ЗАПИСНИК

са XVI седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане 21.09.2012.године у Машинској школи у Панчеву
Састанак је почео у 1200 .Седници нису присуствовали:
1. Драган Туцаковић
2. Зоран Андријанић

- Техничка школа Ужице
- Машинска школа ,,14 октобар“ Краљево

Присуством тринаест чланова ИО обезбеђен је кворум и председник Мазалица почео је
седницу давши реч домаћину, директору школе у Панчеву мр Милораду Илићу.Мр Милорад
Илић поздравио је присутне чланове ИО и у кратком излагању је представио своју школу уз
обећање да ће нам после седнице показати кабинете и опрему којом школа респолаже.Затим се
прешло на усвајање дневног реда.
Предложени дневни ред је једногласно усвојен, без дискусије.
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Усвајање записника са претходне седнице
Извештај са састанка са члановима ГИЗ-а
Такмичење ученика у школској 2012/2013. години (М. Ђурић)
Стручно усавршавање
Припрема седнице Скупштине Заједнице
Разно

1.тачка
Записник са претходне седнице ИО Заједнице одржане 11.07.2012.године у Машинској
школи ,,14 октобар“ у Краљеву у кратким цртама је презентирао секретар Заједнице
М.Ђурић. Истакао је да су закључци реализовани, а о некима ће се расправљати и на овом
састанку.После његовог излагања записник је стављен на усвајање.
Записник са претходне седнице ИО Заједнице је једногласно усвојен.
2.тачка
Извештај са састанка у Новом Саду са члановима ГИЗ-а поднео је М.Мазалица.
Очекивао је да ће овом састанку присуствовати Драган Маринчић, начелник одељења за
средње образовање и васпитање, који је присуствовао свим састанцима изузев састанку у Новом
Саду и који би више о овоме говорио, али је непосредно пред почетак овог састанка јавио да из
оправданих разлога не може доћи.
Састанку у Новом Саду су присуствовали следећи чланови ГИЗ комисије:
1. г. Гвидо Лоц, вођа комисије
2. г Штефан Лангер, консултант
3. г. Јоахим Хагеман, вођа ГИЗ ВЕТ Пројекта
4. г. Марко Селаковић, консултант
5. гђа. Ана Драгутиновић,преводилац
Представници Заједница:
6. г. Милош Мазалица, председник Заједнице машинских школа Републике Србије
7. г. Милан Вукобрат, председник Заједнице електротехничких школа Републике Србије и
потпредседник Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих

На овом састанку је изнео своје ставове где је тежиште бацио на трећи степен што се
испоставило исправним јер и чланови ГИЗ-а на томе инсистирају.Пошао је од садашњег
стања у машинству, од тога шта се предлаже и кораци који су неопходни ка томе што се
предлаже.Заступао је следеће ставове:
1. Избор најатрактивнијих образовних профила који ће имати проходност у свету рада
(тржишту) где би били укључени: Заједница средњих машинских школа, Завод, ГИЗ,
Привредна Комора и Удружење предузетника.
2. Стандард занимања, уз подршку Завода , ГИЗ-а и Привредне Коморе
3. Обука радне групе наставника за писање наставних програма (финансираће ГИЗ )
4. Развијање наставних програма за занимања уз подршку ГИЗ-а, Завода и социјалних
партнера
5. Избор школа у којима ће се реализовати нови наставни планови и програми и
обезбеђивање материјалних услова за реализацију истих, уз подршку локалне
самоуправе и социјалних партнера.Што се тиче огледних школа, биће их мали број и
пријављиваће се на конкурс.
6. Обука наставника за реализацију наставних планова и програма и праћење истих уз
корекцију (подршка ГИЗ-а)
Затим је поделио материјал ,,Унапређивање кооперативног занатско-техничког стручног
образовања у Србији“ који је презентиран на састанку (радионици) 6.09.2012. год.у
Београду.Истакао је да ГИЗ не прејудицира назив образовног профила, али мора имати
подршку социјалних партнера.Пројекат има ограничено трајање и брзо ће се
имплементирати у образовни систем.
У дискусији која је уследила учествовало је више чланова ИО.
С. Којић: Истакао је да је у овом пројекту Заједница електротехничких школа која је доста
испред нас , боље организована и прети да нас ,,утопи“.Ми до априла морамо да понудимо
атрактивне профиле у подручју рада машинство.Није битно ко ће добити образовни
профил, битно је да машинство узме највећи колач.Затим је критиковао рад Заједнице,
посебно Преседништва за које сматра да је лоше радило и довело до овога.Заједница треба
да буде лидер али она то није и пита се зашто ће нам.
После овога се развила жучна расправа, после које, када су се страсти смириле, донет
следећи закључак:
Од представника следећих школа формирати комисије које ће сачинити предлоге
нових образовних профила, одредити школе носиоце Пројекта и то презентирати на
Скупштини Заједнице:
- Машинска школа, Нови Сад
- Политехничка школа, Крагујевац
- Техничка школа, Ужице
- Техничка школа, Смедерево
- Техничка школа ,,Раде Металац“, Лесковац
- Машинска школа ,,14 октобар“ Краљево
- Техничка школа, 12 фебруар“, Ниш
-

Техничка школа ,,Нови Београд“ , Нови Београд
Техничка школа, Суботица

3.тачка
Председник Комисије за такмичење М.Ђурић поделио је писани материјал који је садржао
предлог броја такмичара за републичко такмичење за трећи степен по Областима за наредна
такмичења.Предлог је сачињен на основу учешћа школа и такмичара на Обласним
такмичењима у занимањима аутомеханичар, аутолимар и бравар, као и анализе уписа ученика у
школској 2012/2013 години.То је био и један од закључака претходне седнице ИО одржане у
Краљеву.
После краће дискусије по овој тачки прихваћен је предлог М.Мазалице да број такмичара за
републичко такмичење по Областима буде следећи:
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Коначну одлуку о броју такмичара донеће Скупштина Заједнице на следећој седници, а на
предлог Радне групе за такмичење.
4. тачка
Један од закључака претходне седнице ИО Заједнице је био да М.Мазалица или М.Ђурић
провере у Заводу (Министарству) како рад у радним групама и округлим столовима
(стручним скуповима) које организује Заједница машинских школа бодовати и вредновати
као часове стручног усавршавања.
М. Ђурић је поделио члановима ИО писани материјал који је садржао изводе из Правилника о
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Истакао је да процедура око пријављивања скупа, писања извештаја о одржаном стручном
скупу са списком учесника, оцене стручног скупа од стране учесника и још доста тога што
треба спровести, превазилази вредност једног бода који се добије за дан учешћа на стручном
скупу.У дискусији која је уследила било је и мишљења да то и није лоше јер би повећало број
учесника на Скупштини (С. Којић), али на крају се одустало од тога и прихваћен је предлог
Николе Шебек да се изнађе могућност да се округли столови у оквиру Заједнице вреднују као
часови стручног усавршавања.
5. тачка
Донета је одлука да се седница Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије
одржи 9. и 10. 11. 2012. године.Задужује се секретар Заједнице да одреди место (дестинацију)
са најоптималнијим условима за одржавање седнице.
6. тачка
- Милош Мазалица је обавестио присутне да ,,Униор алати“ , у циљу промоције и сарадње са
средњим стручним школама жели да донира неке школе у Р Србији.Школе би конкурисале а
критеријум би био: број ученика,општи успех, успех на пракси и такмичењу, радионице.
Предлог је једногласно прихваћен и биће изнет на Скупштини Заједнице.
- М.Мазалица је изнео да велики број школа не уплаћује чланарину Заједници и да она нема
средстава да измири неке обавезе, као и да финансира будуће активности.Дуг износи 1.038.932
динара и замолио је чланове ИО да у свијим Областима апелују код директора школа да измире
своје обавезе према Заједници.
- Никола Шебек је информисо о предстојећем такмичењу Металаца Србије на коме учествују и
наши ученици (ОМО, бравар) и такмичењу заваривача.Договорено је да М.Ђурићу проследи
позив за такмичење који ће он исти послати свим школама.
Шабац, 27.09.2012. година

Секретар Заједнице-Милоје Ђурић

