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ЗАПИСНИК
са 10. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Београду 09.04.2017. године
Председник Заједнице , Александар Вељковић је поздравио домаћинa седнице директорку Високе школе
електротехнике и рачунарства из Београда, Веру Петровић, присутне госте и Гордану Дугошију из Завода за
уџбенике и присутне чланове ИО Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. Домаћин састанка, директорка Вера
Петровић, се обратила скупу, пожелела добродошлицу на састанак, такмичење и потврдила даљу сарадњу са
Заједницом. Присутне је упознала са новим смером ВИШЕРа, Еколошки инжињеринг, и мастер струковним
студијама.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 26 члана ИО),
те је предложен и усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Актуелности средњег стручног образовања
Презентација о дуалном образовању ( Драган Туцаковић)
Презентација Завода за уџбенике (Гордана Дугошија)
Организација регионалних и републичких такмичења
Текућа питања

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 9. Седнице, Извршног одбора, одржане у Београду 01.03.2017.
године од стране Извршног одбора.
Тачка 2.
Александар Вељковић је упознао присутне са актуелностима у стручном образовању. Електротехничар
информационих технологија чека позитивно мишљење Савета за стручно, за процес превођења у редован
систем. Електротехничар за обновљиве изворе енергије, такође чека мишљење Савета за стручно и НПСа.
Председник Вељковић је јавно похвалио Марјана Иванова за изузетно ангажовање у раду Комисије за израду
наставних планова и програма за овај образовни профил. Марјан Иванов се захвалио и замолио да у Записник
уђу и похвале за чланове Комисије и приложио списак чланова Комисије који су учествовали у изради наставних
програма по предметима ( у прилогу ). Потпредседник Заједнице је напоменуо да постоји предлог Заједнице да
Електротехничар информационих технологија буде и у редовном систему образовања а 24 ученика. Соколовић
Небојша је упознао присутне да је сходно одлуци са претходне седнице Министарству послат образложен захтев
за иновирање образовног профила Електротехничар рачунара. Соколовић Небојша је обавестио Извршни одбор,
да су завршени наставни планови и програми за образовни профил Електромонтер мрежа и постројења по
моделу дуалног образовања а у оквиру ГИЗ пројекта и да су Савет за стручно и Националног просветног дали
позитивно мишљење о увођењу у систем. Чекају се информације везане за упис. Горан Станковић, директор
Техничке школе из Зајечара, обавестио је присутне да су у току завршне припреме за објављивање Конкурса за
упис, који се очекује почетком маја.
Тачка 3.
Секретар Заједнице презентовао је Извршном одбору Заједнице предлог за одржавање седнице
Скупштине Заједнице. То је хотел АЛФА из Кончарева, у непосредној близини Јагодине. Термин је 30. Јун, 1. Јул и

2 јул. Аранжман садржи један пансион са свечаном вечером и један полупансион. Цена целокупног аранжмана је
у износу од 7.000,00 динара. Предлог је једногласно прихваћен од стране Извршног одбора и донета је одлука.
Школе ће добити меил од хотела са општим резервационим условима.
Тачка 4.
Презентацију о дуалном систему образовања, базираном на иновативном моделу Техничке школе из
Ужица, презентовао је директор школе Драган Туцаковић. Кроз презентацију је сажето приказао начин припреме,
сарадњу са партнерима из привреде, законску регулативу и практично имплементирање овог модела
образовања. Представљање овог модела образовања изазвало је пуно питања и дискусије и похвала за Техничку
школу из Ужица.
Драган Манојловић, професор Техничке школе из Зајечара, Еразмус ТЕМПУС амбасадор, упознао је
присутне са могућностима у оквиру пројекта ЕРАЗМУС+.
Гордана Дугошија из Завода за уџбенике је поздравила присутне и упознала са актуелностима у
издаваштву Завода. Презентовала је уџбенике из Електронике, Електроенергетике и Елементи аутоматизације.
Тачка 5.
Александар Вељковић је упознао присутне са организацијом регионалних такмичења и координисању
Заједнице на самом такмичењу. Техничка школа из Руме је инсистирала на обавезном измиривању котизације у
износу од 1800, динара, сходно одлуци Заједнице, да организација такмичења не би дошла у питање. Извршни
одбор Заједнице је поновио одлуку да је котизација обавезна за све школе по учеснику такмичења.
Соколовић Небојша, је упознао присутне са организацијом републичког такмичења из мултимедија, а
професор Штрбац Перица, је говорио о организацији републичког такмичења из Програмирања и техничким
могућностима, које ће ВИШЕР пружити преко сајта. Такође је речено и да нема техничких ограничења школе у
броју такмичара сходно Правилнику.
Домаћин 23. Републичког такмичења, директор Техничке школа из Ужица, обавестио је присутне да су
организационе припреме за републичко такмичење у току. На предлог Извршног одбора усвојена је помоћ у
организацији такмичења у износу од 1800,00 динара по учеснику.
Соколовић Небојша је похвалио организацију Ардуино такмичења и Техничку школу из Зајечара за
успешну организацију. Договорено је да се кроз анализу овог такмичења дође до предлог – Елабората за
организацију овог такмичења под окриљем Министарства.
Тачка 6.
Пензионисани професор ЕТШ Михајло Пупин из Новог Сада, Томић Мирослав, поклонио је школама
Заједнице приручник из Електронике у сврху додатног наставног материјала за ученике.
Подељена су уверења о стручном усавршавању у оквиру обиласка хидрелектране Ђердап у току
прошле седнице Скупштине Заједнице.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Алексадар Вељковић, дипл. инж. електронике

