Заједница електротехничких школа Србије
Београдска 16, Ниш
 018 / 588 – 707  018/ 588-708 www.zetss.edu.rs
број текућег рачуна: 250-3030000315060-70
код Eurobank EFG Štedionice- a.d. Beograd

ЗАПИСНИК
са 19. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане на Борском језеру 06.07.2018. године
Председник Заједнице , Александар Вељковић је поздравио присутне госте и присутне чланове ИО
Заједнице, Гордану Мијатовић, заменика директора ЗУОВа, др проф. Веру Петровић, директорку ВИШЕРа,
Братислава Филиповића, власника и директора „Академије Филиповић“, као и директоре Техничке школе из
Зајечара и Машинско електротехничке школе из Бора, кодомаћине ових седница, пожелевши им ефикасан рад.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 22 чланова
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Актуелности у средњем стручном образовању,
Предлог плана рада Заједнице за школску 2018/2019 годину ,
Предлог актива и усвајање листе кандидата за председника Заједнице
Предлог чланова за Надзорни одбор
Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2018/2019 годину ,
Текућа питања,

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 17. Седнице Извршног одбора, одржане у Београду 20.05.2018.
године и Записник са 18. Седнице Извршног одбора, одржане у Јагодини 09.06.2018. године од стране Извршног
одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 2.
У оквиру актуелности у образовању, договорено је да се на седници Скупштине разматрају актуелности.
Договорена је допуна дневног реда, где ће у оквиру актуелности бити представљен пројекат ЕРАЗМУС + .
Тачка 3.
Председник Заједнице Александар Вељковић је упознао чланове Извршног одбора са предлогом плана
рада Заједнице за наредну школску годину, по месецима. Предлог плана рада Заједнице за наредну годину
презентован је на видео биму, размотрен и усвојен једногласно од стране чланова Извршног одбора Заједнице.
Тачка 4.
Александар Вељковић је упознао присутне са процедуром избора председника Заједнице, и разлогом
заовим изборима ( одлазак председника у пензију у току мандата). Председници актива су позвани да
упознајучланове Извршног одбора са закључцима актива и предлогом за председника.
Актив Нови Сад: Марјан Иванов износи да је за председника Актива региона Нови Сад изабран Марјан
Иванов, а да је кандидат за председника Заједнице испред Актива Нови Сад, Жолт Коња, помоћник директора
ЕТШ „Михајло Пупин“ из Новог Сада. Предлог Актива Нови Сад је и измена Статута, везано за избор секретара
Заједнице, али је договорено да то питање остане за неку наредну седницу Скупштине Заједнице.
Актив Београд: Ђурађ Бањац износи да је за председника Актива региона Београд изабрана Биљана
Ковачевић, директорка ЕТШ „Раде Кончар“ из Београда а да је кандидат за председника Заједнице испред Актива
Београд, Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“ из Земуна.

Актив Крагујевац: Вера Живанић износи да је кандидат за председника Заједнице испред Актива
Крагујевац, Ненад Андрић, директор Прве техничке школе из Крагујевца.
Актив Ниш: Данко Данковић износи да је за председника Актива региона Ниш изабран Александар
Стевановић, директор ЕТШ „Мија Станимировић“ из Ниша, а да је кандидат за председника Заједнице испред
Актива Ниш, Горан Станковић, директор Техничке школе из Зајечара.
Предложена листа кандидата за председника Заједнице је једногласно усвојена од стране Извршног
одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 5.
Предложено је и договорено да се избор Надзорног одбора оставља за наредну Скупштину Заједнице,
када истиче њихов четворогодишњи мандат.
Тачка 6.
Секретар заједнице је известио Извршни одбор о организацији републичких такмичења и активностима
пре и после такмичења. Хронолошки су изнети подаци са одржаних такмичења и похваљени су домаћини.
Свеобухватнија анализа такмичења следи с јесени на седници Извршног одбора. Награде менторима за успешно
учешће на такмичењима, као и новчане накнаде координатору за организацију такмичења су иплаћене по плану.
Извршном одбору Заједнице су презентоване пријаве домаћина за републичка такмичења за наредну
школску годину. Предлог термина и домаћина :
1.
Предлог термина за Такмичење из Основе електротехнике 1, Основе електротехнике
2, Електроникe и Енергетскe електроникe:
• Школска такмичења ће се реализовати до 24. априла 2019. године,
• Регионална такмичења ће се реализовати 11. маја 2019. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 01. јуна 2019. године.
Домаћине регионалних такмичења одредиће одговарајући Активи Заједнице
електротехничких школа Србије до краја децембра 2018.године.
Домаћин 25. републичког такмичења је ЕТШ „Мија Станимировић“ из Ниша.
2.
Предлог термина за Такмичење Образовни профил Електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје:
• Школска такмичења ће се реализовати до 22. марта 2019. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 13. априла 2019.године.
Предлог да Домаћин 14. републичког такмичења је Машинско електротехничка школа из Бора.
3.
Предлог термина за Такмичење из Мултимедије:
• Школска такмичења ће се реализовати до 22. марта 2019. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 7. априла 2019.године.
Домаћин 10. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и рачунарства из
Београда.
4.
Предлог термина за Такмичење из Програмирања:
• Школска такмичења ће се реализовати 25. априла 2019. године,
• Републичко такмичење ће се реализовати 19. маја 2019.године.
Домаћин 6. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и рачунарства из
Београда.
Извршни одбор је једногласно прихватио пријаве домаћина и даће предлог Скупштини
Заједнице да усвоји наведене школе за домаћине републичких такмичења за наредну школску
годину.
Гордана Мијатовић је предложила смотру ученичких радова, што је у скаду са одржавањем Галаксија
Куп такмичења, које је у овој школској години одржала успешно Техничка школа из Зајечара. Горан
Станковић је дао више информација о овом такмичењу, које је било и спонзорски, пројектно подржано.
Тачка 7.
У оквиру текућих питања, договорено је да се за следећу годину Заједница ЕТШ обрати Заводу са
предлогом термина за одржавање матурских испита, како би на време школе планирале календар
активности. Гордана Мијатовић је дискутовала на тему предлога Заједнице за повећање фонда часова
математике у школама у подручју рада електротехника. Објаснила је да иницијатива Заједнице треба да
буде образложена са појашњењем на рачун којих часова би се извршило повећање фонда математике.
Закључено је да се успешна сарадња Заједнице и Завода настави и на даље.
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Алексадар Вељковић,
дипл. инж. електронике

