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ЗАПИСНИК
са ПЕТНАЕСТЕ седнице СКУПШТИНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Кладову 02.07.2016.године
Председник Заједнице, Александар Вељковић поздравио је присутне чланове Скупштине
Заједнице, чланове Надзорног одбора, директорку Веру Петровић из Високе школе
електротехнике и рачунарства из Београда, партнере из привреде Гордану Дугошију из Завода
за уџбенике и Мирјану Величковић из компаније ФЕСТО, каи и остале госте. Поздравио је и
кодомаћина организације седнице Скупштине директора Техничке школе из Кладова, Зорана
Николића.
Скуп је поздравио заменик председника општине Кладово Драган Новакови, пожелевши
успешан рад и гостопримство.
Скуп је поздравио и директор Техничке школе из Кладова Зоран Николић, пожелео
гостопримство и позвао на даљу сарадњу.
Након утврђивања кворума, предложен је и усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуелности у образовању ( представници МПНиТР)
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
кафе пауза у холу хотела

7.

Извештаји са одржаних републичких такмичења, усвајaње предлога Календара
такмичења и избор домаћина такмичења за школску 2017/2018 годину
8. Представљање партнера Заједнице ( Завод за уџбенике, FESTO, )
9. Текућа питања
тачка 1.
Председник Заједнице електротехничких школа Србије, Александар Вељковић,
презентовао је извештај о раду Заједнице у претходној години. У Извештају је описан рад
Заједнице и активности у циљу реформи у образовању у протеклом периоду, такмичења
ученика и кратка ретроспектива активности у оквиру 5 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:
• Ради Камбан, пензионерки и доскорашњој директорки ЕТШ „Никола Тесла“ из Београда,
за изузетно залагање и допринос у развоју Заједнице, уметничка слика,

•

Школама организаторима републичког такмичења

тачка 3.
Снежана Вугделић, председник Надзорног одбора је обавестила присутне да је
одржан састанак Надзорног одбора у Нишу. Разматрана је законитост рада Заједнице,
финансијско пословање и програмско деловање. Једногласно је усвојен Извештај Надзорног
одбора о раду Заједнице за школску 2015/3016 годину. Извештај Надзорног одбора о
финансијском пословању Заједнице по завршном рачуну поднела је председница, Вугделић
Снежана за школску 2015/2016 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 :
• Марјан Иванов, координатор такмичења, и директорка Марија Серво, за једанаесто
такмичење за образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне
уређаје, одржано у ЕТ иГШ „Никола Тесла“ из Зрењанина,
• Миодраг Ђуровић, директор школе, за двадесет друго такмичење ученика средњих
електротехничких школа из Основа електротехнике 1 , Основа електротехнике 2,
Електронике и Енергетске електронике, одржано у ТШ „15.мај“ у Прокупљу.
• Вера Петровић, директорка ВИСЕРа за треће републичко такмичење ученика из
програмирања и за седмо републичко 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. Усвојени су извештаји домаћина и похваљени су за успешну организацију. Данко
данковић, у име организатора регионалног такмичења одржаног у Лесковцу, се обратио скупу и
појаснио могуће разлоге неусклађених стандарда у организцији регионалних такмичења.
Донета је одлука о домаћинима републичких такмичења и усвојен је календар такмичења
за наредну школску годину.
Предлог термина и домаћина :
1.
Такмичење из Основе електротехнике 1, Основе електротехнике 2,
Електроникe и Енергетскe електроникe:
• Школска такмичења ће се реализовати до 25. априла 2017. године,
• Регионална такмичења ће се реализовати 13. маја 2017. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 03. јуна 2017. године.

Домаћине регионалних такмичења одредиће одговарајући Активи Заједнице
електротехничких школа Србије до краја децембра 2016.године.
Домаћин 23. републичког такмичења Техничка школа из Ужица.
Предлог је да се такмичење за Образовни профил Аутоелектричардијагностичар не одржи у наредној школској години .
2.
Такмичење Образовни профил Електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје:
• Школска такмичења ће се реализовати до 1. априла 2017. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 22. априла 2017.године.
Домаћин 12. републичког такмичења је Техничка школа „Михајло Пупин“ из Инђије.
3.
Такмичење из Мултимедије:
• Школска такмичења ће се реализовати до 24. марта 2017. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 9. априла 2017.године.
Домаћин 8. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и
рачунарства из Београда.
4.
Такмичење из Програмирања:
• Школска такмичења ће се реализовати 28. априла 2017. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 21. маја 2017.године.
Домаћин 4. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и
рачунарства из Београда.
Предлог Извршног одбора је једногласно усвојен од стране делегата Скупштине.
тачка 8.
Делегатима Скупштине се обратила Мирјана Величковић из компаније Фесто и
презентовала нове едукативне материјале. Гордана Дугошија је представила актуелности
Завода за уџбенике у издањима.
тачка 9.
Ђурађ Бањац је упознао присутне са новим могућностима у опремању школа и наставним
материјалима у оквиру пројекта намењеног школама које имају образовни профил
Аднинистратор рачунарских мрежа.
У Кладову 02.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Александар Вељковић, дипл.инж.електротехнике

