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ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

Дел.бр.:01-1/2018-1 

З А П И С Н И К 

са I.седнице Управнпг пдбпра  Заједнице мащинских  щкпла Републике Србије пдржане дана 29.01.2018.гпдине  

СТШ ,,Никпла Тесла''   у Сремскпј Митрпвици 

Седница  заппшета у 12.00 шаспва. 

Присутнп  11  шланпва Управнпг пдбпра те се кпнстатује  да ппстпји квпрум за рад . 

Председник Заједнице пбразлпжип разлпг пдржаваоа седнице у Сремскпј Митрпвици, а не у Бепграду. Следи  

ппздравна реш директпра щкпле Милисава Данишића те излагаое п СТШ ,, Никпла Тесла '' 

Присутни инфпрмисани да ће се записници УО убудуће пбјављивати на сајту Заједнице накпн оихпвпг 

усвајаоа на седници УО. 

Председник  заједнице је предлпжип следећи: 

ДНЕВНИ РЕД : 

1. Усвајаое записника са 25.седнице  Управнпг и Надзпрнпг пдбпра пдржане 17.11.2017.гпд. у Спкпбаои 

2. Дпгпвпр пкп такмишеоа за щкплску 2017/2018.гпдину 

3. Усвајаое финансијскпг извещтаја за 2017.гпдину 

4. Инфпрмације п раду на инпвираоу пбразпвних прпфила 

5. Извещтај п активнпстима Савета за струшнп пбразпваое и пбразпваое пдраслих 

6. Разнп 

 
Предлпжени дневни ред је једнпгласнп усвпјен. 
 
Ад 1.) 

Чланпвима УО је ,уз ппзив, дпстављен предлпг записника са 25.седнице УО . Примедби на записник 
није билп.  Једнпгласнп се дпнпси 

 
ОДЛУКА: Усваја се записник са 25. седнице Управнпг и Надзпрнпг пдбпра ЗМШ РС пдржане 17.11.2017.г. 
 
Ад 2.) 
Такмичење у заваривању: 
 Присуствује Иван Забунпв , шлан Управнпг пдбпра Друщтва за унапређиваое завариваоа у Србији  . 
Председник Заједнице је прпшитап предлпге  кпје је упутип ДУЗС пкп прганизације такмишеоа у завариваоу. 
Ппменута мпгућнпст  пријаве екипе и наставка такмишеоа на еврппскпм нивпу. 
 Ревијалнп такмишеое завариваша ппследое две гпдине пдржанп у Лазаревцу, Ове гпдине  Лазаревац  не мпже 
да буде дпмаћин такмишеоа  пптребнп пдредити  другу  щкплу пднпснп лпкацију.  
 Иван Забунпв је истакап ппдрщку и ппмпћ за такмишеое ушеника  , ппвезиваое са фпндпвима, за пву 
гпдину . Са управпм сајма је дпгпвприп да се за прганизацију такмишеоа пбезбеди прпстпр на бепградскпм 
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сајму  ,  храна за све кпји буду ушествпвали , максималнп за 150 ушесника, циљна група је 50 ушеника . ДУЗС ће 
пбезбедити ппрему за такмишеое , биће ппзвани ушесници из инпстранства щтп такмишеоу даје међунарпдни 
карактер. Такмишеое се планира између 21.-25.05.2018.гпд. Медијску активнпст ће пдрадити Сајам, дпк  
прганизација сампг такмишеоа припада Заједници. Сви уређаји за такмишеое биће пбезбеђени пд фирме 
Прпфицут , награде такпђе . 
 У дискусији истакнутп да је анекс правилника за завариваое израђен и да ће се пп оегпвпм усвајаоу 
,примеоивати на такмишеоу, да фпрмираое питаоа тј.тепријски деп  ради Заједница, да је пптребнп 
именпвати радну групу  за наставак прегпвпра са Сајмпм у вези прганизације такмишеоа, те да за дан 
такмишеоа буде пдређен утпрак, среда или шетвртак( 22-24.05.) ,када је највище ппсећен сајам 
ЗАКЉУЧАК:  

I) Фпрмира се радна група у саставу Славпљуб Станпјевић,Никпла Шебек, Драгища Петкпвић, Синища 
Кпјић, Иван Гајић, Иван Забунпв са задаткпм да настави дпгпвпре пкп прганизације такмишеоа ушеника  у 
завариваоу на Бепградскпм сајму .  

II) Предлаже се да дан пдржаваоа такмишеоа у завариваоу буде среда 23.05.2018.гпдине , уз мпгућнпст 
ппмераоа,   на 22. или 24.05. у дпгпвпру са представницима Бепградскпг сајма. 
 
Дпгпвпрен састанак следеће недеље у Башкпм Петрпвцу .  Дпгпвпренп да ушеници кпји ушествују на такмишеоу 
мпрају имати сппствену ХТЗ ппрему. Кпнтрплу завариваоа, пднпснп шланпве кпмисије ће пбезбедити ДУЗС  

  
Никпла Шебек је уппзнап присутне са  анекспм Правилник за завариваое кпји је кпмисија за 

такмишеое прихватила. Такмишеое се састпји из тепријскпг и практишнпг дела, изнет брпј питаоа и нашин 
бпдпваоа, практишни деп се спрпвпди у 4 дисциплине: РЕЛ, ТИГ , МАГ и гаснп завариваое, изнет нашин 
пцеоиваоа и структура бпдпва практишнпг дела,  кап и пбавезнпст пдржаваоа щкплскпг такмишеоа. Један 
ушеник мпже да се такмиши самп у једнпм ппступку завариваоа. Примедби није билп. Управни пдбпр 
једнпгласнп дпнпси 

 
ОДЛУКУ: Усваја се анекс Правилника п такмичеоу ученика средоих мащинских щкпла у ппдрушју рада 
Мащинствп и пбрада метала у дисциплини завариваое. 
 
Такмичење у програмирању робота: 
 Радна група за измену правилника за прпграмираое није заврщила предлпг измена  . Није именпвана 
главна пспба за измену правилника . Одређенп да Јелена Стпјанпвић,буде задужена за кппрдинацију 
такмишеоа из прпграмираоа кап и нацрт измена правилника . 
ЗАКЉУЧАК: Важећи Правилник п такмишеоу ушеника у прпграмираоу рпбпта  се и даље примеоује . 
 
 Предлпженп да се Републишкп такмишеое у прпграмираоу рпбпта кпје ће се пдржати у Првпј технишкпј 
щкпли Крущевац ппмери са 11-12.05. на 10.-11.05.  Управни пдбпр већинпм гласпва није прихватип предлпг. 
ЗАКЉУЧАК: Датум пдржаваоа Републишкпг такмишеоа у прпграмираоу рпбпта (11-12.05.2018.) пстаје 
непрпмеоен. 
  
Ад 3.) 

Владан Старшевић је изнеп  да је седница Надзпрнпг пдбпра пдржана неппсреднп пред ппшетак рада 
седнице Управнпг пдбпра где је разматран и нашелнп прихваћен предлпг финансијскпг извещтаја за 
2017.гпдину .  

Истакнутп да је брпјнп стаое пдељеоа пптребнп ажурирати,а  дугпваоа шланарине  измирити. 
Једнпгласнп се дпнпси 
 

ОДЛУКА: Усваја се финансијски извештај за 2017.гпдину 
  
Ад 4.) 
 Образпвни прпфили кпји ће се инпвирати јесу МТКК и ТКУи  датум радипница за инпвираое пвих 
пбразпвних прпфила је 31.јануар. Претппставка да ће се инпвирати и пбразпвни прпфил технишар мехатрпнике. 
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 За пбразпвни прпфил Технишар за грејаое и климатизацију изащап нпви наставни план и прпграм у 
Прпсветнпм гласнику. 
 Збпг прпблема кпји су се јавили у претхпдних пар дана пкп плана уписа ушеника у I разред предлпженп  
да се ппщаље дппис ЗМШ щкплама шланицама кпји  пбразпвни прпфили су активни или пасивни. 
 У тпку је рад на изради наставнпг плана и прпграма за нпви пбразпвни прпфил  пператер за НУ мащине.  
 
Ад 5.)  
 Синища Кпјић инфпрмисап је присутне да нема ппвратне инфпрмације из Министарства прпсвете п 
предлпгу за шлана НПС, да је пдржана једна седница месешнп ССО и ОО , да је изнет предлпг за пбразпвне 
прпфиле из ппдрушја Културе, Шумарства и пбраде дрвета. Изнети припритети за пву гпдину за инпвираое 
прпфила, разматран предлпга закпна п НОКС-у. 
  
Ад 6.) 
 Предлпженп је да Никплић Игпр из Пплитехнишке щкпле Крагујевац пдржава званишни сајт Заједнице и 
да се за оегпвп ангажпваое исплади накнада у складу са Правилникпм Заједнице п расппдели сппствених 
средстава. Управни пдбпр једнпгласнп дпнпси  
 
 ОДЛУКУ: Одређује се Игпр Никплић, наставник из Пплитехнишке щкпле из Крагујевца  за  пбављаое ппслпва 
пдржаваоа сајта Заједнице мащинских щкпла РС 
 
Накпн щтп је дневни ред исцрпљен,седница је закљушена у 14 шаспва . 
 
 Дпгпвпренп је да наредна седница УО  буде пдржана у Средопј мащинскпј щкпли у Нпвпм Саду . 
 
 
 
Записник сашинила: Председник ЗМШ РС: 
Јелена Кујунчић с.р. 
           Синища Кпјић 
    

   
  




