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ЗАПИСНИК 
 

са ШЕСНАЕСТЕ седнице СКУПШТИНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Кончареву 01.07.2017.године 
 

Председник Заједнице, Александар Вељковић поздравио је присутне чланове Скупштине 
Заједнице, чланове Надзорног одбора, директорку Веру Петровић из Високе школе 
електротехнике и рачунарства из Београда, Дејана Благојевића, ВТШ Ниш, партнере из 
привреде Гордану Дугошију из Завода за уџбенике, госте из Савеза Заједница средњих школа 
Србије Милибора саковића, Владеу Ницовића и Синишу Којића, као и и остале госте. Поздравио 
је и домаћина организације седнице Скупштине директора ЕТиГШ „Никола Тесла“ из Јагодине  
Жарка Тасића. 

Скуп је поздравио и директор ЕТиГШ „Никола Тесла“ из Јагодине  Жарко Тасић, пожелео 
гостопримство и позвао на даљу сарадњу. 

Након утврђивања кворума, предложен је и усвојен једногласно следећи дневни ред: 
 

      ДНЕВНИ РЕД 

 
 

1. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице 
2. Додељивање признања и захвалница 
3. Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице 
4. Извештај о финансијском пословању Заједнице  
5. Актуелности у образовању ( представници МПНиТР) 

 
 

кафе пауза  
 

6. Усвајање предлога годишњег програма рада Заједнице 
7. Извештаји са одржаних републичких такмичења, усвајaње предлога Календара 

такмичења и избор домаћина такмичења за школску 2017/2018 годину 
8. Представљање партнера Заједнице (  rootPlanet, Завод за уџбенике, ВИШЕР из 

Београда, ВТШ из Ниша ) 
9. Текућа питања 

 
    

     тачка 1.  
Председник Заједнице електротехничких школа Србије, Александар Вељковић, 

презентовао  је извештај о раду Заједнице у претходној години. У Извештају је описан рад 
Заједнице и активности у циљу реформи у образовању у протеклом периоду,  такмичења 
ученика, акредитовани семинар Заједнице, пројекат НеРеЛа, Савез Заједница и активности 
Савеза и кратка ретроспектива активности у оквиру 5 седница Извршног одбора и итд. 

Такође се захвалио свим пословним партнерима и домаћинима републичких такмичења. 
 Једногласно је усвојен Извештај о раду председника Заједнице. 
 
     тачка 2.  



 Додељене су захвалнице и признања за рад у Заједници: 

 Др проф. Петровић Вери директорки ВИШЕРа, за изузетно залагање и допринос у развоју 
Заједнице, уметничка слика, 

 Школама организаторима републичког такмичења  
 

     тачка 3.  
 Снежана Вугделић, председник Надзорног одбора је обавестила присутне да је  

одржан састанак Надзорног одбора у Нишу. Разматрана је законитост рада Заједнице, 
финансијско пословање и програмско деловање. Једногласно је усвојен Извештај Надзорног 
одбора о раду Заједнице за школску 2016/3017 годину. Извештај Надзорног одбора о 
финансијском пословању Заједнице по завршном рачуну поднела је председница, Вугделић 
Снежана за школску 2016/2017 годину. 

Усвојен је извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Заједнице по завршном 
рачуну у протеклој години. 
  

     тачка 4.  
 
Шеф рачуноводства Заједнице , Снежана Стевановић из Ниша је упознала присутне са 

детаљним финансијским извештајем и пословањем до седнице Скупштине Заједнице. Усвојен је 
извештај о финансијском пословању Заједнице. 

 
 

     тачка 5.  
У оквиру актуелности у образовању, Синиша Којић, председник Заједнице машинских 

школа је представио концепт стручне матуре, говорио о плану уписа и сарадњи са Заједницом 
ЕТШ Србије. Владан Ницовић, председник Заједнице економских школа, је поздравио присутне и 
такође дискутовао о стручној матури, као члан радне групе. Стручна матура ће дати компетенце 
за свет рада и наставак школовања. У дискусији су учествовали Милибор Саковић, Милан 
Вукобрат, проф. Дејан Благојевић. Договорено је да се закључци са округлог стола одржаног у 
Заводу на ком су присуствовали сви представници Заједница, постави на сајт Заједнице. Савет за 
стручно образовање и васпитање ће такође доставити министарству свој став о матури.  

Скупштина је упозната са новим образовним профилом, који је био у плану уписа две 
школе, Електротехничар обновљивих извора енергије. Похваљене су активности у изради 
наставних планова и програма и могућностима који нови образовни профил даје школама 
Заједнице. 

Соколовић Небојша је обавестио присутне о активностима везаним  за увођење 
трогодишњег образовног профила по кооперативном моделу Електромонтер мрежа и постројења. 
Упознао је присутне да није стартовао иновирани образовни профил, упознао са дописом ГИЗа, 
који од Извршног одбора Заједнице тражи појашњења зашто школе Заједнице нису планирале 
овај образовни профил у плану уписа и др. Извршни одбор је дискутовао на ову тему, оградио се 
од информација које су достављене од стране Министарства ГИЗу и донео одлуку да се припреми 
предлог закључака и достави Скупштини Заједнице на изјашњавање. Скупштина се сагласила да 
председништво Заједнице сачини одговор и достави ГИЗу. 

О превођењу огледа Електротехничар информационих технологија, чека се одлука 
Министра. 

 
     тачка 6.  

 
Свим делегатима Скупштине Заједнице представљен је предлог програма рада 

Заједнице за наредну школску годину. Презентован је на седници и разматран. Једногласно је 
усвојен годишњи програм рада Заједнице. 

 
     тачка 7.  
 

Извештаје о одржаним републичким такмичењима поднели су домаћини такмичења 
директори школа : 



 Марјан Иванов, координатор такмичења,  за дванаесто  такмичење за образовни 
профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, одржано у СТШ 
„Михајло Пупин“ из Инђије, и најавио следеће такмичење у Крушевцу. 

 Ненад Андрић, потпредседник Заједнице, за двадесет треће такмичење ученика 
средњих електротехничких школа из Основа електротехнике 1 , Основа 
електротехнике 2, Електронике и Енергетске електронике, одржано у организацији 
Техничке школе из Ужица.Дискутовано је о проблемима на самом такмичењу 
услед неусаглашености кључа и става Комисије за предмет ОЕТ2.  

 Вера Петровић, директорка ВИСЕРа  за четврто републичко такмичење ученика из 
програмирања и за осмо републичко такмичење из Мултимедије, одржано у 
Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду. 

Сва такмичења су одржана по предвиђеној процедури и правилнику Заједнице. Усвојени 
су извештаји домаћина и похваљени су за успешну организацију.  

Није донета  одлука о домаћинима републичких такмичења и није усвојен је календар 
такмичења за наредну школску годину, јер није изашао Календар васпитно образовног рада за 
нареднушколску годину. На следећој седници Изврног одбора ће бити представљен и усвојен 
Календар такмичења Заједнице ЕТШ Србије. 

Горан Станковић је дао извештај о Ардуино купу, одржаном у организацији Техничке 
школе из Зајечара и Заједнице ЕТШ Србије.Такмичење је добило прегрш похвала за радове 
ученика, професионалност Комисије и гостопримство домаћина.Договорено је да се за следећу 
годину делегира тема и достави Министрству елаборат и захтев да такмичење уђе у Календар 
такмичења министарства. 

Разматран је предлог за такмичење из рачунарских мрежа, али није било конкретних 
елабората и потенцијалних домаћина. Договорено је да иницијатор предлога Техничка школа из 
Бечеја буде домаћин, а проф. Милић Славуј координатор такмичења. 

 
     тачка 8.  

 
  Делегатима Скупштине се обратило проф. Дејан Благојевић и представио ЕРАЗМУС + 
програм, у својству амбасадора. Гордана Дугошија је представила актуелности Завода за 
уџбенике у издањима Електроника 1, Елементи аутоматизације и Електроенергетику. Коран 
дермиш је представио активности у рачунарским мрежама компаније ROOT PLANET. 
 
 

     тачка 9.  
 

  Подељени су сертификати са претходне седнице Скупштине и посете Хидроелектрани 
Ђердап. Милан Димитријевић, директор Техниче школе „Михајло Пупин“ из Сушице се обратио 
Заједници и пожалио да су школи улунута одељења електро и машинске струке. 

 
 
У Кладову  01.07.2017.године  

 
  ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

            Александар Вељковић, дипл.инж.електротехнике  


