ЗАПИСНИК
Са III седнице Скупштине Заједнице средњих машинских школа Републике Србије
одржане 14. и 15. 01. 2011. године у Врњачкој Бањи у хотелу ,,Бреза“, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ
*ПЕТАК- 14.01.2011.

1. Уводно излагање – поздравна реч
2. Обраћање представника Министарства просвете :
-др Бојан Ристић, начелника одељења за средње стручно,опште,уметничко
образовање и васпитање и образовање одраслих
3. Разговор – питања и одговори
* СУБОТА – 15.01.2011

•

•
1.
2.
3.

1000 - Рад по групама:
а) Радна група за такмичење ученика (М.Ђурић)
б) Радна група за наставне планове и програме (З.Андријанић)
1600 пленарна седница Скупштине:
Извештај са састанака радних група- доношење одлука
Финансијки извештај
Разно

ПЕТАК,14.01.2011.године
1.тачка
Преседник Заједнице, Милош Мазалица, отворио је седницу Скупштине уз
извињење свим присутнима због кашњења јер је седница Извршног одбора трајала дуже од
предвиђеног времена.
Поздравио је све присутне колеге и госте и захвалио се што су дошли на III седницу Скупштине
Заједнице машинских школа Републике Србије:

- др Бојана Ристића, начелника одељења за средње стручно,опште,уметничко
образовање и васпитање и образовање одраслих
- Миљојка Луковића, саветника у Министарству просвете
- др Милорада Марјановића, одговорног уредника редакције за средње
образовање Завода за уџбенике Београд
- Ненада Славковића , начелника школске управе Краљево-округ Рашки

Образложио је зашто седници не присуствују и остали позвани гости преневши њихово
извињење:
- Богољуб Лазаревић,помоћник министра, због искрслих радних обавеза
- мр Зорана Костића, помоћника министра, због раније заказаних обавеза
- мр Гордана Митровић, руководилац Центра за стручно образовање и
образовање одраслих, није одговорила на позив
- Милица Герасимовић,саветник-координатор, није одговорила на позив
Председник Заједнице је упознао присутне скупштинаре са дневним редом и сатницом рада
скупштине у ова два дана.Затим је дао реч др Бојану Ристићу, начелнику одељења за средње
стручно,опште,уметничко образовање и васпитање и образовање одраслих

2.тачка
Др Бојан Ристић је говорио о развоју стручног образовања у Републици Србији и плану у наредних
6-7 година.У свом излагању дотакао се неколико важних тема које је детаљно образложио, као што су:
- Активности на повећању достигнућа образовања, као једном од приоритета Владе
Републике Србије и Министарства просвете
- Повећању квалитета, општој и стручној матури.Истакао је значај улагања у образовање, да то
доприноси бржем економском развоју земље и да се уложени динар врло брзо троструко враћа.
Законске промене и нове институције.Модернизација програма и увођење огледа у образовни систем
(очекује се да оператер машинске обраде буде уведен у образовни систем до 1.09.2011.)
- Компентенције наставника: механизми остваривања квалитета и утврђивања главних нивоа
компетенција
- Образовни стандарди: стандарди постигнућа и мерења квалитета образовања
- Мрежа стручних школа и критеријуми за њено успостављање.У оквиру ове теме говорио је о
реорганизацији система финансирања, о потреби новог правилника о норми часова и правилника о
цени услуга.Велики проблем је недостатак развојних пројеката.Данас постоји око 500 стручних
школа.На приказаној карти Србије се види да у неким деловима та мрежа је густа,у неким деловима је
број школа мали а у неким и не постоје.
На крају је приказао филм о историјском развоју стручног образовања у Србији.

3.тачка
М.Мазалица-Нови Сад: да ли ће бити направљена анализа успешности примене васпитно
дисциплинских мера ученика? Послодавци у привреди траже поштовање радног времена, а
нашим ученицима се толерише недоласзак у школу и велики број изостанака.
Б.Ристић: генерално постоје и други ставови осим ставова послодаваца.У фебруару ће бити
одржани огругли столови на ову тему.
С.Паланка-директор: да ли ће бити финансирање по ученику од 2012 и када ће доћи до
усклађивања правилника
Б.Ристић: нама следи пад броја ученика за око 6000 и о томе се мора водити рачуна.Има
предлога да број ученика буде у стручним школама 24 (минимум 12) и према томе ће бити и
финансирање.Што се тиче правилника следе измене и усклађивања ( до 2014.)
М.Мазалица-Нови Сад: који број ученика осмог разреда не уписује средњу школу и који
број ученика одлази у инострансво?
Б.Ристић: од 80000 ученика који заврше први разред, 76000 упише се у државне школе, 2000
упише приватне школе.1000 ученика одлази у иностранство, а 1000 њих остаје неуписано.

Божић Аца-Пирот: ради боље организације рада школе и реализације оразовно-васпитних
задатака предлаже смањење наставних седмица са 37 на 35.Те две недеље би се искористиле
да школе реализују свој школски програм.
Б.Ристић: Министарство ће размотрити овај предлог али проследиће га и Заводу јер је то у
њиховој надлежности
Рашић Живорад- Смедерево: поставио је више питања:
- неусклађености чланова закона везаних за једнако право на образовање
- проблем примене чланова закона који регулишу разматрање планова и
програма од стране Савета родитеља и ученичког парламента, као и
приговора на оцену и жалбу на крају школске године
- члан 123 који се односи на оцењивање наставника приправника прва три
месеца
- изостанци ученика и васпитно-дисциплинске мере.Како одредити границу
између васпитних и дисциплинских прекршаја (ученик који у дужем
периоду не долази у школу не може да прави лакше прекршаје и слично)
Бела Црква-директор: поставио је питање везано за реализацију мале матуре и признавање
графичких радова као писмених задатака.
Б.Ристић је дао исцрпне одговоре на сва постављена питања.Што се тиче графичких радова
рекао је да на моделу који се ради они ће ући у норму часова.
Зоран Андријанић-Краљево: у своје име и име колектива захвалио се на помоћи које су
упутиле школе за санацију последица земљотреса које је претрпела његова школа.Апелује на
организовање могућих акција у градовима Србије како би се прикупила средства за помоћ не
само његовој школи већ и другима.
Пошто није било више питања председник је закључио први део пленарне седнице.

СУБОТА, 15.01.2011.године
•

1000 - Рад по групама:
а) Радна група за такмичење ученика (М.Ђурић)
б) Радна група за наставне планове и програме (З.Андријанић)

Извештај са састанака радних група због обимности биће посебно дат
• 1600 пленарна седница Скупштине:
1. Извештај са састанака радних група- доношење одлука
2. Извештај о раду ИО Заједнице
3. Финансијки извештај
4. Разно

1. Закључке радне групе за наставне планове и програме којој је председавао Зоран
Андријанић прочитао је секретар Заједнице.
1. Упутити школама чланицама Заједнице, које су заинтересоване за писање програма
стручних наставних предмета за други, трећи и четврти разред, допис да доставе имена
заинтересованих професора
2. Упутити допис Министарству просвете и Центру за стручно образовање, да код будућих
наставних планова и програма поред обавезних садржаја постоје и препоручени садржаји
програма.
3. Упутити допис Министарсву просвете да се убудуће наставни планови и програми
објављују најкасније до дана објављивања плана уписа за први разред.
4. Упутити допис Министарству просвете и Центру за стручно образовање да се број
наставних недеља смањи за две недеље, а исто време резервише за ваннаставне
активности.
5. Упутити допис министарсву просвете :
- незадовољни смо начином избора комисије за писање наставних планова и програма
од стране Центра за стручно образовање из следећих разлога:
- нису консултоване школе из којих су изабрани чланови комисије
- није консултована Заједница машинских школа
- нису изабрани наставници који су прошли обуке у КАРДСУ 1, КАРДСУ 2 и обуке у
Центру
- незадовољни смо методологијом писања наставних планова и програма од стране
Центра за стручно образовање.
Пошто није било дискусије по овој тачки закључци су стављени на гласање.
Закључци радне групе за планове и програме су једногласно усвојен .
1.1 Закључке радне групе за такмичење прочитао је председник комисије,Милоје Ђурић.
-

-

једногласно је усвојен записник са претходне седнице радне групе
усвојен је календар такмичења и такмичарски образовни профили за школску
2010/2011. годину
база питања и одговора за тестове знања остаје непромењена
школа домаћин републичког такмичења за трећи степен:
- МЕШ ,,Гоша“ Смедеревска Паланка, алтернатива
- Политехничка школа Крагујевац
школа домаћин републичког такмичења за четврти степен (МТКК):
МТШ ,,15. мај“ Ниш
изабрани су чланови поткомисија за све образовне такмичарске профиле
усвојене су измене 25 члана Анекса правилника такмичења за МТКК који сада гласи:
на такмичење се могу доносити сопствени рачунари
усвојена је измена минималних хардверских захтева за рачунаре школе домаћина на
којима ће радити кандидати који не носе сопствене рачунаре :
- PC у рангу Pentium IV, 2 GB RAM-a, 512 МВ графичка карта

Пошто није било дискусије по овој тачки закључци су стављени на гласање.
Закључци радне групе за такмичење су једногласно усвојени.

2. Извештај о раду ИО Заједнице
Члановима Скупштине је достављен материјал о одржаним састанцима ИО и Скупштине
Заједнице са датумима, местом одржавања и дневним редом (осам састанака ИО и два
састанка Скупштине).
Председник Заједнице је истакао да смо за ове две године урадили следеће:
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)
- 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)
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.
постављен је сајт Заједнице

3. Финансијки извештај
Извештај о завршном рачуну за 2010. годину је достављен свим члановима ИО и
разматран је на седници ИО Заједнице која је претходила седници Скупштине.
У извештају је таксативно наведено које су школе измириле своје обавезе у
потпуности, које делимично, а које нису никако.Заједница је измирила све обавезе за
прошлу годину и сада има на рачуну 284.325,43 динара.Школе које нису измириле
своје обавезе дугују Заједници на дан 31.12.2010. године 596.100 динара.
Чланови ИО заједнице, представници Области, треба да на састанцима Области
размотре финансијски извештај.
4. Разно
Председник Заједнице је обавестио чланове Скупштине да је на састанку ИО Заједнице
поднео оставку.У свом раду желео је да повеже све школе од прве до шесте области.Истакао
је: ,,Ја немам право да бирам чланове ИО али сам имао право да бирам своје сараднике,
М.Ђурића и З. Андријанића.Са њима сам имао одличну сарадњу, о свему смо се договарали и
овим путем им се захваљујем.Захваљујем се свима на сарадњи и поверењу које сте ми
указали и надам се да ћете изабрати председника који ће са успехом наставити даљи рад са
овим или другим сарадницама.“
После овога развила се дискусија која је у неким моментима била врло жучна.

М.Ђурић: изнео је предлоге и закључке са седнице ИО која је претходила седници
Скупштине.Предложио је да ИО одбије оставку и гласањем да подршку председнику
Заједнице.ИО је изгласао поверење председнику али он је и даље остао при свом ставу.
Ђурић је затим предложио да оставка мирује до краја маја, док се не заврше обласна и
републичка такмичења, и да се после тога одржи изборна скупштина.Да би избегли проблем
промене седишта Заједнице, печата и депонованог потписа у време највећих активности
везаних за такмичење, предложио је да господин Мазалица и даље обавља дужност
председника.ИО је прихватио и овај предлог али Мазалица је и то одбио.
М.Аритоновић: сада када је све добро устројено и када се добро ради предлаже Скупштини
да не прихвати оставку већ да му да подршку да настави са даљим радом.
С.Станојевић: запитао се ,, Где су сада неки чланови ИО?Не видим их овде. Напустише рано
брод.“Није му баш све јасно око оставке председника и љут је на њега.Претпоставља да је
трпео жестоке притиске са више страна и можда је требало са нама да подели.Требао је још
мало да трпи ради струке.Овакав однос Заједнице и Завода траје дуже време, 4-5 година, и не
зна шта треба радити.Плаши се да не буде веће штете по Заједницу.Мисли да нам неће бити
добро и да ћемо сви испаштати.
Даља расправа је била врло емотивна и на моменте жучна.Више чланова се јављало за реч,
али обзиром да се нису представљали, навешћу само неке од њихових дискусија:
- Не разуме оставку јер нема довољно информација, али сматра је требало бити
мало одлучнији према Министарству и нарочито према Заводу.Добили смо
брдо обећања везаних за нове наставне планове и програме, образовне профиле,
али од тога скоро ништа.
- Заједница машинских школа је била водећа у спровођењу реформи у односу на
друге заједнице, али је изгубила примат.Друге Заједнице су је претекле.Ми смо
направили мехатроничара, али смо га изгубили.
- Треба се борити до краја.Ако сада станемо, признаћемо пораз.
- Треба послати оштар протест Министру просвете
- Треба одржати састанак са директором Завода, помоћником министра и још
неким из Министарства ради отклањања блокаде између Заједнице и Завода
После дуге и исцрпне дискусије једногласно су усвојени закључци:
- Скупштина Заједнице машинских школа Републике Србије даје подршку
преседнику Заједнице, господину Милошу Мазалици и не прихвата његову
оставку
- До 15.03.2011. године одржати сатанке по Областима на којима ће се
разматрати рад предсавника Области у ИО Заједнице и гласати о њиховом
поверењу, односно избору нових представника.
Председник Заједнице се захвалио свима на учешћу у раду Скупштине и пожелео је срећан пут
онима који одлазе и лепо дружење и добру забаву онима који остају на свечаној вечери.

Врњачка Бања, 15.01.2011.

Председник: дипл.маш.инж.Милош Мазалица
Секретар:
дипл.маш.инж Милоје Ђурић

