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ЗАПИСНИК
са 3. седнице новог сазива ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Обреновцу 01.03.2019. године
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио присутне госте и присутне чланове ИО Заједнице,
сараднике Заједнице проф. др Петровић Веру директорку ВИШЕРа, Гордану Дугошију из Завода за уџбенике,
Стојановић Ивана из ГИЗа. Свим присутнима се захвалио на доласку, пожелевши им ефикасан рад. Рајка Бабић ,
директор Техничке школе из Обреновца, домаћин седнице, представила је школу и пожелела свима присутнима
срдачну добродошлицу.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 26 чланова
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Актуелности у средњем стручном образовању,
Организација регионалних и републичких такмичења ( теме и области, котизације и др.),
Извештај са реализованог стручног семинара у Техничкој школи у Ужицу ( известилац Драган Туцаковић,
директор школе)
5. Организација седнице Скупштине
6. Текућа питања.
Пре почетка седнице председник Заједнице Ђурађ Бањац обавестио је присутне да су у припреми
седнице добили позив и контактирани представници ЗУОВа, Гојко Бановић и Маја Тодоровић, који су
услед пословних обавеза спречени да присуствују седници, као и представници Министарства, Драган
Маринчић и Габријела Грујић, која је пред саму седницу отказала долазак, због обавеза у Министарству.
Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 2. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Краљеву
05.12.2018. 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 представник ЗЕТШСрбије, Соколовић Небојша, секретар Заједнице,
именован од стране Владе Републике Србије за члана Секторског већа за информационо
комуникационе технологије, електротехнику, електронику и аутоматику.
• Од стране ЗУОВа је формирана радна група за припрему предлога за измену Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Електротехника. Заједница ће бити упозната са предлозима и
консултована.
• За Администратора рачунарских мрежа је завршен приручник и збирка задатака, пробна матура ће
бити у ЕТШ Земун.
• Дискутовано је о незваничном сазнању да је од стране Министарства упућен захтев ЗУОВу за
разматрање НПП и програма за образовне профиле Електротехничар информационих технологија
и Техничар мехатронике и припрему предлога, који би омогућили да се ови профили изводе по
моделу дуалног образовања. Потпредседник Заједнице Жолт Коња је појаснио Извршном одбору
овај захтев и дао информацију да по његовом сазнању за образовни профил ЕИТ, да није било
изјава о намери предузећа за овај упис, а да је за Техничара мехатронике било недовољно
интересовања. Дискутовано је разлозима који не дају могућност да се ЕИТ изводи у дуалном

•

систему, јер школе немају интересовања привреде да се овај профил изводи у том облику. ИТ
привреда нема ни расположиве ресурсе а ни интересовање за ове активности. За Техничара
мехатронике нема довољног интересовања за цело одељење, можда за групу од 10 ученика, у
оквиру одељења, уз прилагођења НППа. Могућа је сарадња са привредом у склопу блок наставе
као и до сада. Дискутовано је да ако буду промене НППа, да се обавезно наведе да се практична
настава може изводити у школским рачунарским кабинетима и радионицама.
Иван Стојановић, ГИЗ, је дао информације о дуалном систему образовања, у којем ГИЗ учествује у
оквиру Реформе средњег стручног образовања, објаснио у ком правцу ће се развијати пројекат у
наредном периоду и да се очекује рад на ревизији образовног профила Електричар.

Тачка 3.
У оквиру организације регионалних и републички такмичења, Извршни одбор је обавештен о
припремама и спремности за организацију такмичења у Пожаревцу ( Марјан Иванов) и у ВИШЕРу у Београду, што
је потврдила директорка школе Петровић Вера. ВИШЕР ће организовати такмичења из Мултимедија и
Програмирања у складу са календаром и договором са Заједницом и израдити задатке за регионално и
републичко такмичење из ОЕТ1, ОЕТ2, Електронике и Енерггетске електронике. Теме и области су у складу са
прошлогодишњим. Утврђена је и једногласно изгласана котизација за помоћ у организацији домаћину
Регионалног тамичења у износу од 1800,00 динара по учеснику.
Тачка 4.
Презентован је извештај о стручном усавршавању школа чланица Заједнице ЕТШ Србије, од стране
Техничке школе из Ужица, у оквиру пројекта, примера добре праксе, на тему организације рада школе и
управаљања квалитетом. У оквиру детаљног извештаја Извршни одбор је од стране професора школе упознат са
извршеним активностима и ефектима рада, у оквиру четири радионице, за сваки актив региона. Чланови
Извршног одбора су изнели много похвала за стручност и залагање домаћина и интересовање да се овакав
пројекат развија и у будућности.

Тачка 5.
Извршни одбор Заједнице је упознат са предлогом Техничке школе из Ужица, за одржавање седнице
Скупштине.Предлог је Хотел Златиборска ноћ у околини Ужица. Обзиром да термин предложен од стране хотела,
није у складу са динамиком рада школа и Заједнице, договорено је да Активи региона спреме предлоге за
одржавање јулске седнице Скупштине Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 6.
У оквиру текућих питања Извршни одбор је обавештен од стране председника Заједнице, да је
неопходно редовно измиривање дуговања за чланарину у Заједници, од стране школа чланица Заједница.
Присутни су упознати са писмом потпредседника Заједнице Горана Станковића, ЗУОВу, а везано за
попуњавање обрасца 4Б и компетенцијама ученика, које се у њему наводе, када је у питању ученик који је
образовни профил завршио по ИОПу.
Жолт Коња је обавестио присутне да ревизија НППа за образовни профил Електротехничар за
електронику на возилима, није дала жељене резултате и да ће се за овај образовни профил приступити поновном
утврђивању стандарда квалификација.
Приручник за Електротехничара мултимедија за матурски испит ће се радити у наредној школској
години.
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