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ЗАПИСНИК 
 

са 2. седнице новог сазива ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Краљеву 05.12.2018. године 

 

 
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио  присутне госте и присутне чланове ИО Заједнице,  Мају 

Тодоровић саветника за електротехнику у ЗУОВу. Свима присутним  се захвалио на доласку, пожелевши им 
ефикасан рад. Мићовић Бранислав, директор ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева, домаћин седнице, пожелео је 
свима присутнима срдачну добродошлицу. 

 Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 27 чланова 
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

 
ДНЕВНИ РЕД  
 
1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,  
2. Актуелности средњег стручног образовања,  
3. Активности око плана уписа за школску 2018/2019, ( Изјаве о намери)  
4. Образовање одраслих,  
5. Такмичења ученика ( домаћини регионалних, Правилници о такмичењима разматрање, предлози и 
сугестије),  
6. Текућа питања ( сајт Заједнице)  
 
Пре почетка седнице председник Заједнице Ђурађ Бањац дао је реч потпредседнику Заједнице Ненаду 
Андрићу, који се захвалио Заједници на подршци и појаснио след догађаја везаних за његов притвор од 
стране МУПа Србије. Образложио је своју оставку на место директора Прве техничке школе, те да је 
сада у настави. ВД директор Прве техничке школе Зорић, обавестио је Извршни одбор да Ненад Андрић 
има мандат школе да и на даље буде представник школе у Заједници и потпредседник Заједнице, 
сходно одлуци Скупштине Заједнице ЕТШ Србије.  
 

Тачка 1. 

 
 Једногласно је усвојен Записник са 1. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Земуну 

18.10.2018. године, од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије. 
 

Тачка 2. 

  
Председник Заједнице Ђурађ Бањац је у оквиру актуелности средњег стручног образовања: 

• Обавестио присутне да је Министарство одговорило на допис Заједнице, у коме смо поставили 
питање да ли треба верификовати образовне профиле урађене у складу са стандардима 
квалификација, а да нема промене у називу образовног профила. Одговор Министарства је да је 
потребно верификовати образовне профиле Електротехничар рачунара, Електротехничар 
енергетике и Електромонтер мрежа и постројења, урађених у складу са стандардима 
квалификација. Одговор Министарства проследити школама Заједнице. 

• Потпредседник Заједнице Жолт Коња је известио присутне о активностима Комисије за израду 
предлога Правилника о стручној спреми наставника и стручних сарадника, за подручје рада 
електротехника. У дискусији је истакнут проблем недостајућих кадрова у школама, и да треба 
обратити пажњу на акредитоване програме вискошколских установа и факултета. Комисија ће 
објединити све предлоге у један документ. Који ће се преставити Заједници, а затим упутити 
Заводу. 

• Александар Стевановић, директор ЕТШ „Мија Станимировић“ је известио о одржаном састанку 
Комисије за израду предлога промене наставних планова и програма за образовни профил 
Елекетротехничар за електронику на возилима, и о закључцима Комисије. 



• Потпредседник Заједнице Горан Станковић , је сумирао предлоге за одржавање матурских испита 
у подручју рада електротехника, образовних профила са стандардима квалификација. Присутни су 
обавештени са терминима и биће достављени Заводу, школама Заједнице и постављени на сајт. 

• Дискутовано је о захтеву СТШ „Михајло Пупин“ из Куле и Техничке школе из Смедерева за 
иновирањем образовног профила Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје у складу са 
стандардима квалификација. Извршни одбор је донео одлуку да се Заједница обрати 
Министарству са захтевом за иновирањем. Маја тодоровић, саветник за електротехнику у ЗУОВу, 
је обавестила присутне да је у Завод од стране Министарства стигао захтев за образовни профил 
Инсталатер грејне и расхладне технике, а да за сада нема информација у коме ће подручју рада 
бити. 

• Маја Тодоровић, је обавестила присутне о одржавању On-line обуке на наставничком порталу 
Завода, за пријављене учеснике, о имплементацији и искуствима у образовним профилима са 
стандардима квалификација. Такође је најавила половином фебруара објављивање приручника за 
матурски испит за образовни профил Администратор рачунарских мрежа. 

• Драган Туцаковић, директор Техничке школе из Ужица, је уз помоћ својих сарадника упознао 
присутне са пројектом Министарства, у оквиру којег ће Техничка шкоа из Ужица, школама 
Заједнице ЕТШ Србије, пренети кроз тродневне радионице, позитивна искуства и примере добре 
праксе школе из области Управљања квалитетом. 

 

Тачка 3. 

  
У оквиру активности везаних за план уписа, дискутовано је о изјавама о намери, и закључено да су оне 

потребне за образовне профиле који се изводе по моделу дуалног образовања 
Препорука је да школе које испуњавају услове и имају интересовање локалне самоуправе и привредних 

партнера, узму обзир образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије, због перспективе и 
будућих потреба за овим кадровима. 

Марјан Иванов је обавестио присутне, да је СТШ „Михајло Пупин“ из Куле, добила пројекат у оквиру кога 
ће се развити у Центар за обновљиве изворе енергије и понудио техничку и организациону подршку школама 
Заједнице. 

 

Тачка 4. 
  

Маја Тодоровић је Извршном одбору представила Образовање одраслих и законске регулативе. 
Упознала је школе са могућностима које имају, и да их мали број школа користи, када је образовање одраслих у 
питању. Потребно је захтев упутити Министарству, а Завод даје стручно мишљење о предложеном програму 
обуке. 

Бранко Голоскоковић, директор Техничке школе из Ваљева, је пренео искуства школе у образовању 
одраслих преко Проширених делатности школе, о предностима и тешкоћама у имплементацији. Такође је 
присутне упознао о начину извођења и полагања испита за лиценцу за директоре школе, кроз лично искуство. 

 
 

Тачка 5.     
    

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: Средња техничка школа из Сомбора, 
• Актив Београд: Техничка школа из Шапца, 
• Актив Крагујевац: Техничка школа из Аранђеловца, 
• Актив Ниш : Техничка школа „ Прота Стеван Димитријевић“ из Алексинца. 

 
  Дискутовано је о потреби за променом Правилника о такмичењима ученика, везано за дефинисање који 
се ученици могу такмичити из Енергетске електронике. На предлог Комисије, Извршни одбор је једногласно донео 
одлуку да се Правилник не мења у погледу учешћа такмичара за предмет Енергетска електроника и електроника 
у енергетици, и да само ученици који уче ове предмете имају могућност такмичења. Усвојена је измена 
Правилника о такмичењима ученика, која ученицима који уче предмет Електронику само у другом разреду ( ЕИТ, 
АРМ...) даје могућност такмичења у трећем разреду. 
  На Предлог координатора Иванов Марјана промењен је термин за одржавање школских такмичења за 
термичке и расхладне уређаје, договорено до 28.02.2019. одржати школска такмичења. 
  Очекује се објављивање Календара такмичења од стране Министарства и тада ћемо сазнати да ли је 
Галаксија Куп у Календару. Уколико и не буде у календару, Галаксија Куп ће бити одржана у Зајечару, и пријаве 
за ово такмичење ће бити отворене до 15. Јануара. 
 

Тачка 6.      
 



У оквиру текућих питања Извршни одбор је обавештен о редизајну сајта Заједнице, урађеном од стране 
Горана Станковића, као и о садржајности сајта. 

Соколовић Небојша је упознао присутне са иницијативом професора Љубомира Врачара, са 
Електронског факултета, да се едукују школе Заједнице из 3D технологије штампе. Иницијатива је прихваћена и 
треба очекивати предлог или програм за едукацију урађен од стране професора са Електронског факултета на 
ову тему. 

Дискутовано је на тему имплементације ЕсДневника, начину рада у школама у којима је већ у употреби, 
недостатку опреме за ажуран унос у складу са Законом и др. 

 
 

   
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

                
Проф Ђурађ Бањац   


