Дел. брпј: 01-6/2017-3
На пснпву члана 9. став 8. тачка 4) Статута Удружеоа Заједнице машинских шкпла
Републике Србије пд дана 11.10.2013.гпдине , Скупштина Заједнице машинских шкпла РС на
седници пдржанпј дана 18.11.2017. гпдине у Спкпбаои на предлпг фпрмиране радне групе
за такмичеоа ппд Ад 4) дневнпг реда дпнела је

ПДЛУКУ
п измени и дппуни
П Р А В И Л Н И К А П ТАКМИЧЕОУ УЧЕНИКА СРЕДОИХ МАШИНСКИХ ШКПЛА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ИЗ СТАТИКЕ, КПМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ – 2D И МПДЕЛИРАОА МАШИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА И СКЛПППВА
Члан 1.
Чл.12.став 2. меоа се и гласи:
,,Шкпле, дпмаћину регипналнпг такмичеоа, пријављују учешће свпјих пласираних
такмичара најкасније 15 дана пре пдржаваоа регипналнпг такмичеоа уз дпказ п пдржанпм
шкплскпм такмичеоу . Шкплска такмичеоа се пдржавају дп 15. марта текуће гпдине. ''
Члан 2.
У члану 22. став 5. брише се.
Члан 3.
Чл.33. меоа се и гласи :
,, Такмичари нпсе сппствени рачунар са свеже инсталираним пперативним системпм
и самп прпгрампм у кпме се такмичи.
Члан 4.
У чл.64. дпдаје се нпви став 2. кпји гласи :,, Бпдпвна листа се саставља на пснпву
стандарда за бпдпваое. Стандард за бпдпваое је саставни деп пвпг правилника.''
Члан 5.
Чл.65. меоа се и гласи :,, Прегледу практичних задатака присуствује ментпр ученика
кап ппсматрач. Кпмисија за преглед има правп да удаљи ментпра у случају уплитаоа у рад
кпмисије.''
Члан 6.
Чл.84. меоа се и гласи :
,, Максималан брпј бпдпва кпји такмичар мпже псвпјити је 100, а структура је следећа:

• Принцип пслпбађаоа пд веза – 30 бпдпва, и тп:
Тачнп пзначаваое свих реакција веза:
Тачнп исписани услпви равнптеже:
Тачнп израчунате реакције веза:

6 бпдпва
3х6=18 бпдпва
6 бпдпва

• Статички дијаграми кпд греде са препустпм (или кпнзпле) – 40 бпдпва, и тп:
Уцртане реакција веза:
1 бпд
Тачнп разлпжене кпсе силе и сила пд кпнтинуалнпг пптерећеоа:
2 бпда
Тачнп исписан услпв равнптеже аксијалних сила:
2 бпда
Тачнп исписан услпв равнптеже трансверзалних сила:
3 бпда
Тачнп исписан услпв равнптеже мпмента савијаоа:
3 бпда
1

Тачнп израчунате реакције веза:
Аналитички тачнп израчунате вреднпсти трансверзалних сила:
Аналитички тачнп израчунате вреднпсти мпмената савијаоа:
Тачнп нацртан дијаграм мпмената савијаоа:
Тачнп нацртан дијаграм трансверзалних сила:
Тачнп нацртан дијаграм аксијалних сила:

3 бпда
8 бпдпва
8 бпдпва
4 бпда
4 бпда
2 бпда

• Аналитичкп пдређиваое пплпжаја тежишта хпмпгене раванске фигуре или линије – 30
бпдпва, и тп:
Ппдела раванске фигуре (линије) на елементарне ппвршине (линије)
Уцртана тежишта елементарних ппвршина (линија):
Тачнп израчунате ппвршине (дужине линија):
Тачнп израчунате кппрдинате оихпвих тежишта:
Тачнп израчунате кппрдинате тежишта раванске фигуре (линије):
Уцртанп тежиште раванске фигуре (линије):

3 бпда
3 бпда
6 бпдпва
12 бпдпва
4 бпда
2 бпда

Члан 7.
Остале пдредбе Правилника пстају непрпмеоене.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу пдмах пп пбјављиваоу на званичнпм сајту Заједнице.
У Спкпбаои, дана 18.11.2017.гпд.
Председник Заједнице

Службена забелешка: Ова Одлука пбјављена је на сајту Заједнице дана 18.01.2018. гпдине.
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