ЗАПИСНИК
са XVII седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане 9.11.2012.године у Врњачкој Бањи у хотелу ,,Бреза“
Састанак је почео у 1100 .Седници нису присуствовали:
1. Атила Сивери
2. мр Милорад Илић

- Техничка школа Ада
- Машинска школа Панчево

Присуством тринаест чланова ИО обезбеђен је кворум и председник Мазалица почео је
седницу предлогом дневног реда.
Предложени дневни ред је једногласно усвојен, без дискусије.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Такмичење ученика у школској 2012/2013. години (М. Ђурић)
- Календар такмичења ученика
- Такмичарски образовни профили
- Школе домаћини такмичења
3. Припрема седнице Скупштине Заједнице
4. Разно
1.тачка
Записник са претходне седнице ИО Заједнице је једногласно усвојен, без дискусије.
2.тачка
Председник Комисије за такмичење М.Ђурић је саопштио члановима ИО да је из
Министарства просвете, науке и технолошког развоја добио допис да под хитно треба да
доставимо календар такмичења ученика у школској 2012./2013. години.
Предложио је календар такмичења за школску 2012./2013. годину који је ИО после краће
дискусије једногласно усвојио.
Календар такмичења
1. Школска такмичења одржати до ---------------------------------- 5.04. 2013. године
2. Пријава такмичара за обласно такмичење до ------------------- 12.04. 2013. године

Обласна такмичења

1. ------------------------------------------------------------------------ 19.04. 2013. за III степен
2. ----------------------------------------------------------------------- 26.04. 2013. за IV степен

Републичко тамичење
1. -----------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------

17. и 18.05.2013. за III степен
24.и 25.05. 2013. за IV степен

Такмичарски образовни профили за школску 2012/2013 годину:
Обласна такмичења - трећи степен:
- аутомеханичар
- аутолимар
- бравар
Обласна такмичења – четврти степен:
- машински техничар за компјутерско конструисање
- такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у
Републичко такмичење – трећи степен:
- аутомеханичар
- аутолимар
- бравар
- оператер машинске обраде стругар и металостругар
- оператер машинске обраде глодач и металоглодач
Републичко такмичење – четврти степен:
- машински техничар за компјутерско конструисање
- такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у
Школе домаћини такмичења:
Обласно такмичење - трећи степен
- Прва Област ................................... Техничка школа Бела Црква
- Пета Област .................................... Техничка школа Пирот
- Шеста Област ................................. Техничка школа ,,Никола Тесла“ Лепосавић
Обласно такмичење - четврти степен
- Прва Област ................................... Техничка школа Кањижа
- Пета Област .................................... Техничка школа Прокупље
- Шеста Област ................................. Техничка школа ,,Никола Тесла“ Лепосавић
Републичко такмичење:
- трећи степен: Машинско-саобраћајна школа- Чачак
- четврти степен (МТКК) и такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у :
– Техничка школа – Пирот
За Обласна такмичења ће бити накнадно одређене школе домаћини такмичења из Области које нису
доставиле предлог.

Усвојена је котизација по учеснику која износи:
Обласно такмичење:
- 2000 динара за трећи степен
- 1500 динара за четврти степен
Републичко такмичење:
- 1500 динара за трећи степен
- 1000 динара за четврти степен

Веселин Вуковић , Техничка школа – Нови Београд , изнео је предлог да његова школа буде
домаћин смотре и ревијалног такмичења ученика у занимању механичар грејне и расхладне
технике.На тој смотри би се приказали радови ученика, представници великих фирми из
Београда би такође узели учешће и одржали би предавања за наставнике.То би била велика
промоција занимања, нарочито у овом тешком времену за машинску струку и трећи степен.
Ово би био и први корак у увођење овог занимања у циклус такмичења као што је урађено са

такмичењем ученика из техничког цртања у AutoCAD-у .Предлог је једногласно усвојен и предложено
је да се исти размотри и на Радној групи за такмичење.

Верица Манић-Петровић је изнела предлог Треће области да се уведе такмичење из наших
базних предмета, предмета који припада машинској групи (механика, отпорност, машимски
елементи, конструисање ...)
После расправе у којој је учествовало више чланова ИО усвојен је закључак да се овај предлог
размотри на Радној групи за такмичење која ће се одржати сутрадан, 10.11.2012., а закључак
изнесе на пленарној седници Скупштине.

Никола Шебек је информисао о ревијалном такмичењу ,,Млади заваривач“ које је одржано у
њиховој школи у Крагујевцу.Учествовало је седам такмичара из четири школе:
Пожега, Гуча, Смедерево и Крагујевац.Неке школе су у задњем тренутку отказале учешће.
Такмичење је протекло у најбољем реду, резултати су били скромни али присуство наших ђака
је оставило добар утисак на организатора и све присутне.
3. тачка
М.Мазалица: Пристигла су питања из неколико школа за представнике Министарства и
замолио је секретара Заједнице да их прочита.Питања су се односила на:
политику уписа ученика, финансирање делатности образовања, цени ванредног школовања,
сарадњу са ГИЗ-ом и Пројектом нових образовних профила и слично.
Извршни одбор Заједнице је дискутујући у вези са Одлуком о утврђивању висине школарине за
ванредне ученике средњих школа уочио известан број грешака и донео је закључак да следећа
питања постави помоћнику министра др Зорану Костићу:
1. Преквалификација и доквалификација се НЕ уписују по годинама, већ у целини
па нема смисла говорити о цени уписа године.
2. По члану 27 став 2 Закона о средњој школи, облици обавезног
образовно-васпитног рада су:
- настава
- припремни рад
- практични рад и
- консултативно-инструктивни рад
Напомињемо да, на пример, у специјализацији имамо велики број часова наставе и да је
консултативне наставе у ствари врло мало.Не постоји цена те наставе.
3. Наведена цена консултативне наставе од 65 динара бруто, много је нижа од
минималне цене рада.Очито да је неко ко је припремао овај материјал имао у виду
број ученика у редовној настави (око 30) а не честу ситуацију у којој имамо 3-4
ученика а некада чак и само једног.
Бесплатно ванредно школовање
1. По Закону о основама система образовања и васпитања право на бесплатно
ванредно школовање имају они који ПРВИ пут уписују средњу школу.
Нама се често за овај облик школовања јављају људи који имају и до 40 година.
Сматрамо да би било нужно да донесу доказ да им држава већ раније није
омогућила бесплатно школовање што сада нису дужни.
2. Број ванредних ученика је веома варијабилан тако да није могуће кроз ,,ценус“
одредити задужење великом броју наставника (скоро свима у школи) на раду са
ванредним ученицима.Због тога смо у ситуацији да наставници одбијају да изводе
ову наставу (суботе, недеље, вечерњи часови итд...) за коју нису плаћени.
Како решити овај проблем плаћања извршилаца?
У наставку седнице се расправљало о сарадњи са ГИЗ-ом и највише о новим образовним
профилима и како их реализовати до следећег уписа ученика како би понудили нешто ново.
После дуже расправе о овој теми донет је закључак:
У рад Комисија Заједнице које ће радити на новим образовним профилима од почетка
укључити и релеванте представнике Завода и Министарства (представнике који доносе
одлуке) како касније, у реализацији, не би било неких препрека
М.Мазалица: Известио је ИО о састанцима које имао у Заводу и Министарству, а везано за
сарадњу са ГИЗ-ом и радом на новим образовним профилима.Обавестио их је о нашим
активностима и да смо одредили школе носиоце Пројекта нових образовних профила.
Рекао је да се раде Норматив опреме и простора као и Норматив о врсти стручне спреме (мада
су неки чланови ИО тврдили да је то урађено).После краће дискусије закључено је да Заједница
проследи своје предлоге који би били уграђени у ове Нормативе.
4. тачка
По овој тачки дневног реда није било дискусије и седница је завршена.
Шабац, 22.11.2012. година

Секретар Заједнице-Милоје Ђурић

