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

предлог

Дел.бр.: 01- 15/2018-1
ЗАПИСНИК
са IV.седнице Управног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане
дана 17.10.2018.године у Техничкој школи ,, Нови Београд ''
Започето у 12.10 часова.
Присутни: Верица Манић, Братислав Пешић, Славољуб Станојевић, Весна Ристић, Душан Миловановић,
Веселин Вуковић, Драган Туцаковић, Мирослав Аритоновић, Лила Старек, Љајић Хидо, као и овлашћени
представници чланова УО Дракче Видојевић из Ваздухопловне академије,Београд, Рајка Шарчевић из
Техничке школе Ваљево и Владимир Пузић из Средње машинске школе, Нови Сад.
Укључујући и председника Заједнице укупно присутно 14 чланова Управног одбора.
Одсутни : Мирко Лазовић, Ненад Дојчиновић и Милисав Даничић су оправдали своје одсуство, док своје
одсуство није оправдао Зејни Фезулахи .
Кворум за рад постоји.
Председик Заједнице предлаже следећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1.

Усвајање записника са III .седнице Управног одбора одржане дана 14.06.2018.год. у Суботици

2.

Предлог Пословника о раду Управног одбора

3.

Одлука о именовању чланова Комисије за такмичења и Комисије за образовне профиле

4.

Закључак о престанку чланства у ЗМШ

5.

Одлука о пријему у чланство ЗМШ

6.

Припрема 17. редовне седнице Скупштине ЗМШ

7.

Текућа питања

Дневни ред једногласно усвојен.
Ад 1.)
Члановима УО је , уз позив, достављен предлог записника са III.седнице УО . Примедби на записник није
било. Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Усваја се записник са III.седнице Управног одбора одржане 14.06.2018.год.у Суботици
Ад 2. )
Јелена Кујунџић, секретар Заједнице је као известилац укратко изнела разлоге за доношење новог
Пословника о раду као и образложење новина које се уводе. Примедби на предлог Пословника није било.
Управни одбор једногласно доноси
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ОДЛУКУ: Усваја се Пословник о раду Управног одбора Заједнице машинских школа РС
Ад 3.)
Регионални одбори су доставили своје предлоге за чланове Комисије за такмичења и Комисије за
образовне профиле које је потребно формирати у складу са новим Статутом Заједнице. У отвореној
дискусији изнет предлог за разматрање за другачији систем заступљености у органима и телима
Заједнице као и разматрање да ли je мандат члана на име или на школу . Након дискусије , чланови
Управног одбора једногласно доносе
ОДЛУКУ : Именују се чланови Комисије за такмичење као и чланови Комисије за образовне профиле
Ад 4.)
С обзиром на Одлуку Владе РС од 09.08.2018.године о укидању одређених средњих школа које су
престале са радом 31.08.2018.године,гашењем установе престаје и њихово чланство у Заједници .
Једногласно донет
ЗАКЉУЧАК: Политехничкој школи у Крагујевцу, Првој техничкој школи ,, Милутин Миланковић '' у
Нишу, Техничкој школи ,, 12.фебруар '' у Нишу, Техничкој школи у Бабушници , Техничкој школи у Кладову
и Техничкој школи у Новој Вароши престаје чланство у Заједници машинских школа РС са 31.08.2018.
године.
Ад 5.)
Средње школе које су формиране Одлуком Владе и започеле са радом од 01.09.2018.године , а које су
поднеле захтев за пријем у чланство ЗМШ (приступницу ) су Средња стручна школа у Крагујевцу као и
Средња школа у Бабушници . Обе школе имају подручја рада машинство и обрада метала и биле су
чланице Заједнице. Једногласно се доноси
ОДЛУКА: Прима се Средња стручна школа у Крагујевцу и Средња школа у Бабушници у чланство
Заједнице машинских школа РС.
Ад 6.)
Синиша Којић,председник Заједнице изнео је понуду за одржавање редовне јесење седнице Скупштине
Заједнице. За термин одржавања утврђен је 22.-24.11.2018.године, прихваћена је понуда хотела ,,Бреза'' у
Врњачкој бањи од 2750,00 динара по особи дневно за пун пансион, свечана вечера 1.550,00 + 450,00
динара бон за пиће , договорен је оквирни редослед активности: за четвртак 22.11. седница УО око 12.00
часова, затим почетак рада Комисије за такмичење и Комисије за образовне профиле , за петак до 11.00
часова наставак рада Комисија, након тога седница Скупштине, а након затварања седнице свечана
вечера. Предложено је да о трошку Заједнице буду позвани Оливера Поњавић, Милојко Луковић и
Жељко Папић што је прихваћено. У дискусији изнети и предлози тема за Скупштину : формирање
ученичких задруга, мрежа школа, мрежа подршке за електронски дневник , стручна матура.
Ад 7.)
Испред региона Београд изнета проблематика у вези оцењивања на такмичењу ученика у категорији
статика, 2Д и 3Д као и став да је потребна измена правилника, дискутовано о начину спровођења
такмичења, предложено да чланови комисије за такмичење учествују у спровођењу такмичења , али да
буду изузети из комисија за преглед и оцењивање.
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Изнет проблем у функционисању сајта Заједнице који се десио претходних дана , као и потреба за
израдом новог , оквирна цена је између 300-700 еура , позивају се чланови УО да дају своје предлоге у
вези пројектног задатка као и особе или фирме за израду сајта.
За регионално такмичење за ТКУ датум и начин организације ће утврдити Комисија за такмичење.
Након што је дневни рад исцрпљен, седница је закључена у 14.00 часова.

Прилози:
-списак присутних на седници;

Записник сачинила:
Јелена Кујунџић с.р.

Председник ЗМШ РС:
Синиша Којић
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