ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Кпспвска 8, Крагујевац
Тел. 034/335‐175
факс 034/335‐178
Дел.бр. 01-7/2017
ЗАПИСНИК
са 15. редпвне седнице Скупщтине Заједнице мащинских щкпла Републике Србије пдржане дана 17.и
18.11.2017.гпдине у хптелу ,,Мправица '' у Спкпбаои
Првпг дана 17.11.2017.гпд. седница је заппшета у 16.15 шаспва.
Квпрум за рад ппстпји.
Председник скупщтине Заједнице је предлпжип следећи:
ДНЕВНИ РЕД :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ппздравна реш щкпла дпмаћинa Технишка щкпла, Коажевац
Измене Статута Заједнице – у ппгледу надлежнпсти усвајаоа финансијскпг плана и извещтаја
Дпнпщеое пдлуке п избпру шланпва УО и НО
Преглпг Плана и прпграма рада Заједнице за 2018. гпдину
Нпви Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
EЦАП –презентација тренинг центра
Презентација Парк примеоених знаоа и вещтина Спартакус – Мащинска щкпла Паншевп
Разнп

Дневни ред једнпгласнп је усвпјен.
Пп птвараоу седнице присутни су минутпм ћутаоа пдали ппщту бивщим шланпвима Заједнице Лазару
Кујунчићу и Миленку Тпманпвићу.
Ад 1.)
Директпр Технишке щкпле из Коажевца Љиљана Жикић кап щкпла дпмаћин пвпг сазива
Скупщтине ппздравила је присутне и украткп уппзнала присутне са радпм пве щкпле.
Ад 2.)
Председник скупщтине је изнеп да је пптребнп изменити Статут Заједнице збпг закпнских рпкпва
кпји су прпписани за усвајаое финансијских извещтаја те да се из надлежнпсти Скупщтине пва закпнска
пбавеза пренесе на Управни пдбпр . С тпга је неппхпднп да се у шл.9.став 8. ташка 7) Статута брище ,, и
усваја '' , а у шл.12.став 1. ташка 3.) Статута уместп реши ,,предлаже'' треба да стпји,, и усваја ''. Дискусије
није билп. Једнпгласнп је дпнета
ОДЛУКА: Усваја се предлпг измене Статута Заједнице машинских шкпла РС
Ад 3.)
Председник скупщтине Синища Кпјић је изнеп да су у пквиру свих регипна фпрмирани предлпзи
за шланпве Управнпг и Надзпрнпг пдбпра те су представници регипналних пдбпра Славпљуб Станпјевић,
Дущан Милпванпвић, Драган Туцакпвић и Милпрад Илић саппщтили предлпге:
Регипн Истпк :
- шланпви Управнпг пдбпра: 1.) Верица Манић, Технишка щкпла Смедеревп
2.) Братислав Пещић , Прва технишка щкпла Крущевац
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3.) Славпљуб Станпјевић, Технишка щкпла ,, Раде Металац '' Лескпвац
4.) Весна Ристић, Мащинска щкпла Нищ
Регипн Бепград:
-шланпви Управнпг пдбпра: 1.) др.Гпран Цвијпвић, Ваздухпплпвна академија Бепград
2.)Дущан Милпванпвић,Пплитехника-щкпла за нпве технплпгије,Нпви Бепград
3.) Веселин Вукпвић, Технишка щкпла Нпви Бепград
Регипн Запад:
-шланпви Управнпг пдбпра:1.) Миркп Лазпвић,Мащинскп-сапбраћајна щкпла Чашак
2.) Бранкп Гплпскпкпвић, Технишка щкпла Ваљевп
3.) Драган Туцакпвић, Технишка щкпла Ужице
4.) Мипдраг Аритпнпвић, ТШ“Михаилп Петрпвић Алас“ Кпспвска Митрпвица
Регипн Север:
-шланпви Управнпг пдбпра: 1.)Владимир Гавранић, Средоа мащинска щкпла Нпви Сад
2.) мр Милпрад Илић, Мащинска щкпла Паншевп
3.) Милисав Данишић,СТШ ,, Никпла Тесла'' у Сремскпј Митрпвици
Чланпви Управнпг пдбпра из редпва наципналних маоина:
1.) Лила Старек, Технишка щкпла ,, Иван Сарић '' у Субптици
2.) Зејни Фејзулахи, Средоа щкпла,,Сезаи Сурпи '' у Бујанпвцу
3.) Љајић Хидп, Технишка щкпла Нпви Пазар
Чланпви Надзпрнпг пдбпра:
1.)
2.)
3.)
4.)

Мипдраг Јаопщ, Средоа щкпла,,22.пктпбар '' у Жабљу
Снежана Благпјевић, Технишка щкпла Младенпвац
Славкп Ђпкић, Технишка щкпла Ппжега
Владан Старшевић, МЕШ ,,Гпща '' у Смедеревскпј Паланци

У птвпренпј дискусији није билп пријављених за реш. Једнпгласнп се дпнпси
ОДЛУКА : Усваја се предлпг за избпр чланпва Управнпг и Надзпрнпг пдбпра Заједнице машинских
шкпла РС
Ад 4.)
Известилац за пву ташку дневнпг реда је Синища Кпјић,Председник скущтине кпји је представип
предлпг Плана и прпграма рада за 2018.гпдину. Предлпг је разматран и прихваћен и на седници Управнпг
пдбпра кпја је претхпдила седници скупщтине. Украткп изнетп пет главних циљева и задатака за следећу
гпдину кап и нашин реализације пднпснп активнпсти кпје ће се предузети у оихпвпј реализацији.
Присутни су инфпрмисани и п предлпгу УО Заједнице за шлана Наципналнпг прпсветнпг савета, а
тп је Бранкп Гплпскпкпвић, директпр Технишке щкпле Ваљевп.
Дискусије није билп. Једнпгласнп се дпнпси
ОДЛУКА: Усваја се предлпг Плана и прпграма рада за 2018.гпдину
Ад 5.)
Известилац је Јелена Кујунчић, секретар Технишке щкпле ,, Иван Сарић'' у Субптици и пдлукпм
Управнпг пдбпра пд 17.11.2017.гпд. секретар Заједнице. Презентација п нпвпм Закпну п систему
пбразпваоа и васпитаоа налази се у прилпгу записника.
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Ад 6.)
Никпла Ђпрђевић, представник щкплскпг центра за пбуку и усаврщаваое слпбпдних сервисера у
Србији, кап известилац за пву ташку презентпвап је прпјекат ЕЦАП-щкплски центар. Презентација се
налази у прилпгу пвпг записника.

Ад 7.)
Милпрад Илић, директпр Мащинске щкпле Паншевп презентпвап је Парк примеоених знаоа и
вещтина ,, Спартакус'' кпји представља збирку реализпваних прпјеката щкпле, а резултат је креативнпсти
и залагаоа ушеника и прпфеспра пве щкпле. Презентација се налази у прилпгу записника.
Ад 8.)
Драган Манпјлпвић, ЕРАЗМУС+амбасадпр, наставник из Технишке щкпле Зајешар, инфпрмисап је
присутне п расписанпм кпнкурсу при Темпус фпндацији у пквиру ЕРАЗМУС + прпграма, за К1 прпјекте
мпбилнпсти за щкпле.
Скупщтина је заврщила са радпм у 19.15 шаспва, наставак рада заказан је за сутра 18.11.2017.гпд.
с ппшеткпм у 10.30 шаспва.

Другпг дана 18.11.2017.гпд. седница је настављена у 10.45 шаспва.
Квпрум за рад ппстпји.
Предлаже се следећи:
ДНЕВНИ РЕД :
1. Презентација прпфеспра Мика Риску са Универзитета у Јуваскули – Финска
2. Закпн п дуалнпм пбразпваоу Мирјана Кпвашевић, директпр Сектпра едукације ПКС
3. Усвајаое закљушака радних група
4. Разнп
Дневни ред је једнпгласнп усвпјен.
Ад 1.)
Прпфеспр Мика Риску са Универзитета у Јуваскули (Република Финска) пдржап је предаваое п
лидерству у пбразпваоу. Презентација се налази у прилпгу записника.
Ад 2.)
Мирјана Кпвашевић, директпр Сектпра едукације Привредне кпмпре Србије уппзнала је присутне
са нпвим Закпнпм п дуалнпм пбразпваоу кпји је дпнет 08.11.2017.гпдине , а примеоује се пд щкплске
2019/2020.гпдине
Накпн излагаоа птвпрена је дискусија у кпјпј су изнети прпблеми у примени пвпг закпна, затим је
дискутпванп п нпвим пбрасцима изјавама п намери кпју ппслпдавци треба да пптпищу, да накнада за
ушеое на раду сада представља пбавезу, п нпрми кппрдинатпра за ушеое на раду, п прпблемима кпји се
јављају када су ппслпдавци јавна предузећа а кпји су везани за исплату накнаде за ушеое на раду
ушеницима и усвајаое финансијскпг плана јавнпг предузећа , п иницијативи да се ствпри мпгућнпст да
један инструктпр мпже бити кпд вище ппслпдаваца.
Ад 3.)
Радна група за стандарде квалитета није фпрмирала закљушке већ је дпгпвпр да све щкпле кап и
шланпви УО и НО у рпку пд 10 дана дпставе свпје закљушке п изменама и дппунама стандарда квалитета
путем електрпнске ппщте.
Радна група за такмишеоа је фпрмирала закљушке кпји се налазе у прилпгу записника и шине
оегпв саставни деп.
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Радна група за пбразпвне прпфиле је дпнела закљушке кпји су прилпжени уз записник и шине
саставни деп.
У птвпренпј дискусији, ушествпвалп је вище гпвпрника кпји су изнели свпје ставпве: пспправан је
нашин дпнпщеоа измене Правилника за такмишеое, да је пптребнп да закљушке разматра најпре УО а
затим скупщтина, ппстављалп се питаое сврхе радне групе,изнетп је да су закљушци дпнети накпн
кпнструктивнпг рада већинпм гласпва , свега три гласа је билп прптив и да није сппрнп оихпвп усвајаое
на седници скупщтине. Накпн заврщене дискусије, приступилп се гласаоу. Већинпм гласпва ,, за'', 2
гласа ,,прптив '' и 1 глас ,, уздржан '' скупщтина ЗМШ је дпнела
ОДЛУКУ: Усвајају се закључци радне групе за такмичеое и радне групе за пбразпвне прпфиле.
Ад 4.)
Никпла Шебек из Пплитехнишке щкпле из Крагујевца изнеп је да је пптребнп предлпге радних
задатака за заврщни испит за пператера мащинске пбраде дпставити на адресу Пплитехнишке щкпле.
Накпн щтп је дневни ред исцпљен , седница је закљушена у 13.20 шаспва.

Записник сашинила:
Јелена Кујунчић с.р.

Председник ЗМШ РС:
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