САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Присутно 38 учесника
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходног састанка
2. Извештај са одржаних Обласних и Републичког такмичења у школској 2011/2012.
3. Такмичење ученика у школској 2012./2013. години
- календар такмичења
- такмичарски образовни профили
- школе домаћини такмичења
- број такмичара по Областима за републичко такмичење
- Нацрт Анекса правилника за такмичење ученика у AutoCAD-у.
- Разно
1. Записник са претходне седнице одржане 3.11.2011. године у Врњачкој Бањи је
једногласно усвојен без дискусије
2. Извештај са одржаних Обласних и Републичког такмичења ученика у школској
2011/2012.у занимањима трећег и четвртог степена који је поднео председник Комисије за
такмичење, Милоје Ђурић, је једногласно усвојен.
3. Прихваћен је календар такмичења који је усвојио Извршни одбор Заједнице:
1. Школска такмичења одржати до ---------------------------------- 5.04. 2013. године
2. Пријава такмичара за обласно такмичење до ------------------- 12.04. 2013. године
Обласна такмичења
1. ------------------------------------------------------------------------ 19.04. 2013. за III степен
2. ----------------------------------------------------------------------- 26.04. 2013. за IV степен
Републичко тамичење
1. -----------------------------------------------------------------17. и 18.05.2013. за III степен
2.------------------------------------------------------------------- 24.и 25.05. 2013. за IV степен
Такмичарски образовни профили за школску 2012/2013 годину:
Обласна такмичења - трећи степен:
- аутомеханичар
- аутолимар
- бравар
Обласна такмичења – четврти степен:
- машински техничар за компјутерско конструисање
- такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у
Републичко такмичење – трећи степен:
- аутомеханичар
- аутолимар
- бравар
- оператер машинске обраде стругар и металостругар
- оператер машинске обраде глодач и металоглодач
Републичко такмичење – четврти степен:
- машински техничар за компјутерско конструисање
- такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у

Прихваћена је инцијатива Техничке школе ,,Нови Београд“ у Београду да се одржи смотра и
ревијално такмичење ученика у занимању Механичар грејне и расхладне технике. На
смотри би се приказали радови ученика, представници великих фирми из Београда би
такође узели учешће и одржали би предавања за наставнике.То би била велика промоција
занимања, нарочито у овом тешком времену за машинску струку и трећи степен.
Ово би био и први корак у увођење овог занимања у циклус такмичења као што је урађено
са такмичењем ученика из техничког цртања у AutoCAD-у .Техничкa школa ,,Нови
Београд“ прихвата организацију и смотру пробног такмичења. Све заинтересоване школе
се могу пријавити организатору.
Предлог представника Треће Области да се организује такмичење из једног предмета
машинске групе предмета (механика, машински елементи, конструисање, ..) је, после дуже
распаве, одложен за касније јер смо сада увели такмичење из техничког цртања у
AutoCAD-у .
Никола Шебек је информисао о ревијалном такмичењу ,,Млади заваривач“ које је одржано
у њиховој школи у Крагујевцу.Учествовало је седам такмичара из четири школе:
Пожега, Гуча, Смедерево и Крагујевац.Неке школе су у задњем тренутку отказале учешће.
Такмичење је протекло у најбољем реду, резултати су били скромни али присуство наших
ђака је оставило добар утисак на организатора и све присутне.
Школе домаћини такмичења:
Обласно такмичење - трећи степен
- Прва Област ................................... Техничка школа Бела Црква
- Пета Област .................................... Техничка школа Пирот
- Шеста Област ................................. Техничка школа ,,Никола Тесла“ Лепосавић
Обласно такмичење - четврти степен
- Прва Област ................................... Техничка школа Кањижа
- Пета Област .................................... Техничка школа Прокупље
- Шеста Област ................................. Техничка школа ,,Никола Тесла“ Лепосавић
Републичко такмичење:
- трећи степен: Машинско-саобраћајна школа- Чачак (накнадно пријављена)
- четврти степен (МТКК) и такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у :
– Техничка школа – Пирот
За Обласна такмичења ће бити накнадно одређене остале школе домаћини такмичења.
Прихваћена је котизација по учеснику коју је усвојио ИО Заједнице:
Обласно такмичење:
- 2000 динара за трећи степен
- 1500 динара за четврти степен
Републичко такмичење:
- 1500 динара за трећи степен
- 1000 динара за четврти степен

Усвојен је предлог ИО Заједнице о броју такмичара трећег степена које дају
Области за републичко такмичење.Предлог је сачињен на основу учешћа школа и
такмичара на Обласмим такмичењима у занимањима трећег степена аутомеханичар,
аутолимар и бравар, као и анализе уписа ученика у школској 2012./2013. години.
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Нацрт Анекса правилника за такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у
Председник Комисије, М.Ђурић, је прочитао све чланове Нацрта Анекса правилника за
такмичење ученика из техничког цртања у AutoCAD-у.Мишљење је било подељено једино
око члана 8 Анекса који гласи:
На такмичење се могу доносити сопствени рачунари са инсталираним AutoCAD-ом.
Други предлог је био:
На такмичење такмичари доносе сопствене рачунаре са инсталираним AutoCAD-ом
Закључак је да о овом члану Скупштина донесе одлуку и да усвоји Анекс правилника.
4. По овој тачки дневног реда није било дискусије и седница је завршена

Врњачка Бања, 10.11.2012.

Председник комисије за такмичење
дипл.маш.инж.Милоје Ђурић

