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ЗАПИСНИК
са ЧЕТРНАЕСТЕ седнице СКУПШТИНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Соко Бањи 04.07.2015.године
Председник Заједнице, Милан поздравио је присутне чланове Скупштине Заједнице,
чланове Надзорног одбора, Радована Живковића из МПНиТР, партнере из Високе школе
електротехнике и рачунарства из Београда, партнере из привреде и остале госте.
Након утврђивања кворума да је присутно 38 делегата од 69 предвиђених, предложен је и
усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
Презентација партнера из привреде ( Завод за уџбенике и Тагор електроник из Ниша).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Извештај председника Заједнице о раду Заједнице
Додељивање признања и захвалница
Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице
Извештај о финансијском пословању Заједнице
Усвајање предлога годишњег програма рада Заједнице
Извештај координатора за образовни профил Електротехничар информационих
технологија - оглед
Извештаји са одржаних републичких такмичења, избор домаћина такмичења за
школску 2015/2016 годину
Разматрање и усвајање предлога промена Статута Заједнице
Предлагање и избор чланова Надзорног одбора
Представљање кандидата за председника Заједнице, усвајање листе, избор комисије
за спровођење процедуре избора
Избор председника Заједнице

Гордана Дугошија је представила актуелности Завода за уџбенике а Марко Мишић је представио
делатност и асортиман производа Тагор електроника из Ниша
тачка 1.
Председник Заједнице електротехничких школа Србије, Милан Вукобрат, презентовао је
извештај о раду Заједнице у претходних осам година. У Извештају је описан рад Заједнице и
активности у циљу реформи у образовању у протеклом периоду, такмичења ученика и кратка
ретроспектива активности у оквиру 48 седница Извршног одбора и итд.
Такође се захвалио свим пословним партнерима и домаћинима републичких такмичења.
Једногласно је усвојен Извештај о раду председника Заједнице.
тачка 2.
Додељене су захвалнице и признања за рад у Заједници:
• Проф. Драгољубу Мартиновићу за изузетно залагање и допринос у развоју Заједнице,
плакета Заједнице,
• Вукас Владици, члану Надзорног одбора у претходна два мандата, за допринос у развоју
Заједнице, уметничка слика,

Мирјани Јовановић, члану Надзорног одбора у претходна два мандата и председнику
Заједнице у једном мандату, за допринос у развоју Заједнице, ручни сат.
• Школама организаторима републичког такмичења ( уметничка слика, хард диск) и
• Свим школама учесницама 3. Републичког такмичења из Мултимедија, дигитални фото
апарат Фуји, награда са пројекта ТЕМПУС Високе школе из Београда.
Милан Вукобрат је поздравио Мирјану Јовановић и Вукас Владицу у име Заједнице и
захвалио им на дугогодишњем раду у Заједници и доприносима у образовању, пожелевши им
дуг стаж у пензији.
•

тачка 3.
Снежана Вугделић, председник Надзорног одбора је обавестила присутне да је
одржан састанак Надзорног одбора у Нишу. Присутни су били сви чланови осим Вукас Владице
и разматрана је законитост рада Заједнице, финансијско пословање и програмско деловање.
Једногласно је усвојен Извештај Надзорног одбора о раду Заједнице за школску 2014/3015
годину. Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Заједнице по завршном рачуну
поднела је председница, Вугделић Снежана за школску 2014/2015 годину.
Усвојен је извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Заједнице по завршном
рачуну у протеклој години.
тачка 4.
Шеф рачуноводства Заједнице , Снежана Стевановић из Ниша је упознала присутне са
детаљним финансијским извештајем и пословањем до седнице Скупштине Заједнице. Усвојен је
извештај о финансијском пословању Заједнице.
тачка 5.
Свим делегатима Скупштине Заједнице представљен је предлог програма рада
Заједнице за наредну школску годину. Презентован је на седници и разматран. Једногласно је
усвојен годишњи програм рада Заједнице.
тачка 6.
Извештај о образовном профилу Електротехничар информационих технологија – оглед,
поднео је координатор Жолт Коња. Извештај је садржао број ученика по одељењима и школама
и успехе ученика, као и закључак.
тачка 7.
Извештаје о одржаним републичким такмичењима поднели су домаћини такмичења
директори школа :
• Предраг Михајловић, директор школе, за седамнаесто такмичење за образовни
профил аутоелектрика-дијагностика, одржано у ТШ „ГСП“ у Београду,
• Марјан Иванов, координатор такмичења, за десето такмичење за образовни
профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, одржано у Средњој
Техничкој школи „Михајло Пупин“ у Кули,
• Небојша Соколовић, директор школе, за двадесетпрво такмичење ученика
средњих електротехничких школа из Основа електротехнике 1 , Основа
електротехнике 2, Електронике и Енергетске електронике, одржано у ЕТШ „Никола
Тесла“ у Нишу
• професори ВИСЕРа за друго републичко такмичење ученика из програмирања и
за шесторепубличко такмичење из Мултимедије, одржано у Високој школи
електротехнике и рачунарства у Београду.
Сва такмичења су одржана по предвиђеној процедури и без икаквих примедби и
проблема. Похваљене су и ЕТШ „Раде Кончар“ и ЕТШ „Никола Тесла“ из Панчева за учешће у

организацији такмичења. Усвојени су извештаји домаћина и похваљени су и симболично
награђени за успешну организацију.
Милан Вукобрат је поздравио Мому Стојановића у име Заједнице и захвалио му на
дугогодишњем раду у Заједници и доприносима у образовању, пожелевши му дуг стаж у пензији.
Мома Стојановић је захвалио свима.
Донета је одлука о домаћинима републичких такмичења и усвојен је календар такмичења
за наредну школску годину. Предлог термина и домаћина :
1.
Предлог термина за Такмичење из Основе електротехнике 1, Основе
електротехнике 2, Електроникe и Енергетскe електроникe:
• Школска такмичења ће се реализовати до 20. априла 2016. године,
• Регионална такмичења ће се реализовати 7. маја 2016. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 28. маја 2016. године.
Домаћине регионалних такмичења одредиће одговарајући Активи Заједнице
електротехничких школа Србије до краја децембра 2014.године.
Домаћин 22. републичког такмичења биће накнадно одређен.
Предлог је да се такмичење за Образовни профил Аутоелектричардијагностичар не одржи у наредној школској години и да се обаве припреме теориских и
радних задатака , како би се у 2017. Години одржало у Саобраћајно техничкој школи у
Земуну.
2.
Предлог термина за Такмичење Образовни профил Електромеханичар
за термичке и расхладне уређаје:
• Школска такмичења ће се реализовати до 1. априла 2016. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 16. априла 2016.године.
Домаћин 11. републичког такмичења је ЕТ и ГШ „Никола Тесла“ из Зрењанина.
3.
Предлог термина за Такмичење из Мултимедије:
• Школска такмичења ће се реализовати до 26. марта 2016. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 10. априла 2016.године.
Домаћин 7. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и
рачунарства из Београда.
4.
Предлог термина за Такмичење из Програмирања:
• Школска такмичења ће се реализовати 16. априла 2016. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 15. маја 2016.године.
Домаћин 3. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и
рачунарства из Београда.
тачка 8.
Делегатима Скупштине презентован је предлог измена Статута. Делегати су након
појединачног разматрања предлога у целости прихватили предлог и једногласно усвојили
Статут.( у прилогу).
тачка 9.
Предлог да Снежана Вугделић буде члан Надзорног одбора и у наредном мандату ,
једногласно је прихваћен од стране делегата Скупштине.
Предлог Извршног одбора да Пирошка Лукић Оноди буде члан Надзорног одбора у
наредном мандату , једногласно је прихваћен од стране делегата Скупштине.
Скупштина је дала ингеренције Извршном одбору да предложи и изабере трећег члана
Надзорног одбора.
тачка 10.
У оквиру представљања кандидата за избор председика Заједнице за наредни
четворогодишњи период, кандидати су се представили по редоследу. Утврђена је листа
кандидата за избор председника Заједнице и усвојена од стране Скупштине Заједнице:

•
Крагујевца
•

За Актив Крагујевац, кандидат Ненад Андрић, директор Прве техничке школе из

За Актив Београд, кандидат Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“ из Земуна
За Актив Ниш, кандидат Александар Вељковић, директор ЕТШ „Мија
Станимировић“, Ниш
•
За Актив Нови Сад, кандидат Милан Вукобрат, директор ЕТШ „Михајло Пупин“,
Нови Сад
•

тачка 11.
Након обављене припреме гласања у складу са Статутом, иборна Комисија је обавила
процедуру гласања. Гласали су сви присутни делегати Скупштине.
Након пребројавања гласова Изборна комисија је саопштила да је за председника
Заједнице већином гласова у првом кругу изабран кандидат актива Ниш Александар Вељковић.
Остали кандидати изабрани су за потпредседнике Заједнице.
У Соко Бањи 04.07.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Милан Вукобрат, дипл.инж.електротехнике

