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ЗАПИСНИК 

 
са 9. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
одржане у Београду 01.03.2017. године 

 
Потпредседник Заједнице , Ђурађ Бањац, поздравио је директора ЕТШ“Никола Тесла“ из Београда, Бранка 

Суботића, домаћина састанка, Драгану Рашић, члана председништва, присутне госте и присутне чланове ИО 
Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. Поздравио је Гордану Дугошију из Завода за уџбенике и директорку 
ВИШЕРа проф. Веру Петровић. 

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

 
ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Усвајање Записника са претходне седнице, 
2. Активности у средњем стручном образовању ( електромонтер, Закон о основама.. , др.  ), 
3. Организација регионалних и републичких такмичења  ( усвајање Правилника, теме и области, избор 

домаћина регионалних такмичења и др.) 

4. Текућа питања ( пројекат ИПА, организација седнице Скупштине, др.)   
 
 
Тачка 1. 

 
 Извршни одбор је једногласно је усвојио Записник са 8. Седнице,  одржане у Београду 13.12.2016. 

године. 
 

Тачка 2. 
  

Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, упознао је Извршни одбор о актуелним дешавањима у 
дуалном систему образовања. Завршени су наставни планови и програми за образовни профил Електромонтер 
мрежа и постројења по моделу дуалног образовања а у оквиру ГИЗ пројекта. Очекује се позитивно мишљење од 
стране Савета за стручно и Националног просветног савета и информација школама за могућност конкурисања за 
упис. Могуће је комбиновано одељење са Електричарем.  Такође је најавио да следе нове инструкције од стране 
министарства просвете везане за начин  плана уписа ученика.  Ђурађ Бањац је обавестио присутне о члановима 
Комисије за израду наставних планова и програма образовног профила Електротехничар обновљивих извора 
енергије и о њиховим активностима, састанак одржан у ЕТШ Земун. Постоје реалне шансе да овај образовни 
профил,  уколико се заврше све планиране активности  Комисије до 18.марта,  буде доступан у плану уписа. Жолт 
Коња је обавестио о активностима у вредновању огледа Електротехничар информационих технологија, да је 
евалуација у завршној фази и да се очекује ускоро превођење у редован образовни профил.Такође је исказана 
реална потреба за иновирањем и модернизацијом образовног профила Електротехничар рачунара, због убрзаног 
развоја рачунарске технологије. У дискусији су учествовали Биљана Ковачевић, Никола Ћурчин, Соколовић 
Небојша и др. Потребно је да се школе упознају са овом иницијативом и да стручна већа доставе мишљења и 
предлоге за иновирање овог профила. Донета је једногласно одлука Извршног одбора да се Министарству упути 
захтев са образложењем о потребама иновирања образовног профила електротехничар рачунара, а да 
Заједница оформи радну групу. О нацрту Закона о основама система образовања и васпитања није било 
дискусије, због непознанице коначног предлога. 

 
Тачка 3.     

 
Соколовић Небојша је хронолошки упознао Извршни одбор са активностима на организацији такмичења. 

http://www.zetss.edu.rs/


На предлог актива региона Извршни одбор је усвојио домаћине регионалног такмичења ученика из 
Основа електротехнике 1 и 2, Електронике и Енергетске електронике : 

 Актив Нови Сад: СТШ „Миленко Брзак Уча“, Рума, 

 Актив Београд: ТШ са Домом ученика „Никола Тесла“, Костолац, биће договорено 

 Актив Крагујевац: Прва техничка школа, Крагујевац 

 Актив Ниш : ЕТШ „Мија Станимировић“ Ниш. 
Једногласно су усвојени домаћини регионалних такмичења за ову школску годину. Усвојене су теме и 

области, које су исте као и претходне године и котизација за учешће на регионалном такмичењу у износу од 
1800,00 динара по учеснику. 
  Републичко такмичење из Мултимедија ће бити одржано 9. априла у ВИШЕРу. Све информације се 
налазе на сајту школе. 
  Републичко такмичење из Програмирања ће бити одржано 21. маја у ВИШЕРу. Проф. Тренкић из 
ВИШЕРа је обавестио присутне о томе да између две седнице нису пристигли предлози за измену Правилника из 
програмирања, да организационе могућности школе не пружају могућност кавалификационог такмичења. Усвојен 
је предлог Правилника из програмирања, достављен школама у материјалу, који даје могућност школама да 
пријаве до 2 ученика у првој категорији и до 3 ученика у другој категорији, већином уз 2 уздржана гласа. 
Договорено је да се почетком наредне школске године размотри начин квалификација и број пријављених ученика 
за ово такмичење. 
  О републичком такмичењу ученика, које ће се одржати 3. Јуна у Ужицу, биће дискутовано на следећој 
седници. 
  Горан Станковић, директор Техничке школе из Зајечара је упознао присутне са Ревијалним такмичењем 
ученика из програмирања на Ардуино платформи, које ће се одржати 1. Априла у Зајечару. Пријаве су почеле да 
пристижу, котизације неће бити, а Заједница ће помоћи у организацији. 

 
Тачка 4. 

 
У оквиру текућих питања, Ђурађ Бањац је упознао  Извршни одбор са информацијом да је иновиран сајт 

Заједнице, успешно је завршен бесплатан курс стручног усавршавања за школе чланице Заједнице, предложене 
од стране Актива региона. За организацију и извођење курса је похваљена стручна екипа професора ЕТШ Никола 
Тесла из Ниша а Заједница за организацију завршног скупа. 

Представљен је предог за организацију седнице Скупштине Заједнице, Хотел Алфа у Кончареву, са 
ценом тродневног аранжмана са свечаном вечером, у износу од 7000,00 динара по особи. Позване су остале 
школе да доставе алтернативне понуде, како би се донела одлука о месту одржавања на следећој седници. 

Драган Туцаковић, директор Техничке школе из Ужица је упознао присутне са процедуром у увођењу 
модела дуалног система образовања. Договорено је да на следећој седници представи иновативни модел из 
његове школе. 

Извршни одбор је обавештен о томе да је Заједница добила понуду нишког универзитета за учешће у 
ИПА пројекту, у вези осипања броја ученика у средњим школама. Извршни одбор је пружио подршку за учешће у 
пројекту Заједници и школама Заједнице. 

Гордана Дугошија је представила три нова уџбеника издата од стране Завода. Договорена је видео 
презентација ових уџбеника на следећој седници. 

На крају седнице директор ЕТШ Никола Тесла из Београда се захвалио присутнима на учешћу на 
састанку и све их поздравио позивом на ручак. 

   
ПОТПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ  
  

                
Ђурађ Бањац,   
дипл. филолог  


