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ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Косовска 8, Крагујевац   
Тел. 034/335‐175 
факс 034/335‐178 
е‐mail:direktor@politehnicka.kg.edu.rs 
 

З А П И С Н И К 

са 24.седнице Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане 

дана 11.10.2017.године  у Политехничкој школи у Крагујевцу  

Седница је започета у 12.00 часова. 

 

По отварању седнице присутни су минутом ћутања одали пошту бившем члану Заједнице Миленку 

Томановићу. 

Услед спречености секретара Заједнице Оливере Поњавић да обавља послове, вођење записника за ову 

седницу је поверено Јелени Кујунџић из Техничке школе,, Иван Сарић '' у Суботици. 

 

Кворум за рад постоји. 

Председник заједнице је предложио следећи: 

ДНЕВНИ РЕД : 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Припрема 15 Скупштине ЗМШ 
3. Допис МПН – Ревизија наставних програма  МТКК и ТКУ 
4.Разно 
 
Предложени дневни ред је једногласно усвојен. 
 
Ад 1.) 

Записник са 23.седнице УО и НО објављен је на сајту Заједнице и члановима је доступан садржај 
истог . Дискусије није било. Једногласно се доноси  

 
ОДЛУКА: Усваја се записник са 23. седнице Управног и Надзорног одбора ЗМШ РС 
 
Ад 2.) 
 Известилац за ову тачку дневног реда је председник Заједнице Синиша Којић који је изнео да се  
за половину новембра планира одржавање Скупштине ЗМШ РС . За 17.11. је планирана седница УО и НО , 
а истог и следећег дана ( 18.11.) Скупштина . Пре одржавања Скупштине је потребно да сви региони 
одрже састанке на којима ће дати предлоге за избор чланова Управног одбора, да се размотри календар 
и домаћин такмичења за 2018.годину и да се на следећој седници изнесу предлози. Финансирају се само 
два такмичења,мада се разматра могућност о финансирању и других такмичења ( бравар-заваривач, ТКУ, 
роботика) . За следећу годину се предвиђа да дипломе са републичких такмичења потписује министар 
просвете како би се избегли проблеми који су се ове године јавили приликом уписа на машинске 
факултете. О месту одржавања наредне седнице УО и Скупштине биће одлучено у наредних десетак дана 
када се прикупе понуде . Предложена места су Ждрело, Врњачка бања и Сокобања.  
 У отвореној дискусији предложено да се при изради правилника за такмичење укључе и друштво 
за заваривање ,представници ЗУОВ-а, МПНТР , као и појединци који су раније учествовали у раду 
Заједнице ( Милоје Ђурић , Грго Стантић, Верица  Манић, Ранко Петковић  ) 
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Ад 3.) 
 Председник Заједнице Синиша Којић је изнео да је радни материјал за ову тачку прослеђен свима 
путем маил-а и дао реч Небојши Јовичићу ,заменику директора Развојног бизнис центар Крагујевац који 
је  укратко  упознао присутне са сарадњом са Политехничком школом у Крагујевцу на локалном пројекту, 
као и о истраживању које је спроведено, а које је обухватало послодавце, наставнике и ученике металске 
струке. Закључак до којег се дошло јесте да ученици IV ССС немају довољно компетенција након 
завршеног школовања и да то представља сметњу за њихово запошљавање. Као добар резултат за 
решавање овог проблема показала се летња пракса у трајању од месец и по данакоју су похађали млади 
који су завршили школу те је из тога проистекла и иницијатива за измену образовних профила машински 
техничар за компјутерско конструисање и техничар за компјутерско управљање. 
 Бранко Перовић из Политехничке школе у Крагујевцу је презентовао присутнима закључке из СКА 
анализе по спроведеном пројекту о којем је реч ( презентација у прилогу овог записника ) Као закључке је 
изнео да је потребно радити на компатибилности образовних профила и да је потребно да образовни 
профил ТКУ има производне компетенције. 
 У отвореној дискусији која је уследила након излагања расправљало се о начину писања 
компетенција, затим да овај материјал који је сачињен може да представља иновирање и препоруке на 
нивоу школе у оквиру права за изменом плана и програма до 30%, и/или радној групи коју формира 
МПНТР за рад на иновирању поменутих образовних профила.  
 
ЗАКЉУЧАК : Покреће се иницијатива при МПНТР РС за иновирање образовних профила машински 
техничар за компјутерско конструисање и техничар за компјутерско управљање 
  
Ад 4.) 
 Под овом тачком дневног реда предложена је сарадња са деканима машинских факултета како би 
се спречила интенција других заједница стручних школа да одређене образовне профила који поприроди 
спадају у Машинство присвајају под њихова подручја . 
 Такође је расправљано и о учешћу ЗМШ РС у формираном телу Заједнице средњих стручних 
школа, чији легитимитет је оспораван. 
  
 
На крају седнице, председник заједнице је позвао присутне на дружење с колегама из Велења,Р 
Словенија . 
 
 
Након што је дневни ред исцрпљен,седница је закључена у 13.30 часова 
 
 
Записник сачинила: Председник ЗМШ РС: 
Јелена Кујунџић с.р. 
 

 
    
     


