‐178
Дел.бр.01‐17/2018‐5
ЗАПИСНИК
са 17.редовне седнице Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане дана 23.11.2018.године у Врњачкој бањи, хотел ,, Бреза ''
Започето у 16.30 часова
Присутни чланови Заједнице: представници школа из Аранђеловца, Александровца, Бачке Паланке,
Беле Цркве, Богатића, Београда ( МШ,, Радоје Дакић '', Ваздухопловне академије, ТШ ГСП, ТШ
,,Железник ''),Новог Београда, Земуна, Чачка, Власотинца,Варварина, Куле, Кикинде, Панчева, Зајечара,
Вршца, Врбаса, Зрењанина, Ћуприје, Пећинаца, Ниша, Сјенице, Пријепоља, Пожеге, Жабља, Коцељева,
Крушевца, Суботице,Новог Пазара, Ужица, Смедеревске Паланке, Смередева, Крагујевца, Горњег
Милановца, Лебана, Новог Сада, Лесковца, Пирота, Трстеника, Сремске Митровице, Књажевца,
Ваљева, Обреновца, Младеновца, Гуче и Костолца. Укупно присутно 49 чланова Заједнице.
Кворум за рад постоји.
Председник Скупштине предлаже
дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Избор председника Скупштине Заједнице машинских школа РС
План и програм рада Заједнице за 2019.годину
Одлука о избору члана Управног одбора из региона Исток
Одлука о висини годишње чланарине за физичка лица
Усвајање закључака и предлога Комисије за такмичење за измене и допуне правилника или
доношење нових правилника за такмичења
6. Усвајање закључака Комисије за образовне профиле
7. Разно
Дневни ред је једногласно усвојен.
Ад 1.)
Синиша Којић, председник Заједнице и председник Скупштине изнео је да нови Статут предвиђа
раздвајање функција председника Заједнице и председника Скупштине те да је потребно обавити
избор за председника Скупштине. Управни одбор је на јучерашњој седници донео предлог за избор
председника Скупштине ЗМШ. Предложен је Душан Миловановић, директор Политехнике‐школе за
нове технологије у Земуну. Других предлога чланова Заједнице није било. Предлог се ставља на
гласање и једногласно се доноси
ОДЛУКА : Бира се Душан Миловановић, директор Политехнике-школе за нове технологије у Земуну
за председника Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије, на период од 4 године.
Душан Миловановић је преузео дужност председника Скупштине и наставио да руководи радом
Скупштине.
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Ад 2. )
Прочитан је предлог плана и програм рада Заједнице за 2019.год. који је Управни одбор на својој
седници претходно разматрао и усвојио.Пријављених за дискусију није било. Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Усваја се план и програм рада Заједнице за 2019.годину.
Ад 3. )
Члан Управног одбора Славољуб Станојевић од децембра месеца неће обављати ову функцију те је
потребно именовати новог члана УО из региона Исток уместо поменутог. Предлаже се Данко
Данковић,именован за директора Техничке школе ,,Раде Металац '' ,Лесковац за члана УО из региона
Исток . Једногласно је донета
ОДЛУКА : Бира се Данко Данковић за члана Управног одбора Заједнице машинских школа РС уместо
досадашњег члана Славољуба Станојевића
Ад 4. )
Предлог Управног одбора за износ годишње чланарине за физичка лица је 500 динара . Дискусије није
било . Једногласно се доноси
ОДЛУКА : Чланарина за физичка лица на годишњем нивоу износи 500 динара.
Ад 5. )
Известилац је Никола Шебек, члан Комисије који је изнео закључке Комисије за такмичење који су
прилогу овог записника . У дискусији изнето мишљење члана Комисије да се у свим правилницима
унесе одредба о директном пласману на регионално такмичење ученика који је претходне године
освојио медаљу на републичком такмичењу. Како је ово питање у надлежности Комисије односно
предлог за измену или допуну правилника након разматрања доноси Комисија за такмичење,
потребно је да се предлог у прописаном поступку спроведе.
ОДЛУКА : Усвајају се једногласно сви закључци Комисије за такмичење, осим закључка којим се у свим
Правилницима осим Статике и Техничара за компјутерско управљање додаје члан којим се дозвољава
ментору присуство при вредновању Практичног рада који се усваја са већином ,, за '' и 1 ,, против ''.
Прочитан је календар и домаћини такмичења за школску 2018/2019.годину који ће бити објављен и на
званичном сајту Заједнице.
Ад 6.)
Известилац је Старек Лила,председник Комисије која је прочитала закључке Комисије за образовне
профиле који се налазе у прилогу овог записника . Дискусије није било . Једногласно се доноси
ОДЛУКА : Усвајају се сви закључци Комисије за образовне профиле
Ад 7.)
Изнет проблем око начина утврђивања броја извршилаца помоћног наставника у машинству . Није
јасно на основу ког критеријума се у министарству просвете врши обрачун за помоћног наставника јер
се не признаје обрачун по правилнику о финансирању .
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Информације о могућностима стручног усавршавања , оn line обуке презентовале колеге из Техничке
школе, Књажевац.
Бранко Голоскоковић, директор Техничке школе из Ваљева пренео је искуства са полагања испита за
лиценцу за директора.
Након што је дневни ред исцпљен , седница је закључена у 18.00 часова.

Прилози:
‐Закључци Комисије за такмичења
‐Закључци Комисије за образовне профиле

Записник сачинила:
Јелена Кујунџић с.р.

Председник Скупштине ЗМШ
Душан Миловановић
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