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ЗАПИСНИК
са 16. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Београду 15.04.2018. године
Председник Заједнице , Александар Вељковић, је поздравио домаћинe састанка помоћника директора
Високе школе електротехнике и рачунарства проф. Др Сашу Стојковића, Др Светлану Савић Штрбац,
председника Савета ВИШЕРа и присутне чланове ИО Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. Др Светлана
Савић Штрбац је поздравила присутне чланове и госте пожелевши им коструктиван рад и гостопримство у школи,
као и добродошлицу на 8. Републичко такмичење ученика из Мултимедија. Такође је информисала присутне о
програмима кратких студија ВИШЕРа.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( у сали присутно 18
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
Извештај са одржаног такмичења Галаксија куп
Организација регионалних и републичких такмичења
Организација седнице Скупштине Заједнице
Текућа питања

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 15. Седнице Извршног одбора, одржане у Костолцу 06.03.2018.
године од стране Извршног одбора.
Тачка 2.
Соколовић Небојша је изнео сазнања добијених из Министарства за трогодишњи образовни профил
Електромонтер, да jе потврђена подршка ЕПСа у спровођењу дуалног образовања, и да се очекује да овај
профил урађен по стандардима квалификација, буде уведен у систем и буде доступан у плану уписа школа, које
обезбеде подршку привреде. Електротехничар информационих технологија је преведен из огледа у редован
систем образовања и очекује се објављивање Правилника простора и опреме и Правилника о стручној спреми за
овај профил. Комисије основане при ЗУОВу су завршиле предлог НППа за Електротехничара енергетике и
Електротехничара рачунара. Информације о овим образовним профилима и раду Комисија су дали Иванов
Марјан и Жолт Коња. Дата је информација да су у објављени нови Правилници за матуру за образовне профиле
изашле из огледа.
Тачка 3.
Председник Заједнице Александар Вељковић је похвалио организацију такмичења Галаксија куп,
организаторе Техничку школу из Зајечара, као и Горана Станковића, директора школе. Горан Станковић је поднео
извештај са овог такмичења и обавестио присутне о Галаксији купу, организацији и пројекту и броју школа
учесница у обавезном делу и ревијалном делу, раду жирија и наградама подељеним најуспешнијим учесницима.

Тачка 4.
Председник Заједнице Александар Вељковић је обавестио присутне чланове о предстојећим
такмичењима. Упознао је присутне са могућим проблемима у блокади рачуна домаћина 24. Републичког
такмичења ЕТиГШ „Никола Тесла“ из Јагодине. Договорено је да, уколико буде проблема, Заједница помогне
домаћину, и донесена је одлука, да школе учеснице Републичког такмичења у контексту подршке у организацији
такмичења, школи домаћину помогну са износом од 1800 динара по учеснику. ВИШЕРу су достављене сугестије
везане за тежину, обим задатака и друге ближе појединости. Поново је договорено да домаћини поведу рачуна о
стандардима организације регионалних такмичења и да извештаји садрже и појединости из финансија. Милан
Вукобрат ће за ову годину припремити препоруку домаћинима регионалних за награђивање ученика, коју би за
наредне године могли усвојити као модел. Договорено је да се секретару Заједнице доставе координатори по
предметима за регионално такмичење и то: За ОЕТ1- Ниш, за ОЕТ2- Крагујевац, Вера Живанић, за Енергетску
електронику-Београд, Милорад Бједов и за Електронику-Нови Сад. Марјан Иванов је известио о припремама за
такмичење у Крушевцу из термичких и расхладних уређаја.

Тачка 5.
У оквиру ове тачке члановима Извршног одбора су представљени предлози за организацију седнице
Скупштине. Председник Заједнице је напоменуо да ће то бити Изборна Скупштина, због одласка председника у
пензију. Предлоге су доставили Техничка школа из Зајечара ( Борско језеро) и Прва техничка школа из Крагујевца
(Хотел Цептер, Врњачка Бања). Након упознавања са детаљима понуде, приступило се гласању. Први предлог
Врњачка Бања је добио 7 гласова, а други Борско језеро 11 гласова, те је Извршни одбор донео одлуку да се 17.
Скупштина Заједнице ЕТШ Србије одржи на Борском Језеру 6.7.и 8.јула 2018. Године. Организацију седнице
Скупштине ће помоћи Техничка школа из Зајечара и Машинско електротехничка школа из Бора. На предстојећим
регионалним такмичењима , региони актива би требало да размотре кандидата актива за Председника Заједнице,
како би правовремено доставили податке Заједници.
Тачка 6.
Текућих питања није било.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Александар Вељковић,
дипл. инж. електронике

