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ЗАПИСНИК 
 

са СЕДАМНАЕСТЕ седнице СКУПШТИНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане на Борском језеру 07.07.2018.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, Гордану Мијатовић из ЗУОВа, Бранислава 
Ранђеловића из ЗВКОВа, партнере из образовања Братислава Филиповића из Академије 
„Филиповић“, као и и остале госте. Поздравио је и домаћине организације седнице Скупштине 
директора Техничке школе из Бора и и Зајечара. 

Скуп је поздравио председник општине Бор, господин Александар Миликић, пожелевши 
гостопримство свим учесницима. 

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

      ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Актуелности у средњем стручном образовању 
2. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице 
3. Додељивање признања и захвалница 
4. Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице 
5. Извештај о финансијском пословању Заједнице  
6. Усвајање предлога годишњег програма рада Заједнице 
7. Извештаји са одржаних републичких такмичења, избор домаћина такмичења за 

школску 2018/2019 годину 
8. Предлагање и избор чланова Надзорног одбора 
9. Презентације партнера Заједнице (  Академија Филиповић...) 

 
кафе пауза у холу хотела: 

 
10. Представљање кандидата за председника Заједнице, усвајање листе, избор комисије 

за спровођење процедуре избора 
11. Избор председника Заједнице 

 

    
     тачка 1.  
 

У оквиру актуелности у средњем стручном образовању, Гордана Мијатовић из ЗУОВА је 
похвалила професоре уз школа Заједнице, који су учествовали у тимовима Завода на изради 
натавних планова и програма и изради матуре. Затим о изради Правилника о стручној спреми и 
Правилника о опреми и простору за Електротехничара информационих технологија. 

Александар Вељковић је дискутовао о отварању ИТ одељења у гимназијама. 
Еразмус + програм је презентовао професор из Техничке шкле из Бора. Говорио је о 

следећем позиву и учешћу Техничке школе из Бора. Бранко Суботић је представио циљ овог 
пројекта и представио школу ШИШКА из Слевеније, школу партнера. Александар Стевановић је 



говорио о искуствима његове школе у овом пројекту, у оквиру којих су унапредили практичну 
наставу на смеру Електротехничар информационих технологија. Ненад Андрић је пренео 
искуства Прве техничке школе из Крагујевца, везане за мобилност наставника и ученика  са 
школом из Лондона. 

 
     тачка 2.  
 

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 ( електротехничар 
енергетике и електротехничар рачунара ), такмичења ученика, акредитовани семинар Заједнице, 
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 3.  
  
Додељене су захвалнице школама организаторима републичких такмичења и признања 

за рад и успешну сарадњу партнерима Заједнице. Посебна признања за сарадњу са Заједницом 
и рад у Заједници добили су: 

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

 Александру Вељковић, пензинеру ЕТШ „Мија Станимировић“ из Ниша, за дугогодишњи 
успешан рад у Заједници ЕТШ Србије. 

 Школама организаторима републичког такмичења  
 

  
     тачка 4.  

Јелена Јевтић, члан 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 2017/2018 годину.  

Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Заједнице по завршном рачуну 
поднела је председница, Вугделић Снежана за школску 2017/2018. годину. 

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

 
     тачка 5.  

 
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 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 : 

 Братислав Пешић, директор Прве техничке школе из Крушевца,  за тринаесто  
такмичење за образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне 



уређаје, одржано у Првој техничкој школи у Крушевцу, и најавио следеће 
такмичење у Пожаревцу. 

 Небојша Соколовић, за двадесет четврто такмичење ученика средњих 
електротехничких школа из Основа електротехнике 1 , Основа електротехнике 2, 
Електронике и Енергетске електронике, одржано у организацији ЕТиГШ „Никола 
Тесла“ из Јагодине. 

  Вера Петровић, директорка ВИСЕРа  за пето републичко такмичење ученика из 
програмирања и за девето 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.  

Предложени су термини и усвојени домаћини такмичења  за наредну школску 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 прегршт похвала за радове 
ученика, професионалност Комисије и гостопримство домаћина. Договорено је да се за следећу 
годину делегира тема и достави Министарству елаборат и захтев да такмичење уђе у Календар 
такмичења министарства. 

 
     тачка 8.  

 
  Предлагање нових чланова и избор је одложен због звршетка четворогодишњег мандата 
за наредну седницу Скупштине. 
 
 

     тачка 9.  
 

Академија „Филиповић“ се представила учесницима састанка. Упознали су школе чланице 
Заједнице са акредитованим програмима за стручно усавршавање, као и са опремо и наставним 
средствима, која имају у својој понуди. 

 
     тачка 10.  
 

У оквиру представљања кандидата за избор председика Заједнице за наредни 
четворогодишњи период, кандидати су се представили по редоследу. Утврђена је листа 
кандидата за избор председника Заједнице и усвојена од стране Скупштине Заједнице: 

 

 За Актив Крагујевац, кандидат Ненад Андрић, директор Прве техничке школе из 
Крагујевца 

 За Актив Београд, кандидат Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“ из Земуна 
 За Актив Ниш, кандидат Горан Станковић, директор Техничке школе из Зајечара 

 За Актив Нови Сад, кандидат Жолт Коња, помоћник директора  ЕТШ „Михајло 
Пупин“, Нови Сад. 
 

     тачка 11.  
 

Након обављене припреме гласања у складу са Статутом, иборна Комисија је обавила 
процедуру гласања. Гласали су сви присутни делегати Скупштине. 

 Након пребројавања гласова Изборна комисија је саопштила да је за председника Заједнице 
већином гласова у првом кругу изабран кандидат актива Београд Ђурађ Бањац. 
Остали кандидати изабрани су за потпредседнике Заједнице. 

 
На Борском језеру  07.07.2018.године  

 
  ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

Ђурађ Бањац, професор  


