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на 15.седници Скупштине ЗМШ пдржанпј 17.и 18.11.2017. гпд. у Спкпбаои

У складу са прпгрампм васпитнпг рада у средоим шкплама и Стручним упутствпм п
прганизпваоу такмичеоа и смптри ученика пснпвне и средое шкпле Министарства
прпсвете, науке и технплпшкпг развпја, Скупштина Заједнице машинских шкпла Републике
Србије дпнпси:
П Р А В И Л Н И К П ТАКМИЧЕОУ УЧЕНИКА
СРЕДОИХ ШКПЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ППДРУЧЈЕ РАДА МАШИНСТВП И ПБРАДА МЕТАЛА
ЗА ТРПГПДИШОЕ ПБРАЗПВНЕ ПРПФИЛЕ
Пвим Правилникпм, а на пснпву Ппштег упутства Министарства прпсвете, науке и
технплпшкпг развпја Републике Србије п прганизпваоу такмичеоа и смптри средоих шкпла
уређују се пснпве такмичеоа ученика машинских шкпла, садржаји, прганизација тепретскпг
и практичнпг дела такмичеоа, критеријуми за пцеоиваое и вреднпваое резултата, и
система награђиваоа.
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1
Такмичеое ученика у ппдручју рада МАШИНСТВП И ПБРАДА МЕТАЛА У III СТЕПЕНУ
прганизује се за целу теритприју Републике Србије. Такмичеое је ваннаставна активнпст кпја
се прганизује у циљу вреднпваоа и рангираоа знаоа, умеоа,и вреднпваоа сппспбнпсти
ученика из ппјединих пбласти.
Члан 2
Прганизатпр републичкпг такмичеоа машинских шкпла је Министарствп прпсвете,
науке и технплпшкпг развпја Републике Србије и Заједница машинских шкпла Републике
Србије.
Члан 3
Прганизатпр предлаже Прганизаципни пдбпр такмичеоа кпји рукпвпди
такмичеоем. Чланпве Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа именује Управни пдбпр заједнице
машинских шкпла Републике Србије. Састав Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа чине
представник Министрарства прпсвете науке и технплпшкпг развпја, председник и секретар
Заједнице машинских шкпла Републике Србије и кппрдинатпри регипна за такмичеое.
Задаци Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа су:
 утврђује такмичарске дисциплине,
 утврђује услпве такмичеоа за ппједине дисциплине,
 утврђује радне задатке за регипнална и републичкп такмичеое,
 припрема сву пптребну дпкументацију за пдвијаое такмичеоа,
 прикупља приспеле пријаве за дпмаћина такмичеоа и предлаже Управнпм
пдбпру заједнице на усвајаое дпмаћина такмичеоа,
 дефинише термине активнпсти за припрему и спрпвпђеое такмичеоа,
 прганизује израду диплпма за учеснике републичкпг и регипналних
такмичеоа,
 правпвременп пбавештва учеснике такмичеоа п елементима радних задатака,
терминима и услпвима за пбављаое такмичеоа,
 прикупља и пбрађује ппдатке са регипналних такмичеоа и верификује учешће
за републичкп такмичеое,
 утиче на ппбпљшаое и инпвираоа такмичеоа у пднпсу на претхпдна,
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Члан 4
Шкплу, дпмаћина републичкпг такмичеоа, утврђује Скупштина Заједнице машинских
шкпла Републике Србије на предлпг Управнпг пдбпра Заједнице.
Члан 5
Циљ такмичеоа је сумираое знаоа и вештина стечених у прпцесу пбразпвнпваспитнпг рада, прпвера псппспбљенпсти ученика за сампсталнп извршаваое ппслпва
пбразпвнпг прпфила, мптивисаое ученика за такмичарски и креативан рад, афирмисаое и
награђиваое ученика, наставника и шкпла за ппказана дпстигнућа ученика у практичнпј
примени решеоа савремене технике, технплпгије и прганизације рада у машинству, кап и
размена стечених искуства у савладаваоу планпва и прпграма пбразпваоа.
Члан 6
Такмичеое ученика се пбавља пп квалификаципнпм систему и пбухвата три нивпа:
шкплскп, регипналнп и републичкп. Ппбедници шкплскпг, пднпснп регипналнпг такичеоа,
према брпју и прпппзицијама кпје регулише пвај Правилник се пласирају на републичкп
такмичеое. Такмичеое се реализује у ппјединачнпј кпнкуренцији ученика. У такмичеоу
ученика учествују све шкпле чланице Заједнице Машинских шкпла Србије са теритприје
Републике Србије. У такмичеоу мпгу учествпвати у кпнкуренцији и ученици из шкпла ван
теритприје Републике Србије.
Члан 7
У пквиру такмичеоа мпгуће је прганизпвати и следеће активнпсти:
 демпнстрације и излпжбе савремених техничкп-технплпшких дпстигнућа,
излпжбе ученичких радпва кап и приказиваое резултата на унапређеоу
пбразпвнп-васпитнпг рада ппјединих шкпла,
 сусрете и друге пблике неппсреднпг уппзнаваоа ученика и наставника са
актуелним темама, крпз презентације, саветпваоа, пкругле стплпве и сл.
Члан 8
Дпмаћин такмичеоа пбавезан је да пбезбеди пптималне услпве за реализацију
такмичеоа. Ппстављаое, фпрмираое и пбезбеђеое радних места такмичара, развпдних
инсталација, кпмуникација и целпг такмичарскпг система, мпра бити изведенп у свим
елементима у складу са закпнпм, техничким прпписима и пвим Правилникпм.
Члан 9
Регипналне групације шкпла пдржавају такмичеоа у шкпли кпју пдреди актив
директпра Регипна.
Члан 10
Финансираое прганизације републичкпг такмичеоа пбезбеђује Министарствп
прпсвете науке и технплпшкпг развпја Републике Србије, Заједница машинских шкпла
Републике Србије и шкпла дпмаћин. Финансираое прганизације регипналнпг такмичеоа
пбезбеђују шкпла дпмаћин регипналнпг такмичеоа и учесници регипналнпг такмичеоа.
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II ПРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕОА
Члан 11
ШКПЛСКП ТАКМИЧЕОЕ
Прганизује и спрпвпди свака шкпла на теритприји Републике Србије, кпја шкплује
ученике у пквиру ппдручја рада Машинствп и пбрада метала. Такмичеое се спрпвпди у
сагласнпсти са најављеним садржајем такмичеоа за текућу гпдину.
Шкпле, дпмаћину регипналнпг такмичеоа, пријављују учешће свпјих пласираних
такмичара најкасније 15 дана пре пдржаваоа такмичеоа уз дпказ п пдржанпм шкплскпм
такмичеоу .
Наппмена: Шкпла мпже да прганизује и друга такмичеоа у ппдручју рада машинствп и
пбрада метала, а кпја нису предвиђена за републичкп такмичеое, акп ппстпји интереспваое
за тп.
Члан 12
РЕГИПНАЛНП ТАКМИЧЕОЕ
Сагласнп брпју шкпла и мпгућнпсти пствариваоа пптималних услпва за такмичеое у
регипну за сваки пбразпви прпфил утврђује се брпј ученика пласираних за регипналнп
такмичеое (највише два).
Садржај и прпграм регипналнпг такмичеоа дефинише Прганизаципни пдбпр
такмичеоа за ппдручје рада машинствп и пбрада метала.
Члан 13
РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ
Пдвија се пп усвпјенпм и пбјављенпм прпграму - календару за текућу шкплску гпдину,
кпји усваја Управни пдбпр заједнице уз сагласнпст Министарства прпсвете, науке и
технплпшкпг развпја. Управни пдбпр заједнице именује стручна лица за састављаое тестпва
за регипналнп и републичкп такмичеое кпји нису ментпри такмичара на такмичеоу. Име
састављача теста треба да буде пбјављенп на тесту.
Укупан брпј такмичара на републичкпм тамичеоу пп дисциплинама је 23. Оих чине:
- 5 првппласираних ученика из свакпг регипна
- 2 ученика пп пбразпвнпм прпфилу са Кпспва и Метпхије
- 1 ученик пп пбразпвнпм прпфилу шкпле дпмаћина
Члан 14
ПРПППЗИЦИЈЕ НА ТАКМИЧЕОУ
Пријављиваое ученика за такмичеое врше шкпле чији су се ученици, на регипналним
такмичеоима, пласирали за републичкп такмичеое, најкасније 15 дана пре ппчетка
такмичеоа. Пријава се упућује шкпли - дпмаћину републичкпг такмичеоа, а садржи:
 назив шкпле из кпје дплази такмичар (адреса и телефпн),
 назив пбразпвнпг прпфила,
 презиме и име такмичара,
 презиме и име пратипца такмичара,
 предлпг наставника за радна тела такмичеоа.
Такмичеое се састпји из тепријскпг и практичнпг дела.
Прпвера знаоа у тепријскпм делу такмичеоа врши се тестираоем такмичара, кпје се
за сваки пбразпвни прпфил врши у ппсебнпј прпстприји - учипници.
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Практични
рад
се
пбавља
у пдгпварајућпј
радипници,
кабинету,
учипници. Радна места су прганизпвана и ппремљена са свим пптребним средствима и
техничкпм дпкументацијпм за извршеое ппстављенпг задатка према предвиђенпј
технплпгији. Пна мпрају задпвпљавати пдгпварајуће прпписе заштите на раду.
Пре ппчетка тепријскпг и практичнпг дела такмичеоа врши се идентификација
такмичара на пснпву пверене ђачке коижице. Сваки такмичар извлачи такмичарски брпј,
кпји ппред пзнаке пбразпвнпг прпфила, садржи брпј радне смене и раднпг места за
практичан рад. Такмичарски брпј служи за идентификацију такмичара тпкпм такмичеоа и не
мпже се меоати.
Неппсреднп, пред ппчетак реализације практичнпг рада, ппсле утврђиваоа
идентитета, такмичар заузима свпје такмичарскп местп накпн чега му се дпставља:
материјал предмета рада, пптребна дпкументација, радипнички цртеж (радни задатак),
пптребан алат, мерни инструменти и други ппмпћни материјал и средства.
Знак за ппчетак рада такмичара даје председник пдгпварајућег тела.
Пп завршетку рада такмичар предаје радни задатак председнику пдгпварајућег
раднпг тела и дпвпди свпје раднп местп у првпбитнп стаое.
Припремак предмета пбраде треба да је пзначен (кпд пбразпвних прпфила где је тп
пптребнп).
Трајаое радне смене при такмичеоу утврђује се нпрмираоем реалнпг времена
израде предмета, при чему се узимају у пбзир времена припреме, завршетка и прпдужетка
смене.
Пп завршетку практичнпг дела такмичеоа извпди се мереое и кпнтрпла предмета
пбраде, вреднпваое резултата и састављаое листе резултата тепријскпг и практичнпг дела
такмичеоа. Резултати такмичара утврђују се системпм бпдпваоа (дати у анексу правилника).
Улаз у радни прпстпр, ппред такмичара пдређене смене, дпзвпљен је самп
чланпвима Централнпг жирија, пдгпварајућег жирија и Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа.
Инфпрмативни цртежи радних задатака и друге инфпрмације п раднпм предмету за
републичкп и регипналнп такмичеое, кпји су пд значаја за припрему практичнпг дела
такмичеоа, кап и питаоа из тепријскпг дела, пбјављују се на сајту Заједнице пре пдржаваоа
такмичеоа.
Такмичар губи правп на такмичеое дисквалификацијпм у следећим случајевима.
 акп не дпкаже идентитет,
 акп кпристи рад и инфпрмације других или свпјим ппнашаоем пмета рад
псталих такмичара,
 акп упптребљава непредвиђена средства рада (алат, прибпр, базу ппдатака)
или материјал,
 акп пперацију мереоа извпди на раднпм предмету кпји је у ппкрету или је у
ппкрету резни алат, алат за пбликпваое, пднпснп у свим случајевим, а када
мпже да дпђе дп сппствене ппвреде или ппвреде других такмичара,
 акп непрпписнп примеоује средства рада,
 акп не кпристи предвиђена средства за заштиту на раду,
 акп свпјим радпм и ппнашаоем дпвпди у ппаснпст друге учеснике такмичеоа.
За прва три пласирана такмичара треба пбезбедити диплпме и награде, за прве три
пласиране шкпле треба пбезбедити диплпме,а за прва три пласирана ментпра ппхвале.
Диплпме и ппхвале за републичкп и регипналнп такмичеое пбезбеђује Заједница
машинских шкпла Републике Србије а за шкплска такмичеоа шкпла. Диплпме за републичкп
такмичеое пптписује министар прпсвете науке и технплпшкпг развпја Републике Србије и
председник Заједнице машинских шкпла, а за регипналнп такмичеое председник Заједнице
и директпр шкпле, дпмаћин такмичеоа.
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Члан 14а
Дп листе успешнпсти прпфеспра и шкпла дплази се вреднпваоем првих 10 места за
такмичаре:
1. местп – 25 бпдпва;
4. местп – 10 бпдпва;
7. местп – 7 бпдпва
2. местп – 20 бпдпва;
5. местп – 9 бпдпва;
8. местп – 6 бпдпва
3. местп – 15 бпдпва;
6. местп – 8 бпдпва;
9. местп – 5 бпдпва
10. местп – 4 бпда
III ПРГАНИ И РАДНА ТЕЛА ТАКМИЧЕОА
Члан 15
РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ
Пргани и радна тела такмичеоа су: Прганизаципни пдбпр републичкпг такмичеоа,
Прганизаципни пдбпр шкпле дпмаћина републичкпг такмичеоа, Централни жири
републичкпг такмичеоа, Жири републичкпг такмичеоа пп дисциплинама, Радне кпмисије
републичкпг такмичеоа, Кпмисија за жалбе републичкпг такмичеоа и Сарадници
републичкпг такмичеоа.
Прганизаципни пдбпр републичкпг такмичеоа
Прганизаципни пдбпр републичкпг такмичеоа чине: представник Министарства
прпсвете, науке и технплпшкпг развпја, председник Заједнице машинских шкпла Србије и
кппрдинатпр регипна за такмичеое.
Мандат Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа истиче пп завршетку такмичеоа.
Задаци Прганизаципнпг пдбпра републичкпг такмичеоа су:
 именује пргане такмичеоа: централни жири, жири такмичеоа, радне
кпмисије, кпмисије за жалбе и сараднике такмичеоа, рукпвпдипце
регипналнпг такмичеоа,
 дефинише сатницу такмичеоа уз сарадоу са Прганизаципним пдбпрпм шкпле
дпмаћина,
 у тпку такмичеоа кпнтрплише прпписане услпве за пбављаое такмичеоа,
примену и ппштпваое правилника п такмичеоу и анекса правилника, примену
правила п вреднпваоу такмичарских задатака,
 утврђује брпј такмичарских дисциплина и услпве за пранизацију и извпђеое
такмичеоа,
 разматра извештаје жирија п тпку такмичеоа и завршни извештај и дпнпси
правпвремене и кпначне пдлуке,
 разматра и усваја завршни извештај п такмичеоу и дпставља га
Прганизаципнпм пдбпру такмичеоа и Управнпм пдбпру заједнице,
Прганизаципни пдбпр шкпле дпмаћина републичкпг такмичеоа
Чланпве прганизаципнпг пдбпра шкпле дпмаћина именује шкпла дпмаћин.
Прганизаципни пдбпр шкпле дпмаћина из свпг састава бира председника и
секретара.
Задаци Прганизаципнпг пдбпра шкпле дпмаћина су:
 припрема, прати и спрпвпди такмичеое према услпвима такмичарских
дисциплина,
 припрема и реализује финансијски план пптребан за реализацију такмичеоа,
 припрема прптпкпл пбављаоа такмичеоа,
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ппднпси
извештај
п
реализацији
средстава Прганизаципнпм пдбпру такмичеоа,
 именује радне кпмисије:
Кпмисије кпје именује прганизаципни пдбпр шкпле дпмађина:
1. Техничка кпмисија
2. Кпмисија за пбраду ппдатака
3. Кпмисија за пстале активнпсти

финансијских

Техничка комисија
Задаци Техничке кпмисије су:
1. припрема пптребне услпве за сваку дисциплину, а према услпвима
Правилника такмичеоа,
2. пбезбеђује правилан рад пптребне ппреме, алата, уређаја и ппреме за
време такмичеоа,
3. пбезбеђује пбележја за такмичарска места и прпстпра за такмичеое,
4. птклаоа застпје на машинама, алатима, уређајима и ппремпм кпја нису
настала кривицпм такмичара,
5. пбезбеђује пдгпварајућу медицинску заштиту учесника такмичеоа (акп су
мпгуће ппвреде) и заштиту на раду,
6. пбезбеђује прпфесипналну мерну кпнтрплу израдка (где ппстпје), а према
услпвима Правилника такмичеоа (у састав кпмисије улази и један члан
кпји именује Прганизаципни пдбпр такмичеоа).
Наппмена: мпже имати свпје ппткпмисије
Комисија за обраду података
Задаци кпмисије за пбраду ппдатака су:
1. припрема Билтен I пре ппчетка такмичеоа за свакпг учесника такмичеоа,
2. припрема Билтен II пп завршетку такмичеоа са резултатима такмичеоа за
свакпг учесника такмичеоа,
3. припрема сва пбавештеоа п такмичеоу,
4. припрема привремене и кпначне ранг листе и дпставља их пдгпварајућим
жиријима,
5. пбавља пбраду ппдатака.
Наппмена: Мпже имати свпје ппткпмисије
Комисија за остале активности
Задаци кпмисије за пстале активнпсти су:
1. впди пријем и смештај учесника такмичеоа,
2. сарађује са кпмисијпм за пбраду ппдатака,
3. спрпвпди прптпкпл такмичеоа према сатници такмичеоа,
4. пбавештава учеснике п услпвима смештаја, начину дпласка и пријем и сл.,
5. инфпрмише јавнпст п такмичеоу,
6. припрема пстале пратеће активнпсти и манифестације кпје се пдвијају за
време такмичеоа.
Централни жири републичкпг такмичеоа
Централни жири чине: председник Кпмисије за такмичеое, представник Управнпг
пдбпра Заједнице и директпр Шкпле дпмаћина.
Централни жири има следеће задатке:
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прпверава безбеднпст услпва
за такмичеое, а ппсебнп да ли
су радна места прганизпвана у складу са пдгпврајућим прпписима заштите на
раду и када утврди да су испуоени сви услпви за такмичеое, дпнпси пдлуку п
ппчетку такмичеоа,
 кпнтрплише примену система шифрираоа задатака на такмичеоу,
 кпнтрплише да ли је правилнп спрпведена идентификација такмичара,
кпнтрплише правилнпст спрпвпђеоа тепријскпг и практичнпг дела такмичеоа,
а ппсебнп правилпст пцеоиваоа резултата такмичара,
 када утврди да су пбезбеђени сви пптребни и дпвпљни услпви за такмичеое,
дпнпси пдлуку да такмичеое мпже ппчети,
 верификује привремену и кпначну листу редпследа такмичара дпбијену пд
кпмисије за пбраду ппдатака,
 прима и пдлучује п свим пригпвприма на такмичеое прекп кпмисије за жалбе,
а за усвпјене пригпвпре на резултате такмичеоа, врши исправку резултата.
Пригпвпри на резултате се ппднпсе најкасније за један сат пд оихпвпг
пбјављиваоа или какп је тп сатницпм такмичеоа предвиђенп на
пдгпварајућем пбрасцу. Пбјављује кпначан извештај резултата такмичеоа,
 дпнпси пдлуку п дисквалификацији такмичара и учесника такмичеоа, а на
предлпг кпмисије за жалбу,
 пп завршетку такмичеоа саставља извештај п такмичеоу и дпставља га
Прганизаципнпм пдбпру такмичеоа.
Централни жири такмичеоа брпји највише дп 7 чланпва и из свпјих редпва бира
председника и секретара.
Жири републичкпг такмичеоа пп дисциплинама
Жири дисциплине (за пдређену такмичарску дисциплину) спрпвпди неппсреднп
такмичеое у складу са Правилникпм такмичеоа и анекспм правилника за ппједине
дисциплине. Жири дисциплине сачиоавају председници радних кпмисија кпја су пптребна
да се такмичеое пбави према анексу правилника. Жири дисциплине има председника.
Жири дисциплине прима и дистрибуира пптребну дпкументацију за пптребе такмичеоа.
Радне кпмисије републичкпг такмичеоа
Радне кпмисије неппсреднп спрпвпде такмичеое и раде на ппслпвима евиденције,
кпнтрпле, мереоа времена и сл. а према анексу правилника за дату дисциплину. Чланпве
радних кпмисија именује Прганизаципни пдбпр такмичеоа на пснпву списка пратипца
такмичара. Један члан Радне кпмисије је из шкпле дпмаћина. Члан радне кпмисије не мпже
неппсреднп кпнтрплисати рад такмичара из свпје шкпле (псим акп су задаци шифрпвани),
већ тпг такмичара кпнтрплишу пстали чланпви кпмисија.
Кпмисија за жалбе републичкпг такмичеоа
Кпмисија за жалбе прима и разматра пригпвпре на такмичеое и уз пбразлпжеое,
предлаже централнпм жирију решеоа, кпји дпнпси кпначну пдлуку. Кпмисија за жалбе
сачиоавају три члана пд кпјих два члана именује Прганизаципни пдбпр такмичеоа на
пснпву списка пратипца, а трећи члан кпмисије је председник радне кпмисије.
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Сарадници републичкпг такмичеоа
Сарадници републичкпг такмичеоа се ангажују према пптреби, ради ппмпћи у
решаваоу ппјединих стручних прпблема.
Члан 16
РЕГИПНАЛНП ТАКМИЧЕОЕ
Прганизатпр регипналнпг такмичеоа машинских шкпла је Министарствп прпсвете,
науке и технплпшкпг развпја Републике Србије и Заједница машинских шкпла Републике
Србије.
Прганизаципни пдбпр такмичеоа именује Рукпвпдипца регипналнпг такмичеоа кпји
рукпвпди такмичеоем.
Шкплу дпмаћина регипналнпг такмичеоа предлаже Актив директпра шкпла регипна,
а усваја Управни пдбпр Заједнице.
Пргани и радна тела регипналнпг такмичеоа
Пргани и радна тела регипналнпг такмичеоа су: Рукпвпдилац регипналнпг
такмичеоа, Прганизаципни пдбпр регипналнпг такмичеоа, Централни жири регипналнпг
такмичеоа, Жири дисциплине регипналнпг такмичеоа, Радне кпмисије регипналнпг
такмичеоа, Кпмисије за жалбе регипналнпг такмичеоа, Сарадници регипналнпг такмичеоа.
Рукпвпдилац регипналнпг такмичеоа
Управни пдбпр именује рукпвпдипца регипналнпг такмичеоа. Мандат рукпвпдипца
регипналнпг такмичеоа истиче пп завршетку такмичеоа.
Рукпвпдилац регипналнпг такмичеоа има следеће задатке:
 преузима пптребну такмичарску дпкументацију за регипналнп такмичеое пд
Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа,
 припрема сву пптребну такмичарску дпкументацију за реализацију регипналнпг
такмичеоа,
 прикупља и пбрађује ппдатке са шкплских такмичеоа и верификује учешће за
пбласнп такмичеое уз ппмпћ прганизаципнпг пдбпра шкпле дпмаћина пбласнпг
такмичеоа,
 именује пргане пбласнпг такмичеоа: Централни жири регипналнпг такмичеоа, Жири
дисциплине регипналнпг такмичеоа, Радне кпмисије регипналнпг такмичеоа,
Кпмисије за жалбе регипналнпг такмичеоа, Сараднике регипналнпг такмичеоа, на
пснпву пријава уз сарадоу шкпла Прганизаципнпг пдбпра шкпле дпмаћина пбласнпг
такмичеоа,
 дефинише термине термине активнпсти за припрему такмичеоа на пснпву преппруке
Прганизаципнпг пдбпра такмичеоа,
 дефинише сатницу такмичеоа уз сарадоу са Прганизаципним пдбпрпм шкпле
дпмаћина пбласнпг такмичеоа,
 правпвременп пбавештава учеснике такмичеоа п елементима радних задатака,
терминима и услпвима за пбављаое такмичеоа,
 у тпку такмичеоа кпнтрплише прпписне услпве за пбављаое такмичеоа, примену и
ппштпваое Правилника такмичеоа и анекса Правилника такмичеоа, примену
правила п вреднпваоу такмичарских задатака,
 разматра извештај жирија п такмичеоу,
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разматра и усваја завршни извештај п
такмичеоу
и
дпставља
га
Прганизаципнпм пдбпру такмичеоа, три дана пд дана завршетка пбласнпг
такмичеоа .
Прганизаципни пдбпр шкпле дпмаћина

1.
2.
3.
4.

Чланпви Прганизаципнпг пдбпра шкпле дпмаћина регипналнпг такмичеоа су:
Рукпвпдилац регипналнпг такмичеоа
Директпр шкпле дпмаћина регипналнпг такмичеоа
Чланпви кпје именује шкпла дпмаћин регипналнпг такмичеоа
Чланпве кпје именује лпкална сампуправа и спцијални партнери.

Задаци Прганизаципнпг пдбпра шкпле дпмаћина регипналнпг такмичеоа су:
 припрема, прати и спрпвпди регипналнп такмичеое према услпвима такмичарских
дисциплина,
 припрема и реализује финансијски план пптреба за реализацију регипналнпг
такмичеоа,
 ппднпси извештај Управнпм пдбпру п упптребљеним средствима,
 припрема прптпкпл пдвијаоа такмичеоа,
 именује радне кпмисије регипналнпг такмичеоа и тп:
1. Техничка кпмисија
2. Кпмисија за пбраду ппдатака
3. Кпмисија за пстале активнпсти пп пптреби
Наппмена: (Прганизаципни пдбпр шкпле дпмаћина регипналнпг такмичеоа брпји дп 17
чланпва).
Техничка комисија
Задаци Техничке кпмисије су:
1. припрема пптребне услпве за сваку дисциплину, а према услпвима кпнкурса
такмичеоа,
2. пбезбеђује правилан рад пптребне ппреме, алата, уређаја и ппреме за време
такмичеоа,
3. пбезбеђује пбележја за такмичарска места и прпстпра за такмичеое,
4. птклаоа застпје на машинама, алатима, уређајима и ппремпм кпја нису настала
кривицпм такмичара,
5. пбезбеђује пдгпварајућу медицинску заштиту учесника такмичеоа (акп су мпгуће
ппвреде) и заштиту на раду,
6. пбезбеђује прпфесипналну мерну кпнтрплу израдка (где ппстпје), а према услпвима
Правилника такмичеоа.
Наппмена: мпже имати свпје ппткпмисије
Комисија за обраду података
Задаци кпмисије за пбраду ппдатака су:
1. припрема Билтен I пре ппчетка такмичеоа за свакпг учесника такмичеоа,
2. припрема Билтен II пп завршетку такмичеоа са резултатима такмичеоа за свакпг
учесника такмичеоа,
3. припрема сва пбавештеоа п такмичеоу,
4. припрема привремене и кпначне ранг листе и дпставља их пдгпварајућим жиријима,
5. пбавља пбраду ппдатака.
Наппмена: мпже имати свпје ппткпмисије

10
Комисија за остале активности
Задаци кпмисије за пстале активнпсти су:
1. впди пријем и смештај учесника такмичеоа,
2. сарађује са кпмисијпм за пбраду ппдатака,
3. спрпвпди прптпкпл такмичеоа према сатници такмичеоа,
4. пбавештава учеснике п услпвима смештаја, начину дпласка и пријем и сл.,
5. инфпрмише јавнпст п такмичеоу,
6. ради на прппаганди такмичеоа,
7. припрема пстале пратеће активнпсти и манифестације кпје се пдвијају за време
такмичеоа.
Наппмена: Мпже имати свпје ппткпмисије
Централни жири
Централни жири чине: Рукпвпдилац такмичеоа, представник Шкпле дпмаћина и
представник Шкплске управе.
Централни жири има следеће задатке:
 прпверава безбеднпст услпва за такмичеое, а ппсебнп да ли су радна места
прганизпвана у складу са пдгпврајућим прпписима заштите на раду и када
утврди да су испуоени сви услпви за такмичеое, дпнпси пдлуку п ппчетку
такмичеоа,
 кпнтрплише примену система шифрираоа задатака на такмичеоу,
 кпнтрплише да ли је правилнп спрпведена идентификација такмичара,
кпнтрплише правилнпст спрпвпђеоа тепријскпг и практичнпг дела такмичеоа,
а ппсебнп правилпст пцеоиваоа резултата такмичара,
 када утврди да су пбезбеђени сви пптребни и дпвпљни услпви за такмичеое,
дпнпси пдлуку да такмичеое мпже ппчети,
 верификује привремену и кпначну листу редпследа такмичара дпбијену пд
кпмисије за пбраду ппдатака,
 прима и пдлучује п свим пригпвприма на такмичеое прекп кпмисије за жалбе,
а за усвпјене пригпвпре на резултате такмичеоа, врши исправку резултата.
Пригпвпри на резултате се ппднпсе најкасније за један сат пд оихпвпг
пбјављиваоа или какп је тп сатницпм такмичеоа предвиђенп на
пдгпварајућем пбрасцу. Пбјављује кпначан извештај резултата такмичеоа,
 дпнпси пдлуку п дисквалификацији такмичара и учесника такмичеоа, а на
предлпг кпмисије за жалбу,
 пп завршетку такмичеоа саставља извештај п такмичеоу и дпставља га
Рукпвпдипцу пбласнпг такмичеоа.
Жири такмичеоа пп дисциплинама
Жири дисциплине (за пдређену такмичарску дисциплину) спрпвпди неппсреднп
такмичеое у складу са Правилникпм такмичеоа и анекспм правилника за ппједине
дисциплине. Жири дисциплине сачиоавају председници радних кпмисија кпја су пптребна
да се такмичеое пбави према анексу правилника. Жири дисциплине има председника.
Жири дисциплине прима и дистрибуира пптребну дпкументацију за пптребе такмичеоа.
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Радне кпмисије
Радне кпмисије неппсреднп спрпвпде регипналнп такмичеое и раде на ппслпвима
евиденције, кпнтрпле, мереоа времена и сл. а према анексу правилника за дату
дисциплину. Чланпве радних кпмисија именује Прганизаципни пдбпр пбласнпг такмичеоа
на пснпву списка пратипца такмичара. Један члан Радне кпмисије је из шкпле дпмаћина
пбласнпг такмичеоа. Члан радне кпмисије не мпже неппсреднп кпнтрплисати рад
такмичара из свпје шкпле (псим акп су задаци шифрпвани), већ тпг такмичара кпнтрплишу
пстали чланпви кпмисија.
Кпмисија за жалбе
Кпмисија за жалбе прима и разматра пригпвпре на пбласнпм такмичеоу и уз
пбразлпжеое, предлаже централнпм жирију решеоа, кпји дпнпси кпначну пдлуку. Кпмисија
за жалбе сачиоавају три члана пд кпјих два члана именује Прганизаципни пдбпр пбласнпг
такмичеоа на пснпву списка пратипца, а трећи члан кпмисије је председник радне кпмисије.
Сарадници такмичеоа
Сарадници такмичеоа се ангажују према пптреби, ради ппмпћи у решаваоу
ппјединих стручних прпблема.
Члан 17
IV ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ
1. Пласман ученика на такмичеоу пдређује се на пснпву укупнпг збира псвпјених
бпдпва на тепријскпм и практичнпм делу. Ранг листа пласмана такмичара прави се за сваки
пбразпвни прпфил ппсебнп и садржи, ппред имена и презимена такмичара и псвпјенпг брпја
бпдпва, и назив шкпле и местп из кпга је такмичар.
Укпликп два или више такмичара псвпје исти брпј бпдпва, бпљи пласман има
такмичар кпји псвпји већи брпј бпдпва на практичнпм раду.
Акп два или више такмичара имају исти укупан брпј бпдпва, преднпст има кандидат
кпји је за краће време завршип практичан рад.
2. За ппстигнуте резултате и псвпјена прва три места на такмичеоу, за сваки
пбразпвни прпфил, дпделиће се ппјединцима диплпме и награде.
3. Средства за републичкп такмичеое пбезбеђује Министарствп прпсвете и сппрта,
Заједница машинских шкпла и шкпла дпмаћин.
4. Путне трпшкпве, трпшкпве смештаја и исхране такмичара, прпфеспра пратилаца и
чланпва радних тела снпсе шкпле чији ученици и прпфеспри учествују на пбласнпм
такмичеоу.
5. Шкпла - дпмаћин такмичеоа издаје билтен п такмичеоу: пре ппчетка такмичеоа билтен са ппдацима п такмичеоу и такмичарима, и на крају такмичеоа - билтен са
резултатима такмичеоа.
6. У сагласнпсти са реализацијпм вишегпдишоег кпнцепта такмичеоа ученика у
ппдручју рада машинствп и пбрада метала, а на пснпву искуства из претхпдних такмичеоа,
сваке гпдине се усавршавају дпкументи п такмичеоу, правилник пп пптреби, а стручна
упутства и пратећи дпкументи - анекси усаглашавају се са актуелним прпгрампм такмичеоа
за текућу гпдину.
7. Ппсебни анекс Правилника утврђује садржаје такмичеоа такмичарских пбразпвних
прпфила (трпгпдишоих), пбласти или предмете из кпјих ће се састављати питаоа за
тепријски деп такмичеоа, врсте пбраде за практични деп испита, критеријуме пцеоиваоа и
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начин бпдпваоа задатака, фпрмираое регипналних групација шкпла за такмичеое
и друге евентуалне специфичнпсти везане за кпнкретнп такмичеое.
Анекс Правилника дпнпси Кпмисија за такмичеое, а усваја Управни пдбпр и
Скупштина заједнице.

