ЗАПИСНИК
са XV седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане 11.07.2012.године у Машинској школи ,,14 октобар“ у Краљеву
Састанак је почео у 1230 .Седници нису присуствовали:
1. Аритоновић Мирослав
- ТШ ,,М.Петровић Алас“ К. Митровица
2. Атила Сивери
- Техничка школа, Ада
3. Миодраг Јањош
- СШ ,,22октобар“ Жабаљ
4. Душан Миловановић
- Политехника, Нови Београд
5. Верица Манић-Петровић - Техничка школа, Смедерево
6. Ранко Петковић
- ТШ ,,12 фебруар“, Ниш
7. Ибраими Иљми
- Техничка школа Бујановац
Присуством десет чланова ИО обезбеђен је кворум и седница је почела утврђивањем дневног
реда.
Отварајући 15. седницу ИО Заједнице, председник Милош Мазалица је поздравио присутне
чланове ИО, захвалио им се на присутности и стрпљењу и извинуо се због његовог кашњења
које је изазвано гужвом и застојем у саобраћају.Затим се прешло на усвајање дневног реда.
Предложени дневни ред је једногласно усвојен, без дискусије.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај о одржаним Обласним и Републичком такмичењу
ученика машинских школа у школској 2011./2012. години
3. Извештај са седнице Председништва Зеједница машинских и електротехничких
школа са представницима немачке владине организације ГИЗ о развијању Пројекта
нових образовних профила
4. Припрема седнице Скупштине Зајднице
5. Разно
1.тачка
Записник са претходне седнице ИО Заједнице одржане 28.03.2012.године у ТШ ,,Нови
Београд“ у Београду у кратким цртама је презентирао секретар М.Ђурић.Дилему око
пријављивања ученика за међународно такмичење из заваривања које треба да се одржи у
Есену 2013. године, отклонио је Синиша Којић, директор Политехничке школе у Крагујевцу
која ће бити организатор и домаћин ревијалног такмичења ,,Млади заваривач“.
Заинтересоване школе могу пријавити такмичаре Организатору до 20. 09. 2012. године.
М.Ђурић ће у координацији са Организатором упутитти позив свим школама.
Милош Мазалица је истакао да је три пута контактирао Милана Вукобрата, председника
Заједнице електротехничких школа, да би организовали састанак две Заједнице које би
заузеле заједнички став око стања у средњем стручном образовања и исти пренели
Министарсву просвете.Али због заузетости М.Вукобрата и других околности до састанка
није дошло.После ових дискусија записник је стављен на усвајање.
Записник са претходне седнице ИО Заједнице је једногласно усвојен.

2.тачка
Известилац по овој тачки био је М.Ђурић, председник Комисије за такмичење.
Он је истакао да се сви материјали са обласних и републичког такмичења, тестови, радни
задаци и извештаји налазе на сајту Заједнице.Прочитао је извештај са одржаног републичког
такмичења ученика машинских школа Р. Србије у занимањима трећег и четвртог степена
школске 2011./2012. године који је проследио на следеће адресе:
- Помоћнику министра просвете мр Зорану Костићу
- Начелнику одељења за средње образовање и васпитање, Драгану Маринчићу
- Руководиоцу Центра за стручно образовање и образовање одраслих, мр Гордани
Митровић
- Руководиоцу одељења за стратегију и развој образовања, мр Снежани Вуковић
У извештају је наведено следеће:
- циљ, нивои и садржај такмичења, време и место одржавања, имена награђених ученика
по занимањима и списак награда.
Представници фирме ,,UNIOR Components ad“ из Крагујевца су првопласираним такмичарима
у занимању бравар и оператер машинске обраде стругар и глодач, поред вредних награда
понудили и запослење после завршетка школовања.Ментори ученика су добили захвалнице и
књиге.
За време такмичења одржане су и следеће активности:
- Презентација АТС пројекта, у Крагујевцу
- Свечана академија поводом 110 година постојања Техничке школе у Пожеги
- Округли сто на тему ,, Такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у “
На овом састанку, после дуже расправе , већином гласова присутних донети су следећи
закључци:
1. Назив такмичења: ,, Такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у „
2. Могу се такмичити ученици I и II године свих образовних профила у машинству
3. Број задатака - два (геометријско цртање и ортогонално пројектовање)
4. Време израде задатака – 90 минута
Комисија за израду стандарда (бодовна листа):
- Грујић Жељко, Железник
- Бугариновић Владан, Смедерево
- Веснић Владан, Пожега
- Чираџија Ремзи, Суботица
- Ћировић Драган, Богатић
Сви учесници у раду округлог стола су добили потврду ради регулисања броја бодова стручног
усавршавања.
Припрема и организација такмичења је била одлична, на високом професионалном нивоу, што
је допринело да се такмичење заврши према утврђеној сатници, без примедби и жалби.
Овај извештај се налази на сајту Заједнице www.zms.edu.rs
После краће дискусије која се односила на број такмичара по Областима за наредна такмичења
и начину бодовања и броју часова стручног усавршавања учесника радних група и округлих
столова (стручни скупови) које организује Заједница, једногласно су донети следећи закључци:
1. Прихвата се извештај М.Ђурића, председника Комисије за такмичење , о одржаним
Обласним и Републичком такмичењу ученика машинских школа у школској
2011/2012. год
2. Да М.Ђурић припреми за следећи састанак ИО предлог броја такмичара по
Областима из свих занимања, узимајући у обзир упис и досадашње учешће у
појединим занимањима.
3. Да М.Мазалица или М.Ђурић провере у Заводу (Министарству) како рад у радним
групама и округлим столовима (стручни скупови) које организује Заједница
машинских школа бодовати и вредновати као часове стручног усавршавања.

3.тачка
Секретар Заједнице је прочитао записник који је водио са ове седнице, уз напомену да ће
председник и потпредседник Заједнице допунити извештај ако је нешто битно пропуштено.
Записник са седнице Председништва Заједница машинских и електротехничких школа са
представницима немачке владине организације ГИЗ о развијању Пројекта нових образовних
профила налази се на сајту Заједнице.
У дискусији по овој тачки учествовало је више чланова ИО:
М.Мазалица: ..детаљније је образложио своју дискусију са тог састанка.Обзиром да немамо
услове за дуални систем залагао се за комбинацију обуке ученика у школи и предуећу и друго,
опремање школа (које имају услове) и обуку наставника што би допринело запошљавању
наших кадрова.Са новим пројектом не треба ићи у све школе у Србији, већ само у оне које већ
испуњавају неке услове.Истакао је да наше законодаство спречава да урадимо нешто корисно и
рационално и зато морамо имати подршку и одређених чинилаца са стране.
З.Андријанић: ..у записнику је углавном изнето све о чему се причало на првом састанку.
ГИЗ жели да помогне реформу у машинству и електротехници.Имаће одобрење владе Немачке
да спроведу реформу у Србији.Пратиће нас, помоћи ће у обуци кадрова и радиће се на
партнерском односу.Информације треба пренети свим члановима ИО како би се припремили за
састанак са Комисијом која треба да дође 30.08.2012.године.Како би се што боље припремили
за састанак ГИЗ је дао прилог за дискусију, ,,Нова орјентација ВЕТ-пројекта у Србији“.
Још је истакао, да све школе које су верификоване за образовање одраслих, без обзира на
центре, могу правити програм обуке са привредним субјектима и добити сагласност по убрзаној
процедури.
Д.Туцаковић: ...истакао је да је спреман да помогне јер је алармантна ситуација у машинству, а
узрок је политика уписа.На нивоу Заједнице није учињено битно на новим образовним
профилима.Његова школа је у два пројекта: ,,Зора“ и други у који су укључене још 12 школа.
Имају искуства и знања и желе то да пренесу и другима, под условом да се договоре о условима
и начину рада, да се поштује одговарајућа процедура.Не треба правити нешто имагинарно јер
зна се тачно шта може да прође.Погрешно је правити образовни профил па звати и убеђивати
социјалне партнере да је то занимање што је њима потребно.Школе које су правиле
импровизацију нису успеле.
Тражи подршку ИО и Скупштине Заједнице да три школе, из Суботице, Ужица и Крагујевца,
које раде на пројектима: аутотроничар III степен, аутотроничар IV степен и мехатроничар III
степен, буду носиоци пројекта.Све друге школе могу да се прикључе и учествују у
пројекту.Предлаже да не буду само ови образовни профили, већ да школе предложе и друге.
М.Луковић: ..слаже се са Д.Туцаковићем.Када је био на студијском путовању у Немачкој, у
Централи ГИЗ-а, предложио је да се реформише подручје рада машинство што су они и
прихватили.Предлаже да на следећи састанак ИО позовемо помоћника министра просвете
мр. Зорана Костића и начелника одељења за средње образовање и васпитање, Драгана
Маринчића.
Констатује да имамо кадрове који могу да изнесу овај Пројекат.
М.Мазалица: ..до састанка са Комисијом морамо знати нове образовне профиле које ћемо
предложити, школе и обучене људе који ће учествовати у пројекту.
Слаже се са предлогом Д.Туцаковића под условомда да се могу укључити и друге школе и
њихови обучени кадрови.Предлаже да се настави са преуређењем наставног програма
аутомехатроничара који је одавно започет, урађене су полазне основе и стало се.
З.Андријанић:..подржава предлог Д.Туцаковића али треба да се укључе и друге заинтересоване
школе.Овај пројекат би требало да буде број 1, јер ова занимања су актуелна и већина школа их
жели.

С.Којић: ..секретар Заједнице што пре да састави записник са састанка Председништва
Зеједница машинских и електротехничких школа са представницима немачке владине
организације ГИЗ о развијању Пројекта нових образовних профила и достави члановима ИО,
како би они на Трећој Области имали расправу о томе.
Треба дати информацију свима и укључити све заинтертесоване школе.Нема разлога да било
шта буде затворено за остале.Електротехничке школе су далеко испред нас и пита у чему је
проблем, шта је узрок?Нисмо успели да имплементирамо нове образовне профиле које смо чак
и завршили и предлаже да видимо у Министарству зашто не пролазе наши предлози.Треба
агресивније наступити према Министарству.
У даљој дискусији се дотакао и Правилника о стручној спреми наставника. Пита зашто ми у
машинству нисмо вратили могућност да наставник петог степена може да држи праксу, као што
су то урадили у електротехници.
М.Мазалица: .. о овоме смо давно расправљали на седници ИО.У Министарсву му је речено да
се иде једним редоследом и да ће сви Правилници бити усклађени и промењени када се прво
заврши реформа.
Истиче да пети степен није исти у машинству и електротехници.У машинству он се стиче после
трећег степена, а у електротехници после четвртог степена.
З.Андријанић: ...ми смо сами избрисали пети степен, јер је тад био тренд.Не види законску
препреку да то поново вратимо.Предлаже да С.Којић за следећу седницу ИО поднесе предлог
измене и допуне Правилника о стручној спреми наставника.Чланови ИО ће то усвојити и
проследити Министарству.
На крају свих дискусија прдложени су следећи закључци:
1. Прихвата се предлог Д.Туцаковића да школе из Суботице, Ужица и Крагујевца, које
раде на пројектима: аутотроничар III степен, аутотроничар IV степен и мехатроничар
III степен, буду носиоци пројекта у који се могу укључити све заинтересоване школе
са својим обученим кадровима, за ове или друге образовне профиле, уз поштовање
одговарајуће процедуре.
2. На следећи састанак ИО Заједнице који ће се одржати од 15 до 25.08 2012. год.(што
зависи од заузетости гостију) позвати :
- Помоћника министра просвете мр Зорана Костића
- Начелника одељења за средње образовање и васпитање, Драгана Маринчића
3. На овом састанку сачинити предлоге и ваљану аргументацију за нове образовне
профиле и са тиме наступити на састанку са Комисијом која долази из Немачке.
Предлози су једногласно усвојени.
4. тачка
Ова тачка дневног реда је одложена за следећу седницу ИО Заједнице

Шабац, 27.07.2012. година

Секретар Заједнице
Милоје Ђурић

