ЗАПИСНИК

са XX седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане 5.07.2013.године у Врњачкој Бањи у хотелу ,,Бреза“
Састанак је почео у 1200 .Седници нису присуствовали:
1.
2.
3.
4.

Атила Сивери
- Техничка школа Ада
Верица Манић-Петровић - Техничка школа Смедерево
Драган Туцаковић
- Техничка школа Ужице
Представници школа националних мањина из Новог Пазара и Бујановца

Присуством једанаест чланова ИО обезбеђен је кворум и председник Мазалица почео је
седницу.Реч је дао колегиници из Политехничке школе у Крагујевцу која је члановима ИО
детаљно објаснила предлог Пројекта програма у програмирању робота. Назив предлога програма
би гласило: Такмичење у програмирању робота. Подносилац предлога Пројекта програма би била
Заједница машинских школа а локација предлога програма Крагујевац, односно Политехничка школа.
Кроз организовање школског и републичког такмичења средњих стручних школа (школе које школују
Техничара за роботику и Техничар мехатронике) млади талентовани људи ће испољити своје
способности и личне квалитете, а истовремено ће на овај начин ова научна област доживети промоцију
коју заслужује. Оваквим приступом се ученицима пружа могућност за пуном реализацијом креативних,
професионалних и личних потенцијала, а наставницима стручно усавршавање у погледу развијања
модерних ИКТ вештина.Сви трошкови би били покривени, а предвиђене су и вредне награде.
Пријављивање школа би било преко Области и право би имала свака школа (одлука ИО).
У оквиру пројекта потребно је оспособити наставнике који ће спровести такмичења (припрема ученика,
упознавање са програмима такмичења, реализовање школског такмичења, припрема за републичко
такмичење,...), кроз низ семинара где ће се наставници упознати са ЛЕГО роботом и програмским
апликацијама које могу користити.
Трајање програма је девет месеци а главне активности предложеног програма би биле:
Припремне активности, успостављање контакта са свим школама које школују Техничара за роботику и
Техничар мехатронике, успостављање сарадње са организаторима Олимпијаде у Москви, формирање
тима за организовање Републичког такмичења, одлазак на договор око учествовања екипе из Србије на
Олимпијаду у Москву, организовање тродневних семинара (три групе), припрема правила такмичења,
реализација такмичења, организовање припрема у оквиру школа, организовање школских такмичења,
припрема екипе за Републичко такмичење, одржавање Републичког такмичења у Крагујевцу,
оспоставаљање сарадње са локалном заједницом, припрема екипе за Олимпијаду у Русији, организација
одласка у Москву, промоција програма, припрема брошура такмичења, учествовање на Сајму
образовања, учествовање на Сајмовима технике, институте, индустријске комплексе где се примењује
савремена технологија (Мицрософт, ФИАТ, НИС,Simens, National Instruments, Телеком, Теленор),
контактирање медија, конференција за штампу, јавна трибина, мониторинг пројекта, евалуација
пројекта.
ИО Заједнице једногласно је усвојио овај предлог.
Затим се прешло на усвајање дневног реда.

Предложени дневни ред једногласно је усвојен, без дискусије.
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање записника са претходне седнице
Извештај са републичког такмичења ученика (М.Ђурић)
Извештај о раду у претходном периоду (М.Мазалица)
Припрема седнице Скупштине Заједнице
Разно

1.тачка
Записник са XIX седнице Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије
одржане 10.05.2013.године у Машинско-саобраћајној школи у Чачку, једногласно је усвојен,
без дискусије.
2.тачка
Председник Комисије за такмичење, М.Ђурић, поделио је члановима ИО писани материјал
који је као извештај о одржаном републичком такмичењу ученика у занимањима трећег и
четвртог степена послао и Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
У извештају је, поред основних података о награђеним ученицима по занимањима, школама
домаћинима такмичења и осталим учесницима, као најважније истакао следеће:
1. Припрема и организација такмичења је била одлична, на високом професионалном
нивоу, што су потврдили писмом захвалности представници UNIOR TEOS ALATI
D.O.O. Београд.
Такмичење се одвијало и завршило према предвиђеној сатници, без примедби и жалби.
2. Тројици првовопласираних такмичара у свим занимањима трећег и четвртог степена
Организатор такмичења је доделио дипломе, медаље, пехаре и вредне награде а
њиховим менторима захвалнице.
3. Вредне награде су обезбедили и спонзори такмичења:
- 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.
- Компанија ,,UNIOR TEOS ALATI“ d.d.o. Београд поклонили су колица са гарнитуром
алата у вредности 150.000 динара школи која је на такмичењу остварила најбоље
резултате а то је била Машинско-саобраћајна школа у Чачку.
4. За време такмичења одржане су и следеће активности:
- Округли сто на тему ,,Актуелности у средњем стручном образовању“ и
презентација ,,Униор алати“ у Чачку
- Излет за све учеснике: посета музеју Понишавља и манастира Свети Ђорђе у Пироту.
У дискусији која је уследила истакнуто је следеће:
Никола Шебек: убудуће треба водити рачуна о избору школа домаћина и условима у коме ће
се такмичење одвијати, како би сви такмичари имали исте услове, иста радна места.
Пита чланове ИО ко је, без икакве најаве и обавештења, променуо место припреме и избор
такмичара за Међународном такмичењу заваривања које ће се одржати од 16.-21.09.2013.године
у Есену-Немачка, у две категорије:16-18 година и 18-22 године.Напомиње да је ревијално
такмичење одржано у Крагујевцу за време Радно производног такмичења металаца Србије.
Припрему најбољих и слање на такмичење преузима корпорација ''MESER'' и Друштво за
унапређивање заваривања у Србији и сазнао је да је то већ одржано у Техничкој школи у
Обреновцу а да њих нико није обавестио.
Закључак је да се објашњење тражи од Г.Митровић и Завода, обзиром да је на IV седници
Скупштине Заједнице средњих машинских школа Републике Србије одржане 2. и 3. 12. 2011.
године предложила ово такмичење.
З.Андријанић: подржава претходне дискусије и предлаже такмичење из неког новог занимања
уместо аутолимара, на пример Инсталатера.
Закључак је да се на радној групи за такмичење размотри такмичење и у другим занимањима.
Извештај о одржаном републичком такмичењу ученика једногласно је усвојен.

3. тачка
Извештај о раду у претходном периоду поднео је председник ИО, Милош Мазалица.
У детаљном излагању осврнуо се на три битна елемента:
- Такмичење
- Сарадња са Министарством, Заводом, ГИЗ-ом ...
- Сарадња са социјалним партнерима
Усвојили смо:
- Измене и допуне Статута Заједнице
- Пословник о раду ИО Заједнице
- Правилник такмичења
- Анексе правилника такмичења за све образовне профиле
- Пословник о раду комисија за спровођење обласних и републичког такмичења
- Стандард за бодовне листе (за МТКК и Техничког цртања у AutoCAD-у)
- Увели смо такмичење из Техничког цртања у AutoCAD-у
- Прихватили смо инцијативу за учешће наших ученика на међународном такмичењу
из заваривања које ће се одржати 2013 године у Есену.
- Заједно са Министарством просвете, Заједница је успешно организовала републичка и обласна
такмичења.За превазилажење проблема везаних за такмичење и изостанак жалби такмичара и
њихових ментора посебно се захваљујем господину Ђурићу и комисији за такмичење.
- успостављена је сарадња са Центром за стручно и уметничко образовање (одржана су

три састанка.Следећи корак је формирање стручног тима за функционалну анализу, на
предлог Заједнице машинских школа).
- Комисија Заједнице је са стручним тимом Центра за средње стручно образовање
усагласила и установила функционалне мапе за образовне профиле
- Скупштина Заједнице је усвојила Споразум о пословној сарадњи између Заједнице и Завода за
унапређење образовања и васпитања (који Завод није потписао)
- Одређене су школе носиоци Пројекта за следећа занимања:
- ИНСТАЛАТЕР : Машинска школа, Нови Сад
- МЕХАТРОНИЧАР III степен: Техничка школа, Ужице
- АУТОТРОНИЧАР III и IV степена: Политехничка школа, Крагујевац
- БРАВАР : Машинко-техничка школа ,,14 октобар“, Краљево
- ЗАВАРИВАЧ: Машинко-техничка школа ,,14 октобар, “ Краљево
- ТЕХНИЧАР КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА: ТШ ,,Нови Београд“, Нови Београд
- ДИМНИЧАР: ТШ ,,Нови Београд“, Нови Београд
- Успостављена је сарадња са Министарством и ГИЗ-ом и започета је “Реформа средњег
стручног образовања у Србији, V фаза“ која има за циљ стварање предуслова у Србији за
трогодишње занатско-техничко образовање усмерено ка потребама тржишта, увођењем
кооперативног образовања које користи елементе такозваног Дуалног система обуке.
- Дали смо представнике радних група:
- Вуковић Веселин, члана радне групе за учешће у Пројекту Развијање образовних
стандарда за крај основног, опште средњег и средње стручног образовања за предмет физика
- Шебек Никола, члан подгрупе задужене за израду Концепта матурског испита за опште
средње образовање, уметничко образовање, средње стручно образовање и завршног испита
за средње стручно образовање
постављен је сајт Заједнице који одлично функционише
Извештај о раду у претходном периоду допунио је и председник Радне групе за наставне планове и
програме, Зоран Андријанић.Навео је све шта је Комисија до сада урадила, шта је прихваћено и да
највећи део тога није и да узрок сви добро знамо.Завод је радио са ,,својом“ комисијом али Савет то није
прихватио.
др Жељко Папић: инсистира на већем утицају Заједнице у рад Завода. Немамо јасно дефинисана
занимања и потребно је извршити спајање профила и отаратити се ,,пасивних“.
Савет за средње стручно образовање и образовање одраслих изузетно добро ради.

С. Станојевић: доста тога смо урадили али нисмо нашли модус како доћи до резултата.
М.Мазалица: сада смо избегли Завод и ишли смо преко Министарства и Савета што је дало резултате.
Синиша Којић: ми смо много радили, али узалуд.Разлог види у одсуству сарадње.Предлаже да
представник школе са овлашћењем који присуствује седници ИО има право гласа.
У наставку рада М.Мзалица је истакао да 22 школе нису уопште плаћале чланарину и да нису измириле
дуговања из претходног периода.Пита да ли представници тих школа могу учествовати у раду Изборне
скупштине.После краће дискусије чланови ИО су донели једногласну одлуку:
Представици школа које нису измириле финансијске обавезе према Заједници могу учествовати у
раду Скупштине а да обавезе измире у наредном периоду.
М.Ђурић је предложио , имајући у виду да се број машинских одељења драстично смањио и да нисмо
повећали чланарину од 2004. године, да се чланарина повећа са 40 динара на 50 динара.
ИО није прихватио овај предлог, већ је то оставио за неки од следећих састанака.

4. тачка
Председник, М.Мазалица је образложио зашто седници Скупштине неће присуствовати - нико
од позваних гостију из Министарства.Позвани су и представници ГИЗ-а, али они имају план да
посете машинске школе у Србији и у непосредном контакту објасне Пројекат и сагледају услове
и због тога не могу доћи.Предложио је промену дневног реда за поподневни рад Скупштине,
као и предлог да се рад Радних група заврши данас а сутра, 6.07.2013. у 10 часова буде само
Изборна скупштина.
Д.Мијаиловић је у својој дискусији предложио следеће:
- Да кандидат за председника Заједнице има време за представљање
- Да председник понесе финансијски извештај
- Пита да ли проста већина на Скупштини изгласава председника
М.Мазалица: истакао је да је сваке године подносио финансијски извештај који је ИО усвојио.
За прошлу, 2012. годину поднео је завршни рачун који је ИО усвојио 27.03.2013. године.
С.Станојевиоћ: истакао је да се зна када се подноси завршни рачун и да је то урађено.
На петој Области су накнадно расправљали о његовој кандидатури за преседника Заједнице и
одлучено је да исту повуче.
ИО је донео следеће закључке:
- прихвата се измена дневног реда рада Скупштине коју је предложио Милош Мазалица
- кандидати за председника Заједнице ће имати време за представљање
- гласање ће се обавити према Статуту Заједнице, а у другом кругу гласања, ако до њега
дође, побеђује кандидат који добије више гласова.
5.тачка
По овој тачки дневног реда није било дискусије и седница је завршена.

Врњачка Бања, 5.07.2013. година

Секретар Заједнице
дипл.маш.инж.Милоје Ђурић

