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ЗАПИСНИК
са 11. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Београду 21.05.2017. године
Потпредседник Заједнице , Ђурађ Бањац 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.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 25 члана ИО),
те је предложен и усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Актуелности средњег стручног образовања
Извештаји домаћина са одржаних регионалних такмичења
Доношење одлуке о броју учесника на 23. Републичком такмичењу
Текућа питања

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 10. Седнице, Извршног одбора, одржане у Београду 09.04.2017.
године од стране Извршног одбора.
Тачка 2.
Потпредседник Заједнице Ђурађ Бањац је упознао присутне са актуелностима у стручном образовању.
Електротехничар обновљивих извора енергије ће бити уписан у две школе наше Заједнице и то у СТШ
„Михајло Пупин“ из Куле и ЕТШ „Земун“ из Земуна. Још неке школе су имале могућност да упишу овај профил,
али се нису определиле.
Електротехничар информационих технологија чека на превођење и улазак у редован систем. Милан
Вукобрат је известио Извршни одбор да је радна група имала састанак у Заводу по питању стандарда
квалификација. Соколовић Небојша је обавестио Извршни одбор, да образовни профил Електромонтер мрежа и
постројења по моделу дуалног образовања а у оквиру ГИЗ пројекта није био у оквиру плана уписа и да ће
највероватније након објављивања у Службеном гласнику бити доступан за наредну школску годину. Везано за
иницијативу за иновирање образовног профила Електротехничар рачунара, договорено је да Заједница оформи
Комисију која ће у сарадњи са Заводом утврдити оправданост постојања овог профила, са новим компетенцијама
и урадити предлог.
Тачка 3.
Регионално такмичење ученика из Основа електротехнике 1 и 2, електронике и енергетске електронике
је одржано 13. Маја 2017. Године. Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, обавестио је Извршни одбор о
активностима пре и после такмичења.
Извештај са регионалног такмичења Актива Београд, одржаног у ТШ са домом ученика „Никола Тесла“ у
Костолцу , поднео је потпредседник Заједнице Ђурађ Бањац. Такмичење је протекло регуларно и у складу са
Правилником о такмичењима ученика.

Извештај са регионалног такмичења Актива Нови Сад, одржаног у ЕТШ „Михајло Пупин“ из Новог Сада,
поднео је председник актива Нови Сад Марјан Иванов . На такмичењу је узело учешће стотинак такмичара и све
је било у реду.
Извештај са регионалног такмичења Актива региона Крагујевац, одржаног у Првој техничкој школи у
Крагујевцу, поднео је директор школе Ненад Андрић и Вера Живанић, професор. На такмичењу је узело учешће
13 школа. Такмичење протекло регуларно. Награде првопласираним ученицима у складу са препоруком са
седнице Извршног одбора.
Извештај са регионалног такмичења Актива Ниш, одржаног у ЕТШ“Мија Станимировић“ у Нишу, поднео
је секретар Заједнице Небојша Соколовић. На такмичењу је узело учешће 67 такмичара из 9 школа и протекло је
регуларно и у складу са Правилником о такмичењима ученика.
Укупан број ученика на регионалном такмичењу је 393.
Усвојени су извештаји домаћина.
Тачка 4.
Секретар Заједнице је члановима Извршног одбора Заједнице презентовао је Извршном одбору
предлог листу учесника 23. републичког такмичења. Закључено је потребна допуна Правилника о такмичењима
и да се за наредно такмичење припреме предлози за промену Правилника везани за минимални број бодова.
Листа је направљена и проширена према Правилнику о такмичењима ученика. Коначна листа учесника 23.
републичког такмичења са 123 учесника, је једногласно усвојена од стране Извршног одбора Заједнице.
Тачка 5.
У оквиру текућих питања, Гордана Дугошија из Завода за уџбенике, обавестила је присутне да ће се у
Суботици 25. Маја презентовати нови уџбеник Елементи аутоматизације, аутора Драгана Товаришића.
У својству домаћина 23. Републичког такмичења, Тања Старчевић,проф. Техничке школа из Ужица,
обавестила је присутне да су организационе припреме за републичко такмичење завршене. Такмичење ће се
одржати у Хотелу Златиборска ноћ, у околини Ужица.
Соколовић Небојша је подсетио присутне да је у току пријава учесника за седницу Скупштине Заједнице,
која ће се одржати у хотелу Алфа у Кончареву. Поделио је рекламне флајере хотела.

ПОТПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Ђурађ Бањац, проф. Српског језика

