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ЗАПИСНИК
са 17. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Београду 20.05.2018. године
Председник Заједнице , Александар Вељковић, је поздравио домаћина састанка директора Високе школе
електротехнике и рачунарства проф. Др Веру Петровић и присутне чланове ИО Заједнице, пожелевши им
ефикасан рад.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( у сали присутно 22
члана ИО ), те је предложен и усвојен следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање Записника са претходнe седнице ,
Актуелности средњег стручног образовања,
Предлози Актива Нови Сад,
Извештаји домаћина са одржаних регионалних такмичења,
Доношење одлуке о броју учесника на24. Републичком такмичењу
Текућа питања

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 16. Седнице Извршног одбора, одржане у Београду 15.04.2018.
године од стране Извршног одбора.
Тачка 2.
Милан Вукобрат је дискутовао о увођењу ИТ одељења у гимназије и проблему које ће имати школе
Заједнице, о иновираним наставним плановима и програмима образовних профила Електротехничар рачунара и
Електротехничар енергетике, о страни А и предложеном смањењу броја часова математике са 4 недељно на 3
недељно. Обавестио је присутне да је поводом тога реаговао и НПС. Договорено је да се од стране Заједнице
(Вукобрат припрема допис за слање), Министарству пошаље допис-иницијатива за 4 часа недељно математике.
Такође је договорено да са друштвом физичара Србије, обзиром да је физика у подручју рада електротехника на
страни Б, ускладимо наставни програм потребама електротехнике и физика добије назив Техничка физика.
Тачка 3.
Председник актива Нови Сад, Марјан Иванов, упознао је присутне са предлозима Актива Нови Сад:
• Стручно усавршавање заинтересованим школама из области Енергетске ефикасности у
Словенији у школи Шишка. Заједница је подржала предлог, и треба сачинити план и термин и
доставити Заједници, како би све школе Заједнице биле упознате,
• Да се упути захтев Заводу, за потребе промене Правилника, за Електротехничара процесног
управљања и друге профиле. Заједница подржава обзиром да је Гордана Мијатовић
препоручила Заједници да образложене предлоге достави Заводу. Договорено је да предлагачи
доставе образложен предлог промена,
• Подршка предлогу ЕТШ „Никола Тесла“ из Панчева да се упути допис Дигиталној Србији, у коме
би их известили о свима активностима Заједнице у ИТ области.
Соколовић Небојша је подсетио присутне да су изашли Правилници за Електротехничара
информационих технологија и да школе могу да комплетирају Елаборате за верификацију профила и
доставе Министарству.

Тачка 4.
Регионално такмичење ученика из Основа електротехнике 1 и 2, електронике и енергетске електронике
је одржано 12. Маја 2018. Године. Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, обавестио је Извршни одбор о
активностима пре и после такмичења.
Извештај са регионалног такмичења Актива Нови Сад, одржаног у ШЦ „Никола Тесла“ из Вршца, поднео
је проф.Милан Његомир. На такмичењу је узело учешће 95 такмичара и такмичење је организовано у складу са
Правилником. Поднео је и финансијски извештај, у коме су награде у износу од 77.000 динара,
акотизацијуплаћена у износу од 91.800 динара. Закључак убрзати уплату школи организатору.
Извештај са регионалног такмичења Актива Ниш, одржаног у ЕТШ “Никола Тесла“ у Нишу, поднео је
директор школе Небојша Соколовић. На такмичењу је узело учешће 77 такмичара из 10 школа и протекло је
регуларно и у складу са Правилником о такмичењима ученика. Награде су захваљујући организацији школе и
донаторима, знатно превазишле планирану вредност. Исхрана и организација за похвалу.
Извештај са регионалног такмичења Актива Београд, одржаног у ЕТШ „Никола Тесла“ Београд , поднео
је директор школе Бранислав Суботић. Такмичење је протекло регуларно са 159 такмичара и у складу са
Правилником о такмичењима ученика.
Извештај са регионалног такмичења Актива региона Крагујевац, одржаног у Првој техничкој школи у
Крагујевцу, поднео је директор школе Ненад Андрић. На такмичењу је узело учешће 77 такмичара из 14 школа.
Такмичење протекло регуларно. Награде првопласираним ученицима, исхрана и пиће у складу са препоруком са
седнице Извршног одбора.
Укупан број ученика на регионалном такмичењу је 400.
Усвојени су извештаји домаћина.
Тачка 5.
Секретар Заједнице је члановима Извршног одбора Заједнице презентовао је Извршном одбору
предлог листу учесника 24. републичког такмичења. Листа је направљена и проширена према Правилнику о
такмичењима ученика. Коначна листа учесника 24. републичког такмичења са 118 учесника, је једногласно
усвојена од стране Извршног одбора Заједнице. Домаћин републичког такмичења директор ЕТиГШ „Никола
Тесла“ из Јагодине је истакао организациони проблем за термин 2. Јуни због предвиђеног „бајкерског“ скупа у
Јагодини у том термину. Једногласно је прихваћен предлог о промени термина организације за 9.06.2018. год.
Секретар ће допис са одлуком о одлагању термина организације доставити Министарству.
Тачка 6.
У оквиру текућих питања Милан Вукобрат је обавестио присутне о пројекат Фесту у Новом Саду, на коме
ће учествовати школе Заједнице са ученичким пројектима, учествоваће и Техничка школа уз Зајечара, са
презентацијом Галаксија купа.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Александар Вељковић,
дипл. инж. електронике

