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ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Косовска 8, Крагујевац   
Тел. 034/335‐175 
факс 034/335‐178 
е‐mail:predsednik@zms.edu.rs 
 

Дел.бр.: 01‐1/2018‐15 

З А П И С Н И К 

са II.седнице Управног одбора  Заједнице машинских  школа Републике Србије одржане дана 

18.05.2018.године у Машинској школи   у  Нишу 

Започето у 16.15 часова. 

Присутно  је 13 чланова УО те се констатује  да постоји кворум за рад. 

Председик Заједнице предлаже следећи: 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 1.седнице  УО одржане 29.01.2018.год. у Сремској Митровици 
2. Нацрт новог Статута ЗМШ РС 
3. Именовање координатора Регионалног одбора Север 
4. Извештај о активностима: ‐ припрема за такмичење у заваривању  

                                      ‐ са одржаних Реп. такмичења за трећи степен и роботика 
   ‐ са седнице ССО и ОО 

5. Припрема  16.седнице Скупштине ЗМШ  која ће се одржати  15. и 16.06.2018.год. 
6. Разно 

 
Дневни ред  је  једногласно усвојен . 

Aд  1.) 

Члановима УО  је , уз позив, достављен предлог записника са 1.седнице УО . Примедби на записник 
није било. Једногласно се доноси 

 
ОДЛУКА: Усваја се записник са 1.седнице  Управног  одбора одржане 29.01.2018.год. 

Ад 2. ) 

Секретар Заједнице изнела је нацрт Статута Заједнице. Презентација  се налази у прилогу записника. 

Након излагања, следила је дискусија у којој је разматрано како решити проблем кворума, односно 

начин дефинисања истог у новом Статуту. Изнет предлог да  кворум чине већина присутних чланица 

школа. Постављено питање колико би појединац требало да плати чланарину с обзиром да нацрт 

предвиђа и могућност чланства и за физичка лица,затим да се основ искључења из Заједнице због не 

плаћања чланарине брише из нацрта , те је предложено да председник Заједнице треба да се стара о 

спровођењу одлука скупштинских одлука.  

Предложено да се именовање  члана  УО врши на име и презиме , а не на школу,  о чему је посебно 

дискутовано. 
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Изнето да ће се поводом новог циља Заједнице организовати стручни семинари  /конференције за 

унапређивање  знања  чланова Заједнице, као и о тенденцији за пријаву скупа при ЗУОВ‐у . 

Чланове радне групе за предлог Статута  треба да предложи сваки регион . 

Ад 3.) 

С обзиром да је Милораду  Илићу, директору Машинске школе Панчево престао радни однос у школи, 

самим тиме му је у складу са Статутом престао мандат члана УО и координатора региона Север.  

Предложено да се за координатора региона Север именује  Дојчиновић Ненад , садашњи директор 

Машинске школе Панчево. Управни одбор једногласно доноси 

ОДЛУКУ: Именује се Дојчиновић Ненад, директор Машинске школе Панчево за координатора 

региона Север. 

У оквиру ове тачке разматрано и питање координатора региона Београд, те је Управни одбор 

једногласно донео 

ОДЛУКУ: Именује се Душан Миловановић,потпредседник Заједнице и директор Политехнике-школе 

за нове технологије за кооординатора региона Београд. 

Ад 4) 

Председник Заједнице информисао о Републичком такмичењу у заваривању које ће се ове године 

први пут организовати на Београдском сајму у оквиру сајма технике, 23.05. ,преко 50 такмичара  из 20 

школа , 4 привредна субјекта и гости из Словеније и Мађарске . Пословне позивнице за улазнице за 

сајам и такмичење су дате Заједници . ГИЗ ће сносити трошкове исхране и освежења,а партиципација 

за трошкове организације тзв.,, котизација'' је  1500 по учеснику. Потребно је за обезбедити смештај за 

учеснике из иностранства . 

ЗАКЉУЧАК:  за учеснике из иностранства (6 ноћења)  трошкове сноси Заједница. 

Изнет проблем котизација односно на који начин уплаћивати трошкове организације такмичења .   
Председник Заједнице информисао да ће се  средства из министарства просвете за  суфинансирање 
републичких такмичења  ове године исплаћивати преко Заједнице. 
  
Одржано је Републичко такмичење за трећи степен  у Трстенику  11.и 12.05.2018.год. Изнета спорна 

ситуација у такмичењу  аутомеханичара.  Бранислав Пешић ,директор Прве техничке школе у Крушевцу 

поднео је  извештај о одржаном Републичком такмичењу из програмирања робота 11.и 12.05.Известио 

о  одржаним активности  за унапређење такмичења у програмирању робота са менторима , изнете 

нове идеје , радна група за такмичење ће на следећој Скупштини изнети анализу појединачних 

задатака . Оцењено је да је  такмичење успешно и протекло без жалби. Исказан напредак о 

организацији такмичења.     

Отворена дискусија.Предложено да се за следећу годину измене сви чланови у комисијима за трећи 

степен , да се уведу социјални партнери у комисије за трогодишње профиле .   

Истакнуто је да је у порасту број учесника у такмичењу за трогодњи профил, МГРТ треба укинути за 

следећу године због малог броја учесника. Предложено је да се убудуће на почетку такмичењу изнесе 

састав  односно чланови комисије. 

Дата је иницијатива да се организује  такмичење за профил техничар  мехатронике јер постоји 

иницијатива из НИС‐а за организовање овог такмичења. Након завршетка дискусије усвојени 



 

ЗАКЉУЧАК:  

I) Машинска школа из Панчева носилац 

образовног профила техничар мехатронике  

II) Од наредне школске године неопходно је да школу

обиђе Комисија која ће да утврди 

Извештај о активностима   ССО и ОО 

састанка . Програм наставе и учења за 

који се налазе на страни ,, Б ''  физика, екологија и предузетништ

страни ,, А '' . Уводи се од следеће школске годин

компјутерско управљање ( ЦНЦ ) машина .П

профил. 

Ад 5) 

Секретар Заједнице презентовала

предавачи ,гости  из Мађарске и Хрватске .

ОДЛУКУ: седница Скупштине Заједнице одржаће се у Суботици дана 15.и 16.06.2018.год.

Ад 6)  

Изнет је предлог за логотип  Заједнице

конкурс за исто. 

Након што је дневни рад исцрпљен, седница је закључена 

 

Записник сачинила: 
Јелена Кујунџић с.р. 
     

 
 
 

 

Машинска школа из Панчева носилац je организације ревијалног такмичења

образовног профила техничар мехатронике  за следећу годину.  

Од наредне школске године неопходно је да школу домаћина Републичког 

исија која ће да утврди  испуњеност  услова  за такмичење

ССО и ОО  поднео је председник Заједнице ,Синиша Којић . Одржано је 

Програм наставе и учења за  иновирани ТКУ  разматран на Савету. Велики проблем предмети 

физика, екологија и предузетништво који су општи предмети и пр

од следеће школске године и назив овог образовног профила је техничар за 

компјутерско управљање ( ЦНЦ ) машина .Предвиђен је  и помоћни наставник за овај обра

резентовала је понуду за седницу Скупштине у Суботици . Најављене су теме и 

из Мађарске и Хрватске . Управни одбор једногласно доноси  

ОДЛУКУ: седница Скупштине Заједнице одржаће се у Суботици дана 15.и 16.06.2018.год.

Заједнице који је израдио Славољуб  Станојевић, а биће и расписан

Након што је дневни рад исцрпљен, седница је закључена  у 18.20 часова. 

 Председник ЗМШ РС:
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ревијалног такмичења ученика 

Републичког  такмичења 

за такмичење.  

однео је председник Заједнице ,Синиша Којић . Одржано је три 

разматран на Савету. Велики проблем предмети 

који су општи предмети и припадају 

е и назив овог образовног профила је техничар за 

помоћни наставник за овај образовни 

седницу Скупштине у Суботици . Најављене су теме и 

ОДЛУКУ: седница Скупштине Заједнице одржаће се у Суботици дана 15.и 16.06.2018.год. 

који је израдио Славољуб  Станојевић, а биће и расписан 

Председник ЗМШ РС: 

  


