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ЗАПИСНИК 
 

са 18. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Јагодини 09.06.2018. године 

 

Потпредседник Заједнице , Ненад Андрић, је поздравио  домаћина састанка директора ЕТиГШ“Никола 
Тесла“ из Јагодине, Жарка Тасића и присутне чланове ИО Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. Жарко Тасић 
је поздравио присутне чланове и госте пожелевши им коструктиван рад и гостопримство у школи, као и 
добродошлицу на 24. Републичко такмичење ученика средњих електротехничких школа. Такође је информисао 
присутне о пројекту „Енергију штедим, ја више вредим“,. Проф. Марија је присутне упознала са пројектом и госп. 
Радивојем Путником. Након кратких информација везаних за значај пројекта и потребу учешћа Заједнице у 
пројекту, договорено је да се пројекат у облику кратке презентације представи Скупштини Заједнице. 

Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( у сали присутно 21 
чланова ИО ), те је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Предлог за два члана из редова наше Заједнице за Савет НОКСа 
2. Текућа питања  

  
Тачка 1. 

 
 Потредседник Заједнице, Ненад Андрић, упознао је присутне са садржајем дописа Министарства у коме 

позивају Заједницу да предложи два представника из наших редова, који би били на листи кандидата за избор 
два члана Савета НОКСа, представника стручних школа. Позвао је чланове Извршног одбора да дају предлоге. 

 Саша Скоко, у име Актива Нови Сад и у име ЕТШ „Михајло Пупин“ из Новог Сада, због бројних заслуга и 
референци у раду Заједнице, предложио је Иванов Марјана, проф. СТШ „Михајло Пупин“ из Куле. Предлог је 
подржао Данко Данковић, као и Небојша Соколовић. 

 Ђурађ Бањац, уз подршку Марјану Иванову, изнео је предлог да представник Заједнице буде Биљана 
Ковачевић, директор ЕТШ“Раде Кончар“ из Београда, такође са дугогодишњим радом и заслугама у Заједници 
ЕТШ Србије. 

 Чланови Извршног одбора су се усагласили са листом кандидата и затворили је са овим предлозима. 
 Гласањем Извршног одбора једногласно за, уз два уздржана гласа ( Биљана Ковачевић, Марјан 

Иванов), донета је одлука да два предложена кандидата Заједнице електротехничких школа Србије за чалнове 
Савета НОКСа, представника стручних школа буду: 

• Марјан Иванов, проф. Виши педагошки саветник 
• Биљана Ковачевић, директор ЕТШ „Раде Кончар“ из Београда 

Договорено је да кандидати доставе своје биографије, како би Заједница уз одлуку доставила и биографије 
предложених кандидата. 

 
Тачка 2. 

  
Марјан Иванов, се захвалио присутним на избору за представника Заједнице за Савет НОКСа и 

известио присутне о састанку истакнутих професора у  Влади, на позив премијера Ане Брнабић и министра 
Младена Шарчевића.   

Информације о иновираним  образовним профилима у складу са исходима  и раду Комисија су дали 
Иванов Марјан и Жолт Коња. Дата је информација да се ускоро очекује објављивање ових профила у Службеном 
Гласнику, као и објављивање пратећи Правилника. 

Соколовић Небојша је поновио информацију о организацији седнице Скупштине Заједнице, и позвао 
председнике Актива да провере да ли су све школе добиле позивни меил. 

     
ПОТРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

                
Ненад Андрић,   

дипл. инж. електротехнике  


