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ЗАПИСНИК
са 1. седнице новог сазива ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Земуну 18.10.2018. године
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац, директор ЕТШ“Земун“ из Земуна, домаћин састанка је поздравио
присутне госте и присутне чланове ИО Заједнице, Гојка Бановића, руководиоца одељења за средње стручне
школе у ЗУОВу, Мају Тодоровић саветника за електротехнику у ЗУОВу, Гордану Дугошију из Завода за уџбенике,
и Драгана Маринчића из МПНиТР, који се придружио у другом делу седнице. Свима присутним се захвалио на
подршци у избору за председника Заједнице, и захвалио на доласку, пожелевши им ефикасан рад.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 23 чланова
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
2. Доношење одлуке о кандидату Заједнице ЕТШ Србије за секторско веће за Информационе и
комуникационе технологије, електротехнику, аутоматику и електронику
3. Актуелности у средњем стручном образовању,
4. Доношење одлуке о секретару Заједнице ЕТШ Србије,
5. Финансијски план Заједнице за школску 2018/2019 годину,
6. Разматрање Правилника о такмичењима ученика,
7. Стручно усавршавање,
8. Текућа питања
Тачка 1.
Отварајући прву седницу Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије,председник
Заједнице и домаћин,Ђурађ Бањац, поздравио је присутне чланове Извршног одбора и цењене госте,
Гојка Бановића и Мају Тодоровић, представнике ЗУОВ-а, истовремено најављујући долазак господина
Драгана Маринчића, представника Министарства просвете.Такође се захвалио претходном председнику
Заједнице, Александру Вељковићу, на подршци, преносећи његове поздраве и жеље за даљи успешан
рад Заједнице. Председник је напоменуо да је пре седнице Извршног одбора одржана седница Председништва,
као припрема саме седнице. Седница је настављена по предвиђеном дневном реду.
Једногласно је усвојен Записник са 19. Седнице Извршног одбора, одржане на Борском језеру
06.07.2018. године од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 2.
Председник Заједнице, Ђурађ Бањац, обавестио је чланове Извршног одбора о допису Министарства у
коме од наше Заједнице потражују једног кандидата за Секторско веће за Информационе и комуникационе
технологије, електротехнику, аутоматику и електронику. Предлог Председништва је да кандидат Заједнице буде
Соколовић Небојша, директор ЕТШ“Никола Тесла“ из Ниша, секретар Заједнице. Соколовић Небојша је укратко
изнео извесне податке из своје биографије, који га квалификују за овај Сектор. Чланови Извршног одбора су
једногласно прихватили избор Небојше Соколовића, за кандидата за ово Секторско веће.
Тачка 3.

•

Председник Заједнице Ђурађ Бањац је у оквиру актуелности обавестио Извршни одбор о следећем:
Да је Председништво због хитности одржавања састанка и достављања тражених података Министарству,
у Нишу 13. Септембра, одржало састанак, на коме је једногласно подржало Милана Вукобрата за
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кандидата Заједнице за Савет за стручно образовање. У међувремену је стигла информација, да је Савет
конституисан и да наш представник Милан Вукобрат, није изабран за члана Савета.
Обавестио је Извршни одбор о томе да је потпредседник Заједнице, директор Прве техничке школе из
Крагујевца Ненад Андрић, приведен од стране припадника МУП-а Краљево, под оптужбама за мито и
корупцију. Андрић је у притвору у трајању до месец дана. Познајући Андрића као младог, вредног и
амбициозног човека, Заједница га подржава у доказивању неоснованости оптужнице и даје подршку
колективу Прве техничке школе, да у оваквој ситуацији сачува интегритет и квалитет, препознатљив за
њихову школу.
Марјан Иванов, председник Актива Нови Сад, је прихваћен од стране Министарства просвете и изабран
за члана Савета НОКСа. Ово је признање за нашу Заједницу. Иванов је упознао присутне о почетним
активностима Савета НОКСа и одржаној првој седници.
Договорено је да се приступи активности на припреми предлога за промену Правилника о стручној
спреми. Потпредседник Заједнице, Жолт Коња, ће руководити овом Комисијом, која ће прегледати и
ажурирати постојећи Правилник. Жолт Коња је најавио да ће ускоро кренути са активностима и да ће бити
укључене све школе, кроз заједнички сараднички рад у On-line окружењу.
Потпредседници Заједнице, Горан Станковић и Жолт Коња, ће координирати активностима око
утврђивања предлога распореда и термина одржавања матурских испита са тест питањима и након
усаглашавања са школама Заједнице, предлог доставити ЗУОВу. Гојко Бановић је позвао школе да на
време прегледају приручнике са тест питањима, и уколико имају неке примедбе, на време доставе преко
Заједнице, ЗУОВ-у. Сагласио се са предлогом Заједнице са израдом заједничког предлога за измену
Правилника о стручној спреми наставника и сарадника.
Дискутовано је и о обуци за образовање одраслих од стране школа. Договорено је да за следећу седницу
саветник за електротехнику Маја Тодоровић, презентује начин укључивања и могућност школа у
образовању одраслих.
Дискутовано је захтевима школа Министарству за одобравање места за помоћне наставнике. Похваљена
је прецизност захтева достављених Министарству од стране школа чланица наше Заједнице. Модел
Захтева наше Заједнице је прецизан и аргументован. Драган Маринчић, начелник за средње образовање
у МПНиТР је позитивно оценио захтеве школа Заједнице за одобравање радног места помоћни наставник.
Речено је да школе које су у ДУАЛУ, могу у школама да обаве највише 25% праксе, а остатак морају у
компанијама.
Маја Тодоровић је обавестила присутне да су у току активности за израду матурског испита за образовни
профил Администратор рачунарских мрежа, а да је следећи профил Електротехничар мултимедија.
Председник Заједнице је обавестио присутне да је Заједнице доставила Министрству захтев са питањем
да ли је потребно поново верификовати образовне профиле, који су иноврани у складу са стандардима
квалификација. Дискутовао је и Гојко Бановић. Закључак је да школе провере испуљеност захтева ових
профила, у смислу, Правилника простора ,опреме и кадрова, уђу у поступак припреме елабората и буду
спремне за подношење. Школе ће бити обавештене о одговору Министарства о потреби за
верификацијом.
ЕТШ „ Мија Станимировић“ из Ниша је поднела иницијативу Заједнице за променом наставних планова
код образовног профила Елекетротехничар за електронику на возилима у складу са постојећим
стандардима квалификација. Закључак је да Заједница упути захтев Министарству.
Тачка 4.

Председник Заједнице, Ђурађ Бањац, упознао је Извршни одбор да је председништво Заједнице
једногласно подржало предлог да Соколовић Небојша и у наредном мандатном периоду обавља послове
секретара Заједнице ЕТШ Србије. Извршни одбор је једногласно прихватио предлог Председника и
председништва.
Тачка 5.
Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, упознао је Извршни одбор о актуелној финансијској ситуацији
у Заједници и са финансијским планом. Сагледавајући актуелно финансијско стање, предлог председништва
Заједнице је да чланарина у Заједници у наредној школској години буде на нивоу претходне (90 динара * број
одељења * 12 месеци).
Извршни одбор Заједнице је једногласно усвојио финасијски план и договорено је да се школе потруде
за већу наплативост чланарине.
Тачка 6.
Дискутовано је о потреби за променом Правилника о такмичењима ученика, везано за дефинисање који
се ученици могу такмичити из Енергетске електронике. Договорено је да се разматрање и усвајање предлога
промене одложи за наредну седницу Извршног одбора.

За домаћина републичког такмичења Галаксија куп, одрђена је по трећи пут Техничка школа из Зајечара,
а термин је 30. Март 2019. Године.
О припремама за одржавање Републичког такмичења за образовни профил Електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје, известио је Марјан Иванов, након повртка из Машинско- елетротехничке школе из
Бора, домаћина овог такмичења.
Тачка 7.
Соколовић Небојша је обавестио Извршни одбор да је Заједница акредитовала програм стручног
усавршавања „ Од хардвера до интернет сервиса“, као и да је тај програм у реализацији професора ЕТШ „Никола
Тесла“ из Ниша и да је иновиран у односу на претходни циклус. Доступан је школама Заједнице у износу од 3000
динара по полазнику. Такође је обавестио присутне да су успешно одржана два бесплатна курса организована од
стране Академије ФИЛИПОВИЋ, за 60 наставника у ЕТШ „Мија СтанимировиЋ“ и Првој техничкој школи у
Крагујевцу. Очекује се организација ових семинара у Београду и Новом Саду, ускоро.
Маја Тодоровић је обавестила присутне да ће из ЗУОВа ускоро бити доступан бесплатан курс за 100
полазника/наставника на наставничком порталу, а обука је на тему остваривање наставе у складу са стандардима
квалификација.
Тачка 8.
У оквиру текућих питања, Гордана Дугошија из Завода за уџбенике је упознала присутне са новим
интерактивним наставним средством CD-ROBY.
На крају се домаћин седнице, председник Заједнице, Ђурађ Бањац ,још једном захвалио свима
присутним на конструктивним предлозима и ефикасном раду и позвао на пригодан ручак у организацији школе.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф Ђурађ Бањац

