ЗАПИСНИК

са XVIII седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане 27.03.2013.године у Мачванској средњој школи у Богатићу
Састанак је почео у 1100 .Седници нису присуствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Драган Туцаковић
Зоран Андријанић
Атила Сивери
Верица Манић-Петровић
Ранко Петковић
Мирослав Аритоновић

- Техничка школа Ужице
- Машинска школа ,,14 октобар“ Краљево
- Техничка школа Ада
– Техничка школа Смедерево
- ТШ ,,12 фебруар“ Ниш
- ТШ ,,М. Петровић- Алас“ К. Митровица

Председник Милош Мазалица отворио је седницу ИО и дао је реч домаћину, директору
школе Милисаву Јоксимовићу.М Јоксимовић поздравио је присутне чланове ИО и у
кратком излагању је представио своју школу.Школа је направила велики напредак у
периоду од 2006. године, када је имала око 400 ученика , до 2012. када је уписано седам
одељења и сада има 730 ученика.Школа је добро опремљена, у изградњи је фискултурна
сала и једини проблем је недостатак ученичког простора.После поздравне речи директора
Јоксимовића прешло на усвајање 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)
3. Извештај о раду комисија за нове образовне профиле
4. Темпус пројекти
5. Припрема седнице Скупштине Заједнице
6. Разно
1.тачка
Записник са претходне седнице ИО Заједнице одржане 9.11.2012.године у Врњачкој Бањи 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
Председник Комисије за такмичење, М. Ђурић, је обавестио чланове ИО докле се стигло са
припремама Обласног такмичења ученика и шта још треба урадити.
Утврђени су термини такмичења и такмичарски образовни профили али нису одређене
школе домаћини такмичења у неким Областима и потребно је одредити руководиоце
такмичења по Областима.На предлог представника Области одређени су школе домаћини
такмичења.

Трећи степен:
- Друга област ....................Техничка школа ГСП Београд
- Трећа област .................... Техничка школа Смедерево
- Четврта област ................. МТШ ,,14. октобар“ Краљево, накнадно одређена обзиром
да је МСШ из Чачка одустала
Четврти степен:
- Друга област ....................Техничка школа ,,Нови Београд“ Н. Београд
- Трећа област .................... Техничка школа Јагодина
- Четврта област ................. Техничка школа Пожега (накнадно одређена)
Руководиоци Обласног такмичења за трећи степен:
- Прва област ...................... мр Милорад Илић , Машинска школа Панчево
- Друга област .................... Драган Мијаилвић, Техничка школа Младеновац
- Трећа област .................... Верица Манић-Петровић, Техничка школа Смедерево
- Четврта област ................. Зоран Андријанић, МТШ ,,14. октобар“ Краљево
- Пета област ....................... Славољуб Станојевић, ТШ ,,Раде Металац“, Лесковац
- Шеста област ................... Мирослав Аритоновић,ТШ ,,М.Петровић-Алас“,К.Митровица
Руководиоци Обласног такмичења за четврти степен:
- Прва област ...................... Атила Сивери, Техничка школа Ада
- Друга област .................... Душан Миловановић, Политехника , Нови Београд
- Трећа област .................... Синиша Којић, Политехничка школа Крагујевац
- Четврта област ................. Милоје Ђурић, Техничка школа Шабац
- Пета област ....................... Славољуб Станојевић, ТШ ,,Раде Металац“, Лесковац
- Шеста област ................... Мирослав Аритоновић,ТШ ,,М.Петровић-Алас“,К.Митровица
М.Ђурић је обавестио чланове ИО да је припремио радне задатке и припремке радних задатака
и да ће их поставити на сајт Заједнице до 8.04.2013.Припремке радних задатака са списком
алата и материјала и са упутствима ће доставити школама домаћинима такмичења до 3.04.2013.
године.
М.Мазалица је истакао да ће Заједница, као и сваке године, обезбедити дипломе, медаље и
пехаре за тројицу прворангираних такмичара (за републичко такмичење) и дипломе за обласно
такмичење.
Прихваћен је предлог да комисија ИО Заједнице, пре такмичења, обиђе школе домаћине
републичког такмичења и провери услове за одржавање такмичења.После одржаних обласних
такмичења одржати састанак ИО .
3.тачка
Извештај о раду комисија за нове образовне профиле поднели су представници школа носилаца
Пројекта:
1. Никола Шебек, Политехничка школа Крагујевац:
Комисија која ради на новом образовном профилу Аутотроничар за III и IV степен
одржала је два састанка.Први састанак у Крагујевцу 28.02.2013. и други у Новом Саду,
7.03.2013.Усвојена је методологија рада и израде Стандарда компентенција.
На следећем састанку који ће се одржати у Београду усвојиће се Стандард компетенција
за овај образовни профил, утврдиће се Наставни план и програм и поделиће се задужења
члановима комисије за израду наставног програма.
2.
Милош Мазалица, машинска школа Нови Сад:
Школе у Новом Саду, Н.Беораду и Лесковцу су урадиле Стандард квалификација за
нове образовне профиле: Инсталатер цевних инсталација и Техничар климатизације
и грејања.Стандарде је носио на оцену члановима Просветног савета и Привредне
коморе.Контактирао је и Завод.Стандарди су добро оцењени и предложен му је краћи
пут за прихватење нових профила.
Потребно је Савету за стручно образовање доставити добро образложен захтев о потреби
за увођењем нових образовних профила.

Захтев треба да је подржан од Тржишта рада и Привредне коморе (регионалне
Привредне коморе, удружења предузетника и социјалних партнера).
Савет за стручно образовање даје предлог Министру који, ако га прихвати, даје Заводу
на мишљење.Ако Завод да позитивно мишљење, што не би требало да буде проблем,
приступа се изради наставних планова и програма.
Школе учеснице у Пројекту треба да упознају социјалне партнере (по могућству и
Регионалну привредну комору и Тржиште рада) са Стандардом квалификација новог
образовног профила и да од њих прибаве позитивно мишљење.
У дискусији, око увођења нових образовних профила и како то други раде,
првенственоЗаједница електротехничких школа, учествовало је више чланова ИО.
Д. Мијаиловић: Заједница Електротехничких школа ради сасвим обрнуто, не
дршећи се прописане процедуре, али зато имају логистичку подршку у
Министарству.Навео је пример добијања образовних профила Електротехничара
обновљених извора енергије и још неких које су урадили и добили за 20
дана.Урадили су елаборат, наставни план и програм (за који каже да су чак
лицитирали број часова по предметима) и то је прихваћено.Све остало што је
потребно одради 5-6 људи у Заједници уз сарадњу и подршку из
Министарства.Стање у машинству је алармантно.За следећу школску годину број
одељења у машинству је драстично смањен.
С. Станојевић: Истиче да док смо ми тапкали у месту, други су ишли
напред.Учествовао је у раду Заједнице саобраћајних и електротехничких школа и
потврдио је да они лако уводе нове образовне профиле уз помоћ и подршку
Министарства и Завода, за разлику од нас где је та помоћ изостала, нарочито из
Завода.
М.Мазалица: Обавестио је чланове ИО да је Техничка школа ,,Нови Београд“ у
Новом Београду, као носилац пројекта ,,Техничар климатизације и грејања, урадила
пројекат и доставила му га.
После дуже дискусије у којој су учествовали и остали чланови ИО усвојени су следећи
закључци:
да идемо путем који је предложио М.Мазалица при увођењу нових образовних
профила и да покушамо да од свих образовних профила које радимо, неке
упишемо.
М.Мазалица ће доставити школама које раде на новим образовним профилима
Стандарде квалификација образовних профила.Са овим материјалом је потребно
упознати социјалне партнере, регионалну привредну Комору и Тржиште рада и
од њих затражити мишљење, по могућству позитивно.
4. тачка
О новим Темпус пројектима и које школе су ушле, информацију је дао М.Мазалица.
Истакао је да не зна како је вршен избор школа.Београдски машински факултет и државни
секретар Митровић су одредили пет школа које су ушле у Темпус пројекат:
- школа у Београду
- школа у Новом Саду
- школа у Пазови
- школа у Ваљеву
- школа у Нишу
Више факултета и школа је укључено у Темпус пројекте и сви аплицирају да га добију.И у
једној и у другој причи су машинци.У другом случају су школе у Крагујевцу, Смедереву,
Н.Саду и Београду.
У дискусији која се развила по овој тачки дневног реда говорило се о начину укључивања
школа у Темпус пројекте, шта је потребно урадити и шта он доноси.
Детаљну информацију о овоме су дали М.Мазалица и С. Којић.

5. тачка
После краће дискусије донета је одлука да се седница ИО Заједнице одржи између два
такмичења,обласног и републичког, у мају и да се на њој, поред других тачака, припреми
седница Скупштине Заједнице.На тој седници треба да се донесе одлука да ли ће следећа
седница Скупштине бити и изборна (избор председника Заједнице) или ће се заказати друга.
6. тачка
Председник М. Мазалица је дао следеће информације:
- Ради се допуна Норматива о врсти стручне спреме наставника.Нису прихваћени
предлози да свршени студенти факултета у Зрењанину и Чачку могу предавати одређене
предмете у машинској школи.
- Норматив ће бити допуњен за неке факултете, тако да њихови студенти по завршетку
студија, уз неке услове могу предавати одређене предмете у машинској школи.
- За наставника практичне наставе такође је допуњен Норматив
- Поднео је извештај, завршни рачун за 2012.годину.Извештај је доставио свим члановима
ИО, представницима Области, са препоруком да упознају све школе на својој Области са
истим.
- Основни изводи из извештаја су:
o приходи од чланарине за 2012. годину ..................................... 820.800
динара
o расходи Заједнице за 2012. годину ............................................ 778.126,59 динара
o почетне стање у 2012. године износи ........................................126.611,89 динара
o салдо на крају 2012. године........................................................ 169.364,89 динара
o 55 школа је у потпуности измирило своје обавезе
o 33 школе су измириле обавезе делимично
o 25 школа није уплаћивало чланарину за 2012. годину
o укупна потраживања из ранијих година .................................... 543.542 динара
o укупна потраживања за 2012. ....................................................... 1.007.370 динара
o ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2012. износе ................ 730.032 динара
У извештају су наведене све школе чланице Заједнице са задужењима по следећим
ставкама:
почетно стање 01.01.2012.
укупно по рачуну за 2012. годину
укупно уплаћено
остатак дуга
Из извештаја се види да већи број школа није у потпуности или уопште измирило своје
финансијске обавезе према Заједници.Међу тим школама има доста великих машинских школа
и школа које имају своје представнике у ИО Заједнице, школе које активно учествују у раду
Заједнице, такмичењу итд.Сватајући кризу у којој се сви налазимо,поготову школе у неким
регионима, апелује се да школе изнађу начин и измире своје обавезе.Заједница неће имати
довољно финансијских средстава да би финансирала и помогла обласна и републичко
тачмичење, као и да испуни друге финансијске обавезе.
Било је предлога од неких чланова ИО да школе које нису измириле своје финансијске обавезе
према Заједници не могу учествовати на такмичењима и изборној Скупштини Заједнице.
О овоме се није изјашњавало јер се сматрало да ће школе схватити систуацију у којој се налази
Заједница чији су и они чланови и да ће измирити своје обавезе.
После завршетка дискусије по овој тачки дневног реда, председник Заједнице је закључио
састанак.

Шабац, 11.04.2013. година

Секретар Заједнице-Милоје Ђурић

