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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. 01-8/2017

З А П И С Н И К

са 25.седнице Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржане
дана 17.11.2017.године  у хотелу ,, Моравица ''  у Сокобањи

Седница је започета у 11.45 часова.

Кворум за рад постоји.
Председник Заједнице је предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД :

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Предлози за члана НПС
3. Припрема 15. седницу Скупштине ЗМШ
4. Разно

Дневни ред је једногласно усвојен.

На почетку рада ,председник Заједнице Синиша Којић је изнео да Оливера Поњавић није у
могућности да обавља послове секретара Заједнице , те је предложио да ове послове обавља  Јелена
Кујунџић из Техничке школе,, Иван Сарић '' у Суботици. Предлог је једногласно прихваћен.

Ад 1.)
Председник Заједнице је упознао присутне са записником  са 24.седнице УО и НО . Дискусије није

било. Једногласно се доноси

ОДЛУКА: Усваја се записник са 24. седнице Управног и Надзорног одбора ЗМШ РС

Ад 2.)
Известилац за ову тачку дневног реда је председник Заједнице Синиша Којић. Допис

Министарства просвете о давању предлога за члана Националног просветног савета прослеђен је уз
позив за седницу. Предложени су Бранко Голоскоковић, директор Техничке школе Ваљево и Драган
Туцаковић, директор Техничке школе Ужице . Након кратке дискусије УО једногласно доноси

ОДЛУКУ: предлаже се Бранко Голоскоковић, директор Техничке школе Ваљево за члана Националног
просветног савета .

У оквиру ове тачке је разматрано и питање за именовање за члана Савета за стручно образовање
и образовање одраслих који ће се због новог ЗОСОВ-а поново формирати те је УО донео

ЗАКЉУЧАК: За члана ССО и ОО предлаже се Синиша Којић, председник Заједнице.
Ад 3.)

Синиша Којић, председник Заједнице изнео је предлог дневног реда за 15. седницу Скупштине:
ПРВ ДАН -петак 17.11.2017. (почетак рада је у 16 сати у сали хотела)
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1. Поздравна реч школа домаћин Техничка школа Књажевац
2. Измене Статута Заједнице – у погледу надлежности усвајања финансијског плана и извештаја
3. Доношење одлуке о избору чланова УО и НО
4. Преглог Плана и програма рада Заједнице за 2018. годину
5. Нови ЗОСОВ
6. ЕЦАП –презентација тренинг центра
7. Презентација Парк примењених знања и вештина Спартакус – Машинска школа Панчево

17.30 часова - Кафе пауза

8. Рад по групама за: нове образовне профиле , такмичења и стандарде квалитета

До 19.00 часова

20.30 часова  Свечана вечера – ресторан

ДРУГИ ДАН ‐ субота 18.11.2017. (почетак рада је у 9 сати)

1. Рад по групама за: нове образовне профиле, такмичења и стандарде квалитета

10.30 часова -Пленарна седница

2. Привредне коморе Србије – Закон о дуалном образовању Мирјана Ковачевић, директорка
Сектора за едукацију ПКС

3. Професор Мика Риску професор на Универзитету у Јуваскули - Финска
4. Усвајање закључака радних група
5. Завршетак рада Скупштине

Присутни су информисани да се ради на допуни стандарда квалитета за установе ,те ће се закључци
радне групе доставити до 15.децембра надлежнима.

У отвореној дискусији разматране су све тачке предложеног дневног реда. Размотрен је и прихваћен
предлог изменама Статута, предлог Плана и програма рада Заједнице, одређене су вође радних група за
такмичење, нове образовне профиле и стандарде квалитета . Разматрани су и прихваћени предлози за
школе домаћине и датуми одржавања регионалних и републичких такмичења . Регионална такмичења за
трогодишње профиле и програмирање робота планирају се за 13.04.2018.год, док се за четворогодишње
профиле ТКУ и МТКК планира за 20.04.2018.год. Републичка такмичења за трогодишње профиле и
програмирање робота предвиђају се за 11.и 12.05.2018.год. у Трстенику и Крушевцу , а за
четворогодишње профиле ТКУ и МТКК датум је 18. И 19.05.2018.год у Нишу. Разматрано да ли ће се у
школској 2017/2018.год. организовати такмичење за аутолимара те је предлог УО да се ово такмичење
због малог броја школа које образују овај образовни профил не организује. Регионални одбори су
одржали састанке у претходном периоду и формирани су предлози за чланове Управног и Надзорног
одбора,као и чланови представници националних мањина . За заменика председника Заједнице
предлаже се Душан Миловановић, директор Политехнике-школе за нове технологије из Новог Београда.

Ад 4.)
Договорено је да наредна седница УО и НО буде одржана у  Новом Београду у школи Политехника-школа
за нове технологије.

Након што је дневни ред исцрпљен,седница је закључена у 13.10 часова

Записник сачинила: Председник ЗМШ РС:
Јелена Кујунџић Синиша Којић


