Записник са 8. Седнице Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије одржане 28.2. и
1.3.2014.г. у Суботици у ТШ“Иван Сарић“
ПРВИ ДАН:
1. Извештај о активностима са ГИЗ-ом везаним за нове образовне профиле бравар-заваривач
и индустријски механичар и активности Заједнице на пројектима
2. Усвајање правилника о начину стицања и трошења финансијских средстава
3. Разматрање предлога плана уписа за шк.201472015.г.

4.
5.
6.
7.

ДРУГИ ДАН:
Рад комисија за такмичење и нове образовне профиле
Усвајање правилника за такмичења и сарадња са високообразовним установама везано за
такмичења
Презентација SIEMENS-a o CNC машинама
Разно

петак 28.2.2014.
- Седницу је отворио Синиша Којић,председник ЗМШ. После поздрављања присутних реч је дао
Ивану Стојановићу,представнику ГИЗ-а. Он је упознао присутне о 2 нова обр.профила у подручју
рада машинство и обрада метала на којима ради ГИЗ у сарадњи са Министарством просвете,науке
и технолошког развоја: бравар-заваривач и индустријски механичар и једним у подручју рада
електротехнике – електричар. Индустријски механичар је настао кроз партнерство GIZ-а и Boscha и
он ће бити уведен само у школи из општине Пећинци. Крајем марта ће бити конкурс за школе. Две
представнице ГИЗ-а су презентовале пројекат Професионална орјентација и каријерно вођење и
саветовање. Он се спроводи у скоро свим основним школама у Србији. У овом пројекту
Канцеларије за младе представљају главну везу са средњим школама.
- Душан Миловановић, председник Надзорног одбора је презентовао Правилник о начину
стицања и трошења финансијских средстава. Са 2 гласа уздржана и 0 гласова против Правилник је
усвојен.
- Којић је 24.2.2014.г.био на састанку код Министра везано за упис у школској 2014/2015.г.
Подручје рада машинство и обрада метала је претрпело највише штете, тј. највише је одељења
брисано у машинству. Став министра је да је све то резултат стања у привреди. Којић је указао
министру да на све то много утиче политика уписа. Министар сматра да се сви проблеми везани за
план уписа морају решавати на нивоу школских управа. Иначе, на Скупштину су позвани и
министар и помоћници министра, али се нису одазвали. Потом су координатори Регионалних
одбора изнели, свако за свој регион,проблеме везане за предлоге плана уписа за шк.2014/2015.г.
1. регион Београд – Веселин Вуковић из ТШ“Нови Београд“ је изнео утиске са састанка од
27.2.2014. са Костићем и Маринчићем везаног за упис у средње школе у Београду. Од 15
београдских школа које су у ЗМШ, једино Ваздухопловној академији Београд и Политехници –

школи за нове технологије Н.Београд није скинуто ниједно одељење у машинству у односу на
претходну школску годину.
2. регион север – у великом броју школа је смањен број одељења у машинству планом уписа за
2014/2015. у односу на прошлу годину
3. регион исток - скоро у свим машинским школама је у предлогу плана уписа скинуто одељење у
машинству у односу на претходну школску годину. Директор техничке школе из Пирота је
присутне упознао о томе колико је Мишелинова фабрика Тигар јака и колико добро ради. Због
много посла у тој фабрици многим ученицима је 1. жеља да се упишу у његову школу, али њему
нису признали прошле године одељење од чак 26 ученика и велики су притисци да деца уче
гимназију и економску школу. Он је истакао да задњих 8 година има више ученика са 1.жељом за
образовне профиле у његовој школи него у гимназији и економској. Директор ТШ „Раде
металац“из Лесковца пак истиче како је привреда у Лесковцу у очајном стању, а он ипак мора да
се труди да школа опстане и да његове колеге не остају без посла. Дакле његова школа не може
одговорити потребама привреде, јер потреба и нема и он сматра да је спас да се уписују
четворогодишњи, а не трогодишњи обр.профили због опстанка школе.
4. регион запад – у многим школама су скинута одељења из подручја рада машинство и обрада
метала.
Ипак, када је председнику ЗМШ пред састанак са министром требало доставити дописе са
наведеним конкретним проблемима везаним за упис, ретко која школа је то и урадила, а сви о
тим проблемима причају незванично.
Горан Цвијовић,подпретседник УО ЗМШ је изнео закључак на сву дискусију да су машинске школе
у огромном проблему и сматра да треба укључити маркетиншке стручњаке да би наше школе
уписивале ученике.Немамо никакву повратну информацију за 4 нова образовна профила:
1)Техничар за климатизацију и грејање
2) Техничар за муницију и ракетну технику
3)Техничар аутомехатронике
4)Аутомехатроничар – трогодишњи образовни профил
чије смо стандарде квалификација предали 27.12.2013. у Министарство. Једина информација коју
смо добили је да су у Министарству и Заводима затрпани превођењем огледних обр.профила у
редован систем и да се они због тога не стижу бавити новим обр.профилима. Помоћ ћемо
затражити од високообразовних установа, јер од њих имамо заиста велику подршку и од
привреде, којој једино наше школе могу образовати будуће кадрове.
Koјић је чланове Скупштине информисао о 2 пројекта у које је укључена ЗМШ: NeReLa пројекат
подразумева да наставници из ЗМШ и електро школа прођу одређене семинаре о лабораторијама
на даљину, а потом да користе удаљене лабораторије. Што се тиче 2. пројекта Програмирање у
роботици, завршен је семинар и у току је припрема регионалних такмичења.

субота 1.3.2014.
Сви чланови Скупштине ЗМШ су подељени у две групе: група за нове образовне профиле и група
за такмичења. Рад 1. групе је водио Веселин Вуковић из ТШ“Нови Београд“ који је за регион
Београд члан Управног одбора задужен за нове обр.профиле. Рад 2.групе су водили Горан
Цвијовић,ВА Београд и Славољуб Станојевић, ТШ“Раде металац“ Лесковац, који су направили
Правилнике за такмичења за четворогодишње, тј. трогодишње образовне профиле.
Након рада група донети су закључци:
1. ГРУПА : 1) Да се тражи од Министарства да ЗМШ добије веће компетенције за нове обр.
профиле и подршку за то тражити од високообразовних установа.
2)Да ЗМШ изда потврду наставницима који су радили на 4 нова обр.профила и да
им то користи за лични портфолио
3)Задатак сваког региона је да испита потребе привреде
4)Да се укину поједини образовни профили и да то буде предлог за следећу
Скупштину, а то су:
- Машински техничар
- Општи техничар
- Механичар уређаја за мерење и регулацију
- Часовничар
- Ваздухопловни машински техничар
- Када ОМО изађе из огледа укидају се: металостругар, металоглодач, металобрусач,
металобушач, металостругар НУ машина, металоглодач НУ машина, механичар НУ
машина
- Када бравар-заваривач који се ради у сарадњи са ГИЗ-ом уђе у редован систем укинути
појединачне обр.профиле: бравар, заваривач
- Уколико се уведе аутомехатроничар укинути аутомеханичара
- Да се од 2 образовна профила механичар привредне механизације и механичар
радних машина направи 1 образовни профил са више излаза
- Да се обједине 4 обр.профила механичар термоенергетских постројења, механичар
хидроенергетских постројења, механичар гасо и пнеумоенергетских постројења и
инсталатер у 1 обр.профил где би било више излаза, само ту придодати и соларне
системе
До следеће Скупштине треба припремити предлоге измена програма за активне
образовне профиле, јер су прилично застарели.
2. ГРУПА: једногласно су усвојени Правилници о такмичењу ученика за трогодишње и
четворогодишње образовне профиле. Усвојено је да котизација буде 2000 дин и за
регионална и за републичко такмичење, како за трог. тако и за четворогодишње
обр.профиле. Договорено је да као припрема за такмичења служе већ постојећа питања са
сајта ЗМШ. Домаћини такмичења су :
РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА:
Регион север:
трогодишњи обр.профили: ТШ „Сава Мунћан“,Бела Црква
четворогодишњи обр.профили: СШ“22.октобар“,Жабаљ
Регион Београд:
трогодишњи обр.профили: Саобраћајно-техничка школа Земун
четворогодишњи обр.профили: Политехника ,школа за нове технологије Нови Београд

Регион исток:
трогодишњи обр.профили: ТШ“Раде металац“ Лесковац
четворогодишњи обр.профили: ТШ „Никола Тесла“ Велика Плана
Регион запад:
трогодишњи обр.профили: Техничка школа,Ваљево
четворогодишњи обр.профили: Техничка школа, Ужице
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:
трогодишњи обр.профили: Политехничка школа Крагујевац
четворогодишњи обр.профили: ТШ“Раде металац“ Лесковац
Школе домаћини републичког такмичења треба да направе финансијски план. Пошто до
такмичења није остало много времена Организациони одбор такмичења за ову
шк.год.чине:
1) Славољуб Станојевић – регион исток
2) Грго Стантић – регион север
3) Драган Туцаковић –регион запад
4) Горан Цвијовић – подпредседник УО ЗМШ
5) Синиша Којић – председник ЗМШ
6) Оливера Поњавић – секретар ЗМШ
Маtjaž Mlinšek из Љубљане и Предраг Миленковић из Београда, представници Siemensa су
презентовали рад ЦНЦ машина. Презентација, линкови и контакти су постављени на сајт ЗМШ.
Синиша Којић је у 1230 закључио рад Скупштине.
Оливера Поњавић,секретар Заједнице

