
 СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ МАШИНСКИХ ШКОЛА  17. и 18.11.2017. Сокобања 

РАДНА ГРУПА ЗА ТАКМИЧЕЊА 

Дневни ред: 

1. Подсетник на закључке и договоре са предходне скупштине 

2. Области из којих се ученици такмиче 

3. Правилници за такмичења (нови и иновације) 

4. Термини и домаћини такмичења 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

2. Образовни профили у којима треба да се такмиче ученици у наредном периоду: 

III степен:  -  Аутомеханичар 

- Бравар 

- МГРТ 

- ОМО стругар и ОМО глодач 

- Заваривач 

IV степен: - Моделирање (3D) 

- Статика 

- Компјутерска графика (2D) 

- ТКУ 

- Роботика 

 

3. Правилници за такмичења (нови и иновације) 

- У свим правилницима укинути похвале за 4-о – 10-ог места. Делити дипломе ученицима и 

школама, а наставницима похвале за освојена прва три места. 

- При постављању резултата на огласној табли табеларно приказивати бодове по задацима 

 

III степен: 

- Урадитинови правилник само за Заваривача 

- Достављати извештаје са школских такмичења                      

- да се избаце немерљиве коте. 

IV степен: 

- ТКУ све исто 

- Роботика: да се преради правилник (Комисија сачињавају представнициПолитехнике школе 

из Београда, Техничке школе из Крушевца и Зајечара) – рок 31.12.2017. 

- Статика: Допуна правилника убацити бодовање за тежиште (Веснић) 

- Компјутерска графика: Учесници носе сопствени рачунар са свеже инсталираним 

оперативним системом и само програмом у коме се такмичи. 

- Моделирање: Враћа се присуство ментора при прегледавању и враћање стандарда при 

бодовању (Члан 64 се допуњује другим ставом: Бодовна листа се саставља н аоснову 

стандарда за бодовање. Стандард за бодовање је саставни део правилника; Члан 65 се 

мења: Прегледу практичних задатака присуствује ментор ученика као посматрач. Комисија 

за преглед има право да удаљи ментора у случају уплитања у рад комисије) 

 

 



4. Термини такмичења 

- Регионална III степени и Роботика - 13.4 

- Регионална IV степен   - 20.4 

- Републичко III степени и Роботика - 11. и 12.5 

- Републичко IV степен   - 18. и 19.5. 

 

Домаћини такмичења 

Републичка: 

Републичко III степен - Трстеник 

Републичко Роботика - Крушевац 

Републичко IV степен - Машинска школа Ниш 

 

Регионална: 

Београд 

ТКУ –Политехничка школа 

Роботика и ТКУ –Политехничка школа 

Остало у IV степену -  Радоје Дакић  

 

Запад: 

III степен и Роботика -  Чачак 

IV степен –Коцељева 

ТКУ –Ужице 

 

Север: 

III степен: Сомбор 

IV степен: Сремска Митровица 

ТКУ - Панчево 

Роботика - Нови Сад 

 

Исток: 

III степен -Крагујевац 

IV степен –Велика Плана 

Роботика – В. Хан 

 

 


