
ЗАПИСНИК 

 

са 11. седнице Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије, која је одржана 24. и 

25.11.2015. у Вршцу у хотелу Србија.  

 

ПРВИ ДАН: 

- Презентација Гордане Митровић – представнице ЗУОВ-а 

- Презентација Друштва за унапређивање заваривања у Србији – Бранислав Лукић 

- Презентација пројекта Програмирање робота – Катарина Вељковић 

- Извештај о активностима Заједнице у претходној години – Синиша Којић 

 

ДРУГИ ДАН: 

- Презентација студије “ Дуално средње стручно образовање у Србији“- Иван 

Стојановић –GIZ 

- Презентација компаније Bilstein group- Јелена Лучић  

- Разматрање плана уписа за наредну школску годину – представник МПНTР  

Радован Живковић 

- Усвајање измена у правилницима за постојећа такмичења и усвајање правилника 

за нова такмичења 

- Одређивање школа - домаћина регионалних и републичких такмичења у школској 

2015/2016.г. 

- Усвајање предлога радних група 

- Презентација - ретрофит емко глодалице -  Светислав Секулић, МШ Панчево 

 

уторак 24.11.2015. 

 

1. Гордана Митровић, представница ЗУОВ-а, је презентовала нови предлог Плана 

уџбеника и Правилник о стицању звања. Презентација је у прилогу записника. 

 

2.  Друштво за унапређивање заваривања у Србији - ДУЗС је организовало у новембру 

2015.г. у Лазаревцу у сарадњи са Техничком школом „Колубара“ републичко 

такмичење „Млади заваривачи“. 43 ученика средњих школа су узела учешће. Све је 

ДУЗС финансирао и такмичење је протекло у најбољем реду. Направиће се у сарадњи 

са њима оквирни Правилник за будућа такмичења у заваривању и ово такмичење ће 

бити уврштено у календар такмичења у подручју рада Машинство и обрада метала. 

ДУЗС је добио позив за јун 2016. г. за светско такмичење у заваривању у Пекингу и по 

том питању жели сарадњу са ЗМШ. Бранислав Лукић је презентовао рад ДУЗС-а и 

презентација је у прилогу записника. 

 

3. Kaтарина Вељковић је присутне упознала са пројектом за који је аплицирала ЗМШ и 

добила средства. Ради се о Такмичењу ученика у Програмирању робота. Прeзентација 

је у прилогу записника. 



 

4. Синиша Којић је представио активности ЗМШ у претходној години: 

- Одржане су две седнице Скупштине – на Златибору и у Ждрелу – Петровац на Млави и 7 

састанака Управног и Надзорног одбора. 

- Драган Туцаковић и Владан Старчевић су предложили Синишу Којића за члана НПС, али су 
одабрани представници Заједница других средњих стручних школа. Потребно је да 
добијамо информације од изабраних представника средњих стручних школа, које су важне 
за нас.  

- Заједница је дала мишљење о образовном профилу Машински техничар за репаратуру – 
оглед и послала га Јасмини Ђелић у Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. Предлог је био да се промени назив у Техничар за репаратуру и да се 
образовни профил преведе из огледа у редован систем. 

- Којић је 12.11.2014. као члан Координационог тела које чине председници заједница и 
удружења свих средњих стручних школа у Србији присуствовао састанку са темом -  
актуелности у средњем стручном образовању и активности заједница на том пољу. 
Састанак је одржан у Новом Саду у компанији Schneider Electric DMS, регионалном лидеру 
у области ИТ решења за енергетски сектор са преко 1000 запослених програмера, а 
састанку су присуствовали и др Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког 
развоја, др Зорана Лужанин, помоћник министра, Мирјана Бојанић, посебни саветник 
министра. Тема је била између осталих и нови модел занатског образовања. 

- 8.12.2014.г. је у хотелу „М“ у Београду одржан састанак коме су присуствовали 
представници МПНТР, ГИЗ-а, Заједнице електротехничких школа и ЗМШ Србије. Тада је 
договорено да се у подручју рада Електротехника ради на новом обр. профилу 
електромонтер мрежа и постројења, а да се у подручју рада Машинство и обрада метала 
ради  на новом обр. профилу аутомехатроничар. Направљен је заједнички допис обе 
Заједнице који је послат  МПНТР и ГИЗ-у. 

-  Подржан је предлог о војним огледним образовним профилима у Ваздухопловној 

академији у Београду: 

- Авио - техничар за ваздухоплов и мотор; 
- Авио - техничар за електро опрему ваздухоплова; 
- Авио - техничар за електронску опрему ваздухоплова; 
- Мехатроничар за ракетне системе; 
- Мехатроничар за радарске системе. 

- Конципирани како јесу треба да постану део система, односно да добију статус 

редовних програма у средњем стручном образовању. 

- Свим наставницима који су похађали зимску обуку у оквиру пројекта НеРеЛа су 

исплаћени путни трошкови и то 0,22 евра /километру. 

- Славољуб Стојановић, директор ТШ“Раде Металац“ из Лесковца, члан УО је доделио 

захвалницу Заједници машинских школа ( 18. марта је славио Дан школе, па је то био 

повод за доделу захвалница). Образложио је да је југ сада много више укључен у све 

активности у ЗМШ. 

 



- На Скупштини у Ждрелу  су поднети детаљни извештаји о свим реализованим 

републичким такмичењима у шк. 2014/2015.г. и договорено је да Правилници за 

такмичења претрпе одређене измене. Договорено је да се реализује и републичко 

такмичење из Статике у 2015/2016.г., као и регионална и републичко такмичење Техничара 

за комјутерско управљање и Механичара грејне и расхладне технике. Фирма UNIOR TEOS 

алати донира школу домаћина републичког такмичења у трогодишњим образовним 

профилима комплетом својих алата у колицима за алат. 

- Истакнуто је да се поред такмичења мора акценат бацити на нове образовне профиле, јер 

се у МПНТР по том питању не ради ништа. Мора се испред ЗМШ оформити радна група 

која озбиљније мора на овоме радити и сарађивати са Министарством. Одређе 

- ЗМШ је аплицирала код Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 
за пројекат „Такмичење у Програмирању робота“ за ученике основних школа. Буџет је 520 
000 динара и планирано је да се наставници основних школа обуче за рад на лего 
роботима, а такмичења ће се реализовати у машинским школама. Презентација о 
такмичењу је у прилогу записника. 
 

- Последње недеље августа 2015. је реализована летња школа у оквиру пројекта НеРеЛа. 
Договор је да свим полазницима буду уплаћене дневнице и путни трошкови када се 
попуне сви потребни обрасци. 
 

- На састанку са ГИЗ-ом који је одржан у септембру 2015.г. у хотелу „М“ у Београду и коме је 
присуствовао Синиша Којић је речено да неће бити нових образовних профила у овој 
години у подручјима рада Машинство и обрада метала и Електротехника. ГИЗ ће помоћи 
формирању Секторских већа за машинство и електротехнику. Представници ГИЗ-а су рекли 
да је изостављен критеријум родна равноправност код нових образовних профила у 
машинству и електротехници и да ће се ипак радити на новим обр. профилима где се 
уписује више девојчица.  
 

среда 25.11.2015.г. 

- Сви присутни су од 9-10 сати радили у две групе: 1. за такмичења и 2. за разматрање 

нових норматива за наставнике у машинству – Сл.гласник 16/2015 и Правилника о 

финансирању. У 10 сати је почео пленарни део. 

5. Иван Стојановић из ГИЗ-а је представио студију “ Дуално средње стручно образовање у 

Србији“. Презентација је у прилогу записника. 

6. Јелена Лучић, представница Bilstein group je представила рад ЕCAP-а из Београда, 

првог едукативног центра на Балкану, који је настао у оквиру пројекта Bilstein group из 

Немачке. Планирана је сарадња са њима кроз такмичење наших ученика 

аутомеханичара, аутосервисера, мехатроничара и обуке за наставнике за које су 

конкурисали код ЗУОВ-а. Планира се израда предлога Правилника за то такмичење. 

Презентација и филм о ECAPu су у прилогу записника. 

7. Радован Живковић је поздравио све присутне и он је први представник МПНТР, који је 

присуствовао Скупштини ЗМШ од септембра 2013.г. Презентовао је студијску посету из 

Лондона и она је у прилогу записника.  



Што се тиче плана уписа за 2016/2017.г. Р. Живковић је рекао да ће сигурно бити прага 

знања, али ће се тек у априлу знати дефинитивно око бр. бодова. Рекао је да предлог 

око тога доставимо МПНТР када га добро продискутујемо. Задатак руководилаца 

Региона је да искоординирају школе из свог региона око прага знања. До сада су 

школе из наше Заједнице биле највише дискриминисане приликом уписа и Којић је 

истакао да би требало напокон ЗМШ да добије у МПНТР статус позитивне 

дискриминације. 

8. Закључци радних група: 

- Радна група за такмичења: Усвојен је Правилник за такмичење ТКУ и биће на сајту 

ЗМШ. Измене у постојећим правилницима за такмичења биће унете на сајту ЗМШ.  

Договорени су домаћини следећих такмичења: 

- Регионална такмичења из Моделирања, Компјутерске графике и Статике: 

- Запад: Мачванска средња школа – Богатић 

- Београд: Техничка школа Железник 

- Регионално такмичење за ТКУ: 

- Север: Машинска школа, Панчево 

- Републичко такмичење за ТКУ: 

- Техничка школа „Иван Сарић“ Суботица 

Домаћини свих осталих такмичења биће договорени на следећем састанку Управног 

одбора. 

Радна група за разматрање нових норматива за наставнике у машинству – Сл.гласник 

16/2015 и Правилника о финансирању: 

- Једногласно је усвојен предлог да на страни 200 у Сл.гласнику 16/2015. код норматива 

за наставнике практичне наставе у машинству у тачки 1) и 2) дође до измене и да стоји 

трогодишње или четворогодишње образовање машинске струке. Тражимо тумачење 

речи претходно (трогодишње или четворогодишње образовање): да ли то значи да 

диплома средњег образовања мора бити старија од дипломе високе школе или 

факултета или значи да у моменту конкурисања на посао наставника практичне 

наставе у машинству мораш поседовати обе дипломе. 

- У Правилнику о финансирању дефинисан је помоћни наставник, а његов број се 

утврђује на основу наставног програма за одговарајуће подручје рада и обр.профил. 

Ни у једном образовном профилу у машинству није поменут помоћни наставник у наст. 

програмима.  

- Обратићемо се једним дописом МПНТР по питању измене у нормативу за 

наст.практичне наставе и по питању помоћног наставника у машинству. 

9. Светислав Секулић из МШ из Панчева је презентовао ретрофит емко глодалице. 

Презентација је у прилогу записника. 

 

 

Оливера Поњавић, секретар Заједнице машинских школа 

 

 


