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ЗАПИСНИК 
 

са 15. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Костолцу 06.03.2018. године 
 

Председник Заједнице , Александар Вељковић, је поздравио  домаћина састанка директора Техничке школе 
са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца Горана Несторовића, присутне госте Гордану Дугошију из Завода 
за уџбенике, Ивану Милошевић из ВИШЕРа и присутне чланове ИО Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. 
Горан Несторовић је поздравио присутне чланове и госте пожелевши им коструктиван рад и гостопримство у 
школи. 

Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 20 члана ИО), 
те је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање Записника са претходнe седнице , 

2. Активности у средњем стручном образовању, 
3. Организација регионалних и републичких такмичења  ( теме и области, избор домаћина   
регионалних такмичења, котизације и др.), 
4. Информација о признањима која су додељена члановима Заједнице, 
5. Текућа питања ( организација седнице Скупштине, др.). 

 
  
  

Тачка 1. 
 

 Једногласно је усвојен Записник са 14. Седнице Извршног одбора, одржане у Београду 06.12.2017. 
године од стране Извршног одбора. 

 
Тачка 2. 
  

Соколовић Небојша је изнео сазнања добијених из Министарства за трогодишњи образовни профил 
Електромонтер, да се очекује подршка ЕПСа у спровођењу дуалног образовања, како би овај профил урађен по 
стандардима квалификација, ушао у систем. Електротехничар информационих технологија је преведен из огледа 
у редован систем образовања и школе треба да припремају Елаборат за верификацију и по објављивању 
Правилника простора и опреме и Правилника о стручној спреми за овај профил, поднесу Министарству захтев за 
верификацију. У Заводу за унапређивање образовања и васпитања су утврђени стандарди квалификација за 
образовне профиле Електротехничар рачунара у Електротехничар енергетике. Заједница је обезбедила 
присуство партнера из привреде. Након тога Завод је формирао комисије и започео са радом на наставним 
плановима и програмима. Очекује се завршетак до краја марта и доступност иновираних профила од септембра. 
Прва техничка школа из Крушевца ће обновити иницијативу Министарству за образовни профил електротехничар 
за електронику на возилима, која би школама дале могућности за обуку за возача моторних возила. Предложено 
је да се Заједница обрати Заводу на тему припрема за матурски испит и нових Правилника за матуру. Жолт Коња 
је дао ближе информације о раду Комисије за рачунаре и областима ( хардвер, микроконтролери, оперативни 
системи..) Дискутовано је о фонду часова математике на профилима који се иновирају. Иницијатива је да остану 
са фондом од 4 часа, али је проблем што је то на страни А коју утврђује НПС као општу за све профиле. Милан 
Вукобрат је рекао да извођење наставног плана и програма није превише технолошки захтеван. Марјан Иванов је 
обавестио присутне о раду Комисије за енергетику, на чијем је челу Саша Скоко из Новог Сада. Председник 
Заједнице је обавестио присутне о састанцима на тему плана уписа у организацији локалних самоуправа и 
министарства. 

 

http://www.zetss.edu.rs/


 
Тачка 3.     

 
Соколовић Небојша је подсетио присутне на Календар такмичења и термине за организацију такмичења 

Галаксија куп, такмичења из мутимедија, термичких и расхладних уређаја, програмирања, ОЕТ1,ОЕТ2...Горан 
Станковић је обавестио присутне о Галаксији купу, организацији и пројекту, и позвао на пријаву у ревијалном 
делу. Марјан Иванов је известио о припремама за такмичење у Крушевцу из термичких и расхладних уређаја. 
Ивана Милошевић из ВИШЕРа је поздравила присутне, известила о кратким програмима ВИШЕРа и такмичењу из 
Мултимедија и ревијалном квизу. 

На предлог актива региона Извршни одбор је усвојио домаћине регионалног такмичења ученика из 
Основа електротехнике 1 и 2, Електронике и Енергетске електронике : 

 Актив Нови Сад: ШЦ „Никола Тесла“, Вршац, 

 Актив Београд: ЕТШ „Никола Тесла“, Београд, биће договорено 

 Актив Крагујевац: Прва техничка школа, Крагујевац 

 Актив Ниш : ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш. 
Једногласно су усвојени домаћини регионалних такмичења за ову школску годину. Усвојене су теме и 

области, које су исте као и претходне године и котизација за учешће на регионалном такмичењу у износу од 
1800,00 динара по учеснику. Договорено је да се ВИШЕРу доставе сугестије везане за тежину, обим задатака и 
друге ближе појединости. Поново је договорено да се домаћини поведу рачуна о стандардима организације 
регионалних такмичења и да у извештајима садрже и појединости из финансија. У позиву за такмичење 
обавестити школе о одлуци Извршног одбора о котизацији и обавезној пријави учесника. 

 
Тачка 4. 

 
Председник Заједнице Александар Вељковић је обавестио присутне чланове о признањима истакнутих 

чланова Заједнице, Марјану Иванову и Драгану Туцаковићу, који су добитници Светосавске награде и који су 
награђени похвалама и аплаузом. Марјан Иванов се захвалио на похвалама и поделио заслуге са колегама са 
којима је радио у претходним годинама. 

 
 

Тачка 5.     
 
У оквиру текућих питања представљен је ново именовани директор ЕТШ „Мија Станимировић“, 

Александар Стевановић. Присутни су од стране председника Александра Вељковића обавештени о његовом 
пензионисању. О питању мандата председника у наредном периоду, присутне је у име председништва обавестио 
Ненад Андрић, потпредседник Заједнице. Ненад Андрић је обавестио присутне чланове Извршног одбора да је 
једногласни став председништва да Александар Вељковић остане на месту председника до наредне седнице 
Скупштине, која ће се одржати почетком јула месеца, на којој ће се организовати избор за председника Заједнице 
и потпредседнике, а да се до тада обаве припреме у активима за кандидате. 

 
   
 
   

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    
                
Александар Вељковић,   
дипл. инж. електронике  


