
Закључци Комисије за такмичење ЗМШ  Србије  
III степен 

 
1. Укида се такмичење  у дисциплини Механичар грејне и расхладне технике  од школске 2018 / 

2019 године. 
2. За такмичарску дисциплину  Аутомеханичар  радни задатак ће се од школске 2018/2019 године 

изводити на једном типу возила  - ПУНТО 1.2 
- домаћин Републичког такмичења  припрема најмање три радна места  за аутомеханичарски 

задатак  и једно радно место за компјутерску дијагностику  
- школе заинтересоване за израду радних такмичарских задатака исте достављају координатору 

комисије за такмичење у даљу процедуру  до 31.01.2019. године. 
3. Школе из Лесковца, Крагујевца, Суботице, Лазаревца и Младеновца  су задужене да усагласе и 

доставе потребну документацију  за оцењивање радних задатака у такмичарској дисциплини 
заваривање. 

 
 

IV степен 
 

1. Усваја се Предлог Правилника за такмичарску дисциплину  Програмирање робота  од школске 
2018/2019 године. 

2. Усваја се Предлог Правилника за такмичарску дисциплину Техничар за компјутерско управљање 
брисањем члана 86 од школске 2018/2019 године. 

3. Обавезује се координатор комисије за такмичење ЗМШ да организује обуке за по три члана  из 
Региона у такмичарској дисциплини  Техничар за компјутерско управљање у циљу 
оспособљавања наставника за квалитетније прегледање  практичних радних задатака. 
Финансирање /  смештај за комисију/ обезбеђује заједница. 

4. Обавезује се ТШ Панчево да текст Правилника за дисциплину Техничар мехатронике / 
ревијално/ у пречишћеном стању  достави секретару  Заједнице у даљу процедуру  најкасније до 
15.12.2018. године. 

 
Заједнички за III и IV степен 

 
1. Обавезује се Координатор комисије  за такмичење да благовремено  са члановима комисије  

посети школе домаћине Републичких такмичења , утврди спремност  и опремљеност школа  за 

реализацију такмичења и пружи одговарајућу помоћ. 

2. Обавезују се све школе да организују  школска такмичења у дисциплинама  које желе /  као 

квалификациони део /  ради учешћа на Регионалним и Републичким такмичењима. Извештај 

доставити представнику региона а регион секретару заједнице за сајт. 

3. Захвалнице за менторе ученика такмичара  додељивати за теоретску припрему  и практичан рад  

у свим дисциплинама на Регионалним и Републичким такмичењима. 

4. У свим Правилницима осим Статике и Техничар за компјутерско управљање  додати члан којим 

се дозвољава ментору  присуство при вредновању Практичног рада. 

 

У Врњачкој бањи, 23.11.2018.године 


