ЗАПИСНИК

са 5. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 4.4.2014.г. у Maшинско‐електротехничкој школи „Гоша“ у Смедеревској
Паланци.
Састанак је почео у 1100. Након утврђивања кворума, директор школе домаћина, Владан
Старчевић је поздравио присутне чланове и пожелео успешан рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Финансијски план такмичења
3. Усвајање Правилника о такмичењу у Програмирању робота
4. Договор око израде тестова знања и практичних задатака за регионална и
републичка такмичења
5. Информисање о активностима везаним за 4 нова образовна профила у машинству
6. Допис из Средње школе „Свети Ахилије“ из Ариља
7. Разно

Закључци:
1. Записник са 4. Састанка УО и НО је једногласно усвојен
2. На основу прошлогодишњих финансијских извештаја са републичких такмичења,
предлог је да се за овогодишње републичко такмичење за трогодишње образовне
профиле пошаље Министарству захтев на износ од 200.000 динара, а за
четворогодишње образовне профиле на износ од 120.000 динара. Тај захтев ће
послати секретар Заједнице Бранкици Коцић у Министарство.
3. Са ситним корекцијама које су стигле из Средње машинске школе из Новог Сада,
Правилник о такмичењу у програмирању робота је једногласно усвојен и биће
постављен на сајт Заједнице. Котизација је 2000 дин по учеснику, као и за остала
такмичења.
4. Договорено је да дође до промене термина за 2 такмичења:

‐

Због организационих могућности, Регионално такмичење само за Регион Београд
за четворогодишње образовне профиле (из Моделирања машинских елемената и
склопова и из Компјутерске графике 2Д) биће одржано 16.4.2014. уместо 25.4.2014.
‐ Републичко такмичење из Програмирања робота ће бити одржано 9. и 10. маја
2014. уместо 23. и 24. маја 2014.г. Разлог је зато што је Политехничка школа из
Крагујевца домаћин републичког такмичења за трогодишње образовне профиле 9.
и 10. маја 2014. а домаћини су и 1. републичког такмичења из Програмирања
робота и лакше им је због комплетне организације у школи да се та два такмичења
одрже код њих у истом термину.
Секретар Заједнице ће о овој промени послати допис у Министарство госпођи Милки
Андрић.
Што се тиче питања и одговора за теоријски део за такмичење и за трогодишње и за
четворогодишње образовне профиле, Славољуб Станојевић је прегледао сва питања и
одговоре и она су постављена на сајт Заједнице. На основу њих ће се састављати
тестови знања за теоријски део такмичења. Он је урадио и тестове знања и задатке за
практичан рад за регионално такмичење за аутомеханичара, аутолимара и бравара.
Што се тиче теста знања и задатака за практичан рад за регионално такмичење из
Моделирања машинских елемената и склопова и из Компјутерске графике 2Д школе
домаћини су успоставиле сарадњу са високошколским установама које ће сатавити
тест из Моделирања и задатке:
1. Регион Север – Машински факултет Београд
2. Регион Београд ‐ Машински факултет Београд
3. Регион Запад – Висока пословнотехничка школа Ужице
4. Регион Исток – Факултет инжењерских наука Крагујевац
Што се тиче републичког такмичења, тест знања и задатке за практичан рад за
трогодишње образовне профиле ће урадити такође Славољуб Станојевић. Што се тиче
Моделирања машинских елемената и склопова и Компјутерске графике 2Д тест знања
и задатке ће урадити Машински факултет из Ниша.
Договорено је да се са Агенцијом за преводилачке услуге „Глобал плус“ из Београда
потпише уговор и да они одраде превод са српског на мађарски језик и то по цени од
1000 дин/страни превода.
Машински факултет из Београда за ученике 4.разреда који освоје 1. место на
регионалном такмичењу или једно од прва три места на републичком такмичењу из
Моделирања машинских елемената и склопова, гарантује 60 бодова на пријемном
испиту, с тим што ученици морају изаћи на пријемни испит.
Синиша Којић ће у Крагујевцу одштампати дипломе,похвале и захвалнице за сва
такмичења.
Пошто је претходни секретар Заједнице М.Ђурић послао непријатно писмо свим
члановима Управног одбора везано за питања и одговоре за такмичење која су
постављена на сајт Заједнице, Којић је од претходног председника Заједнице тражио и
добио финансијски извештај о новчаном износу који је исплаћен Ђурићу на име
припреме питања и задатака за такмичења. Пошто се ради о заиста великом износу,

Управни одбор ће тражити од Ђурића да сав тај материјал врати,јер то није његова
својина, већ својина Заједнице.
5. Што се тиче 4 нова образовна профила у машинству, за које је документација
предата у Министарство у децембру месецу 2013.г. они још нису разматрани. Којић
је добио допис од представника Савета за ССО и образовање одраслих Рада Ерцега
да ће тек у мају бити потписана Методологија за развој нових наставних планова и
програма и модернизацију постојећих у средњем стручном образовању. До тада
ништа нема од разматрања нових образовних профила. Веселин Вуковић је више
пута ишао у Министарство по том питању и ниједном није добио никакав одговор.
Последњи пут му је Зоран Костић рекао да постоји методологија, али да нису
добро урађени предлози нових обр.профила. Став УО је да напише писмо
господину Александру Вучићу о проблему у коме се налази подручје рада
Машинство и обрада метала.Сви присутни чланови УО и НО су се потписали и то ће
ићи у прилогу писма.
6. Стручно веће машинства из СШ“Свети Ахилије“ из Ариља је послало писмо ЗМШ
тражећи на тај начин подршку од ЗМШ у циљу заштите машинске струке. Наиме,
планом уписа за 2014/2015.г.њима су укинута 2 одељења у подручју рада
Машинство и обрада метала иако то није било по плану ШУ Ужице, наводе у
писму, које су потписала 3 представника Стручног већа машинства. Они су послали
писмо помоћнику Министра Зорану Костићу у коме објашњавају да њиховој
мешовитој школи следи укидање машинских одељења не само у 1.разреду, већ
укидања уопште машинске струке, иако за њом постоји потреба исказана од стране
привредника Ариља. Управни одбор је подржао чланове СВ машинства из школе у
Ариљу.
7. Није било дискусије под овом тачком.

Смедеревска Паланка,4.4.2014.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

