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ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Косовска 8, Крагујевац   
Тел. 034/335‐175 
факс 034/335‐178 
 
Дел.бр.01‐10/2018 

З А П И С Н И К 

са 16.редовне седнице Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије одржане дана 15.и 

16.06.2018.године   у Суботици 

Првог дана 15.06.2018.год. седница је започета у 14.15 часова. 

Кворум за рад постоји. 

Председник скупштине Заједнице је предложио следећи: 

ДНЕВНИ РЕД : 

1. Свечано отварање –поздравна реч представника локалне самоуправе и директора Техничке 
школе ,, Иван Сарић '' 

2. ,,Дуално образовање: актуелна питања у реализацији''‐  доц.др Габријела Грујић,помоћник 
министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање  

3. ,,Циљ и обим учења кроз рад '' и ,, Неформално образовање ''‐ мр Гордана Митровић, саветник 
координатор ЗУОВ‐а 

4. Презентација‐ Сегедински стручни центар, стручна гимназија и средња стручна школа Мораварош  
Р. Мађарска‐ Фекету Бела, директор  

5. ,,Искуства и предлози за унапређивање у организацији такмичења''‐  др  Игор Фирстнер, директор 
Високе техничке школе струковних студија у Суботици 

 
Кафе пауза оквирно 15.45 часова 
 
        6.   Финансијски извештај за 2017.год. 
        7.   Усвајање Статута Заједнице машинских школа РС 
        8.   Именовање члана Управног одбора из региона Север 
        9.   Разно 
 
      Од  17.00 часова ‐ рад у сталним телима :  

 Комисија за такмичења  

 Комисија за образовне профиле 

Дневни ред једногласно је усвојен. 
 
Поздравна реч Наташе Алексић ,члана Градског већа  града Суботице задуженoг за образовање 

 
Ад 1.) 
Директор Техничке школе ,, Иван Сарић'' у Суботици, Жељко Рајчић  поздравио је  присутне и укратко 
презентовао рад ове школе. 
 
Ад 2.) 
Др Габријела Грујић  је изнела  о актуелности у увођењу  дуалног образовања у Србији, истакла важност и 
улогу компанија у овом процесу, указала је на постигнуте резултате у протеклом периоду као и 
активности и рад сектора за дуално и предузетничко образовање у наредном периоду. 
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Ад 3.) 
Мр Гордана Митровић , саветница ЗУОВ‐а,  је у свом излагању истакла  циљ и обим учења према закону о 
дуалном образовању. Изнет је став да свако дете треба да добије посао не само најбољи ученици. У 
погледу неформалног образовање указано да је за  стицање статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих заинтересован врло мали број школа те је подстакла присутне на 
ангажовање и стицање овог статуса .Презентација у прилогу. 
У отвореној дискусији изнето да  је неформално образовање допуна формалног образовања и указано је 
на реализоване обуке у ранијем периоду у оквиру Регионалних центара компетенција . 
  
 Ад 4.) 
У прилогу је презентација предавања Фекету Беле, директора Сегединског стручног центра, стручна 
гимназија и средња стручна школа Мораварош. 
 
Ад 5.) 
Др Игор Фирстнер , истакао потребу за укључењем и високих школа струковних студија у систем дуалног 
образовања. 
Изнео је искуства са прошлогодишњег Републичког  такмичења из статике , 2д и 3д које је одржано у 
Суботици у Високој техничкој школи струковних студија. Проблематика из статике јесте тежина задатака, 
свега 1 ученик урадио тачно све задатке. У компјутеској графици‐2Д такмичењу проблеми су сопствени 
рачунари ученика, који имају  свој софтвер ( који су различити ) што отежава у знатној мери  прегледање 
задатака, те је предложено да је можда лакше штампана форма за прегледање. Највећи проблеми су 
били у категорији 3Д . Дат је предлог за повезивањем факултета и високих школа  и разменом искустава 
око такмичења.  
 
Ад 6.) 
Владан Старчевић, председник Надзорног одбора изнео је да је надзорни одбор разматрао финансијски 
извештај за 2017.годину на седници одржаној 29.01.2018.год , да су сва средства плански трошена ,а 
трошкови наменски , те је Управни одбор на седници одржаној истог дана у Сремској Митровици исти 
извештај и усвојио. Доноси се  
 
ЗАКЉУЧАК : Прихвата се финансијски извештај за 2017.годину 
 
Ад 7.) 
Секретар Заједнице, Јелена Кујунџић је изнела да је нацрт Статута достављен свим чланицама Заједнице 
те да је  након одржане расправе о истом и јучерашње седнице Управног одбора утврђен предлог Статута 
. Презентација у прилогу . Дискусије није било. Једногласно се доноси 
 
ОДЛУКА: Усваја се Статут Заједнице машинских школа Републике Србије.  
                   Статут ће бити објављен на званичном сајту Заједнице  
 
 Ад 8.) 
Члан Управног одбора Милорад Илић због одласка у пензију није више представник школе те је потребно 
именовати новог члана УО из региона север уместо поменутог.  Предлаже се Ненад  Дојчиновић, 
директор Машинске школе из  Панчева за члана УО из региона Север . Једногласно је донета   
 
ОДЛУКА : Бира се Ненад Дојчиновић за члана Управног одбора Заједнице машинских школа РС уместо 
досадашњег члана Милорада Илића 
  
Ад 9.) 
Није било тема за разматрање под овом тачком дневног реда. 
 
Скупштина је завршила са радом у 16.50 часова,  следи рад у сталним телима , а наставак седнице је 
заказан  за сутра 16.06.2018.год.  с почетком у 10.30 часова. 
 



 

Другог дана 16.06.2018.године,седница Скупштине је настављена у 10.40 часова у Техничкој школи ,, Иван 
Сарић '' 
Председник Заједнице предлаже следећи
 
ДНЕВНИ РЕД: 
 
       1.  Средња Техничка школа и Гимназија Вак Боћан из Ђенђеша, Р.Мађарска  
директор‐ излагање о дуалном образовању ,  сарадњи са школама у ЕУ  и међународним пројектима у 
Мађарској  

       2. презентација међународног пројекта ,, 3д глобус '' 

       3. извештаји Комисије за такмичења и образовне профиле , усвајање закључака и  евентуално нових 
правилника или анекса правилника 

       4.  завршетак рада Скупштине  

Дневни ред једногласно је усвојен. 
 
Ад 1.) 
У прилогу је презентација директора  Средње Техничке школе и Гимназије Вак Боћан из Ђенђеша, 
Бењовски Петера. 
 
Ад 2.) 
У прилогу је презентација међународног пројекта ,, 3д глобус '' 

Ад 3.) 
Славољуб Станојевић, председник Комисије за такмичењ
донете закључке. Извештај у прилогу записника.
У дискусији разматрани  закључци .Изнет
групе за такмичења ради унапређивања 
би се додељивао и преносио најуспешнијим школама на Републичком  такмичењу ученика трогодишњих 
профила , за компјутерско управљање  
 
 Веселин  Вуковић ,председник Комисије за нове образовне п
Изнео је и да на даље није у могућности да обавља ову функцију јер ускоро одлази у пензију.  По 
закључку и налогу Управног одбора разматран је  захтев Политехничке школе из Крагујевца и донет је 
закључак. Извештај у прилогу записника. 
 
ЗАКЉУЧАК: Закључци Комисије за такмичење и Комисије за образовне профиле биће усвајани на 
наредној седници Скупштине ЗМШ.
 
Након што је дневни ред исцпљен , седница је за
 
 
Записник сачинила: 
Јелена Кујунџић с.р. 

 
 
 

Другог дана 16.06.2018.године,седница Скупштине је настављена у 10.40 часова у Техничкој школи ,, Иван 

Председник Заједнице предлаже следећи 

едња Техничка школа и Гимназија Вак Боћан из Ђенђеша, Р.Мађарска  ‐Бењовски Петер, 
излагање о дуалном образовању ,  сарадњи са школама у ЕУ  и међународним пројектима у 

2. презентација међународног пројекта ,, 3д глобус '' – Хевер Тибор и Немет Тибор

3. извештаји Комисије за такмичења и образовне профиле , усвајање закључака и  евентуално нових 
правилника или анекса правилника  

презентација директора  Средње Техничке школе и Гимназије Вак Боћан из Ђенђеша, 

У прилогу је презентација међународног пројекта ,, 3д глобус '' – Хевер Тибор и Немет Тибор

Славољуб Станојевић, председник Комисије за такмичења поднео је извештај  о раду ове Комисије и 
донете закључке. Извештај у прилогу записника. 

матрани  закључци .Изнет предлог да се одржи састанак представника факултета и радне 
ради унапређивања такмичења, као и иницијатива о увођењу прелазног пехара који 

би се додељивао и преносио најуспешнијим школама на Републичком  такмичењу ученика трогодишњих 
профила , за компјутерско управљање   и посебно за  статику,2Д и 3Д. 

,председник Комисије за нове образовне профиле поднео је извештај  о раду Комисије. 
на даље није у могућности да обавља ову функцију јер ускоро одлази у пензију.  По 

закључку и налогу Управног одбора разматран је  захтев Политехничке школе из Крагујевца и донет је 
ј у прилогу записника.  

Комисије за такмичење и Комисије за образовне профиле биће усвајани на 
наредној седници Скупштине ЗМШ. 

Након што је дневни ред исцпљен , седница је закључена у 13.15 часова. 

 Председник ЗМШ Р
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Другог дана 16.06.2018.године,седница Скупштине је настављена у 10.40 часова у Техничкој школи ,, Иван 

Бењовски Петер, 
излагање о дуалном образовању ,  сарадњи са школама у ЕУ  и међународним пројектима у 

ер Тибор и Немет Тибор 

3. извештаји Комисије за такмичења и образовне профиле , усвајање закључака и  евентуално нових 

презентација директора  Средње Техничке школе и Гимназије Вак Боћан из Ђенђеша, 

Хевер Тибор и Немет Тибор 

извештај  о раду ове Комисије и 

састанак представника факултета и радне 
увођењу прелазног пехара који 

би се додељивао и преносио најуспешнијим школама на Републичком  такмичењу ученика трогодишњих 

рофиле поднео је извештај  о раду Комисије. 
на даље није у могућности да обавља ову функцију јер ускоро одлази у пензију.  По 

закључку и налогу Управног одбора разматран је  захтев Политехничке школе из Крагујевца и донет је 

Комисије за такмичење и Комисије за образовне профиле биће усвајани на 

Председник ЗМШ РС: 

 


