ЗАПИСНИК
са XIX седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане10.05.2013.године у Машинско-саобраћајној школи у Чачку
Састанак је почео у 1100 .Седници нису присуствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Драган Туцаковић
- Техничка школа Ужице
Атила Сивери
- Техничка школа Ада
Славољуб Станојевић
- ТШ ,,Раде Металац“ Лесковац
Ранко Петковић
- ТШ ,,12 фебруар“ Ниш
Мирослав Аритоновић
- ТШ ,,М. Петровић- Алас“ К. Митровица
Представник Техничке школе из Бујановца и Новог Пазара

Председник Милош Мазалица отворио је седницу ИО и дао је реч домаћину,
директору школе Срећку Албићу.С. Албић поздравио је присутне чланове ИО и пожелео
им успешан рад.Предложио је да Заједнице машинских и саобраћајних школа заједнички
наступе и то врло агресивно према Министарству како би се променио члан закона по
коме обуку вожње и и издавање возачке дозволе могу издавати школе за ученике
саобраћајне струке.
Предлаже да се тај члан закона допуни и да буде исти за ученике саобраћајне струке и
друге ученике којима је по наставном плану и програму обука вожње предвиђена.
Сматра да идуће школске године школе могу доћи у ситуацију да незаконито врше обуку
и издају дозволе.Обуке и све остало мора да иде под ,,кров“ Министарсва.
М.Мазалица: у потпуности се слаже са предлогом.Он ја на ову тему већ разговарао у
Заводу и Министарсву и доћи ће до промене и усклађивања.
После овога предложио је дневни ред за данашњу седницу.
Предложени дневни ред је једногласно усвојен, без допуне и дискусије.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Такмичење ученика у школској 2012/2013. години (М. Ђурић)
-

извештај са одржаних обласних такмичења ученика

-

припрема републичког такмичења ученика

3. Извештај са састанка са представницима ГИЗ-а и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (М.Мазалица, З. Андријанић)
4. Припрема седнице Скупштине Заједнице
5. Разно
1.тачка
Записник са претходне седнице ИО Заједнице одржане 27.03.2012.године у Богатићу
једногласно је усвојен без дискусије.

2.тачка
Председник Комисије за такмичење, М. Ђурић, поделио је члановима ИО писани извештај
са одржаних обласних и републичког такмичења ученика машинских школа Републике
Србије у занимањима трећег и четртог степена.У извештају је табеларно приказао:
школе домаћине такмичења, пласман ученика на републичко такмичење са оствареним
бодовима из теоријског и практичног рада, као и укупним бројем бодова за све образовне
такмичарске профиле.На основу извештаја руководилаца такмичења и директора школа,
такмичење у занимањим трећег и четвртог степена је протекло без икаквих проблема и
жалби учесника.Припрема такмичења је била добра и правовремена, а организација на
највишем нивоу.
Предложио је да ИО прихвати проширење листе такмичара из Техничког цртања у
AutoCAD-у из Друге области (Београд) са 4 на 6.Образложио је да је такмичење одржано
на машинском факултету у Београду, да је учествовало 21 такмичар и да су три ученика
на четвртом месту имала исти број бодова 75, што је у поређењу са резултатима из других
Области одличан резултат.Поред тога у другим Областима није било довољно такмичара,
па се овим не нарушава укупан број такмичара на републичком такмичењу.
Овај предлог ИО је једногласно подржао.
Што се тиче припреме републичког такмичења она је већ завршена.Припремци са списком
алата, материјала и машинама, као и цртежи радних задатака без кота су постављени на
сајт Заједнице.Школама домаћинима такмичења је прослеђен списак такмичара који су се
пласирали на републичко такмичење са адресама и мејловима школа.
Реч је затим дао руководиоцима Области и директорима школа у којима се одвијало
такмичење.
Верица Манић-Петровић: број ученика, такмичара, по занимањима је све мањи, као и
незаинтересованост неких школа да учествују на такмичењу.Разлог види у недостатку
материјалних средстава .
Дтаган Мијаиловић: организација такмичења у Београду, у школи ГСП за трећи и
машинском факултету за четврти степен, била je изванредна.Критиковао је друге школе
што не учествују на такмичењу и што се не прихватају организације такмичења већ се
свело на само две школе, ГСП и ,,Змај”.
Милош Мазалица: у задњих 5-6 година такмичења се доста добро, чак изванредно,
организују и одвијају захваљујући овом ИО и Ђурићу.Некада је било доста проблема и
жалби а сада тога нема.Донекле се слаже са Верицом да су многе школе у проблему али
директори могу изнаћи средства да би упутили ученике на такмичење.Треба упутити допис
Министарству које ће наредити школама да спроводе такмичење.
Наш правилник допушта такмичење ученика свих образовних профила у било ком
занимању.Такмичење је подигло ниво теоријских знања и вештина код ученика.
Зоран Андријанић: школе праве годишњи план рада школе и планирају разне активности,
а једна од њих је и припрема ученика за такмичење.Раде план струке и усавршавања у
оквиру 40. радне недеље а ту је и такмичење.Такмичење заузима важно место у нашем
образовном систему.Задњих неколико година такмичење је дошло до савршенства што се
тиче самог такмичења, прегледа, бодовања и организације.Краљево је више пута било
домаћин и увек је било овако.Добро је што смо увели и такмичење у AutoCAD-у јер
такмичења из неких занимања су при крају (аутолимар).Предлаже замену за аутолимара
механичара за грејну и расхладну технику.На то је М.Ђурић рекао да се о овоме
расправљало на радној групи за такмичење. Урадио је анекс правилника, али су проблем
радни задаци који су доста захтевнији.
Затим се расправљало о сатници такмичења.Дате су неке примедбе и сугестије на сатницу и
остављено је домаћину да то узме у обзир, састави коначну сатницу и на време упути свим
школама учесницима такмичења.

М.Мазалица: водо је разговор са пиаром ,,Униор алата“, из Београда.Договорио је да
школа која на републичком такмичењу буде имала највише успеха буде награђена од ове
компаније.Награда су колица са гарнитуром алата (218 делова) у вредности од 150000 дин.
Од Министарства школа домаћин ће добити одређена средства за организацију
такмичења.Обзиром да су та средства сваке године све мања, Заједница је увела котизацију.
Поред тога Заједница обезбеђује дипломе, медаље и пехаре за тројицу првопласираних
такмичара у свим занимањима, а за њихове менторе захвалнице.Школа домаћин обезбеђује
прикладне награде за прва три такмичара у свим занимањима.
Затим се прешло на утврђивање критеријума за бодовање школа.После краће дискусије
усвојен је следећи критеријум за најуспешнију школу:
1. Школа која освоји највише поена у свим занимањима по следећем
критеријуму:
- прво место - 3 поена
- друго место – 2 поена
- треће место – 1 поен
2. Ако је број поена исти, следећи критеријум је:
- школа која освоји више првих, односно других места
Никола Шебек: обавестио је ИО да ће позната компанија за производњу алата из
Крагујевца ,,UNIOR Components ad“ првопласираним такмичарима у занимању бравар и
оператер машинске обраде стругар и глодач, даровати вредне награде, исто као и прошле
године.
3.тачка
М.Мазалица: информисао је са састанка у Београду.Састанак се одвијао у виду
радионице која је трајала два дана у организацији ГИЗ-а и Министарства, а где су били
присутни представници Завода (Мр Гордана Митровић), Привредне коморе, удружења
привредника и Министарства (З.Костић и Д. Маринчић.)
Прављена је стратегија о занимању у машинству , првенствено, и електротехници.
,, Ишли смо на трећи и четврти степен и постојала је велика опасност да нам неки профили
измакну“ , истакао је М.Мазалица.
Истакао је да се мора познавати процедура и имати заједнички наступ.Не може се
наступати појединачно и мимо Заједнице носити сопствене наставне планове у Завод.
Пре је било да су се неки образовни профили добијани на основу утицаја појединаца а да
претходно није урађен Стандард квалификација ни све оно што је неопходно.
То је било и прошло. Сада имамо добре позиције.
Министарству и Заводу је предао за нове образовне профиле у четвртом степену:
Аутомехатроничар и Техничар за грејање и климатизацију, а преко ГИЗ-а аплицирамо на
три образовна профила у трећем степену: аутомехатроничар, механичар инсталација и
комбинација бравар-заваривач-лимар.Постоји могућност да добијемо још неки профил,
као на пример, Индустријски механичар и за Обновљиве изворе енергије.
Др Жељко Папић, члан Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих:
Истакао је проблеме у машинству.Највећи је велики број образовних профила, 27 активних
и 35 пасивних.Ми нисмо богата земља да имамо толико занимања.Треба ићи на сажимање
занимања, односно на укрупљавање.Наводи пример заваривача који су потребни, али ни
једна школа не може да их упише.Зато треба размишљати о спајању овог занимања са
браваром и лимаром.Треба укинути ,,мртва“ занимања и остала свести на 22 -23 занимања.
Трећи степен мора да буде присутан и то морамо остварити јер имамо велику подршку
Привредне коморе и предузетника.
Проблем је и централизовано полагање за лиценцу наставника, што има за последицу да се
чека и до 9 година.О овоме ће више говорити на округлом столу који је планиран за време
републичког такмичења у Чачку.

Зоран Андријанић: говорио је о пројекту Кооперативно занатско-техничком образовању
који су потписали Министарство просвете и немачка Владина организација ,,ГИЗ“.
Предвиђено је да пројекат траје 2.5 до 3 године са буџетом од 2 милиона евра.Предвиђено
је да се развију 2 до 3 образовна профила у машинству.Са програмом се креће у септембру,
а уписивање огледних профила је планирано за школску 2014/2015. годину.
Министарсво ће за расписати конкурс за упис у коме ће стајати назив профила и
критеријуми за избор школа које ће учествовати у развијању профила и спровођењу огледа.
Критеријуми за избор школа које ће аплицирати за образовни профил су:
- материјално-технички услови и да ли већ школује то занимање
- учешће социјалних партнера и њихова гаранција
- учешће и праћење локалне самоуправе
Треба кренути у сублимацију образовних профила али се мора остварити координација
у раду комисија.Осврнуо се на рад постојећих комисија и непостојање координације у раду
и заједничких садржалаца за образовне профиле који ће их повезивати.За ова три образовна
профила који су рађени нема додирних тачака.Не може се правити наставни план и програм
ако нема довољно материјала за то (списак свих компетенција).
После овога се развила жучна дискусија у којој су учествовали:Н.Шебек, М.Ђурић и
З.Андријанић.Завршило се констатацијом да комисије не треба да раде наставни план и
програм.Формираће се управљачко тело ГИЗ-а, Министарсва и Заједнице које ће
координирати радом комисија.Ићи ће се на обуке где ће се разрађивати наставни план и
програм.
4. тачка
М.Мазалица: по ранијем договору, после одржаних такмичења треба да организујемо
Скупштину Заједнице, која треба да буде и изборна.
З. Андријанић: обзиром да је М.Мазалица успоставио добру сарадњу са ГИЗ-ом и
Министарсвом и да у започетом раду на новим образовним профилима има подршку неких
чланова Савета за средње стручно образовање и Привредне коморе, а да му је до пензије
остало три године, колико ће трајати и пројекат ГИЗ-а, предлаже да он буде предложен
испред ИО као кандидат и да заврши започети посао.
Д.Миловановић и Д.Мијаиловић сматрају да немају став своје Области и да би њихово
изјашњавање био лични став, али да би то дало предност Мазалици на Изборној скупштини.
После краће дискусије донета је следећа одлука:
1. Чланови ИО Заједнице, представници Региона (Области), да одрже састанак са
директорима школа на коме ће предложити кандидата за председника Заједнице
2. Секретару Заједнице, М.Ђурићу, доставити податке о кандидату до 10.06.2013. год.
3. Секретар Заједнице ће након тога организовати и припремити Изборну скупштину
Заједнице у периоду од 20. до 30.06 2013. године.
5. тачка
По овој тачки дневног реда није било дискусије и седница је завршена.

Шабац, 31.05.2013. година

Секретар Заједнице-Милоје Ђурић

