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ЗАПИСНИК
са 4. седнице новог сазива ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Београду 07.04.2019. године
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио присутне госте и присутне чланове ИО Заједнице,
домаћина састанка проф. др Сашу Стојковића, помоћника директора ВИШЕРа, Гордану Дугошију из Завода за
уџбенике. Свим присутнима се захвалио на доласку, пожелевши им ефикасан рад. Саша Стојковић, помоћник
директора ВИШЕРа, представио је нове студијске програме ВИШЕРа и пожелео свима присутнима срдачну
добродошлицу на састанку и на 10. Републичком такмичењу из области Мултимедија.
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.
5.
6.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Актуелности средњег стручног образовања
Извештај са одржаног такмичења Галаксија куп
Организација регионалних и републичких такмичења
Организација седнице Скупштине Заједнице
Текућа питања

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 3. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Обреновцу
01.03.2019. године, од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 2.
Председник Заједнице Ђурађ Бањац је у оквиру актуелности средњег стручног образовања:
 Представио концепт државне матуре, презентован на Конференцији одржаној на тему државне
матуре. Концепт државне стручне матуре припрема ученике стручних школа за нова радна
занимања, за упис на факултете из области струке, као и на остале факултете у складу са
одабиром изборних предмета које би ученици полагали у склопу опште матуре. Маја Тодоровић из
ЗУОВа је дала информације да ће Завод креирати тестове, Центар ће радити практичне задатке
за матуру и да то важи за садашње ученике другог разреда у трогодишњем и четворогодишњем
трајању. Биће објављен јавни позив за учешће у Комисијама, о коме ће бити обавештена
Заједница.
 Жолт Коња, потпредседник Заједнице обавестио је присутне о активностима радне групе за
припрему предлога за измену Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника. Известио
је о предлозима и сугестијама добијених у припреми седнице. Циљ је задржати потребну
стручност и омогућити школама кадрове потребне за извођење наставе.
 Жолт Коња, потпредседник Заједнице обавестио је присутне о активностима на припреми
предлога промена наставних планова и програма образовног профиле Елекетротехничар
информационих технологија, који би дао могућност да се овај профил реализује и у школи и у
дуалу, ако школа има партнера. У трећем и четвртом разреду постојао би по један дан практичне
наставе, плус практична настава у блоку. Ксенија Радовић, проф. ЕТШ „Михајло Пупин“ из Новог
Сада, члан радне групе за Техничара мехатронике, обавестила је присутне да је концепт исти и
код овог образовног профила, у смислу промене наставних планова и програма неких предмета,




као и броја дана практичне наставе у трећем и четвртом разреду. Соколовић Небојша је нагласио
да треба омогућити да уколико постоји потреба привреде за половином одељења, друга половина
практичну наставу обави у школи.
Маја Тодоровић је најавила активности на изради наставних планова и програма за образовни
профил Сервисер термо и расхладних уређаја ( радни назив), на захтев Горења и у складу са
стандардима квалификација.
За Администратора рачунарских мрежа је завршен приручник и збирка задатака, пробна матура ће
бити у ЕТШ Земун у мају.

Тачка 3.
Горан Станковић, потпредседник Заједнице, домаћин Републичког такмичења ученика средњих
електротехничких школа Галаксија куп, поднео је Извештај са одржаног такмичења у Зајечару 30.03.2019. године.
Соколовић Небојша, секретар Заједнице, похвалио је организацију такмичења и радове ученика.
Тачка 4.
Ђурађ Бањац, председник Заједнице, обавестио је Извршни одбор о предстојећим такмичењима у
организацији Заједнице. Домаћини регионалних такмичења су упознати са препорукама за организацију
такмичења и преузели су обрасце за организацију такмичења. Дискутовано је о обавештењима за рефундацију
трошкова домаћина Регионалних такмичења и о обрасцима за пристанак лица на обраду података личности.
Директор ЕТШ Мија Станимировић из Ниша је обавестио присутне да теку припреме за Републичко
такмичење, које ће се одржати у Нишу 1.јуна 2019. Године.
Тачка 5.
Извршни одбор Заједнице је донео једноглсано одлуку да се седница Скупштине Заједнице одржи у
термину од 5. до 7. Јула 2019. Године у Крупњу. Цена тродневног аранжмана је у износу од 7900,00 динара.
Сугестија је да се припреми могућност заједничког организованог превоза до Крупња.
Тачка 6.
Текућих питања није било.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф Ђурађ Бањац

