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ЗАПИСНИК 
 

са 5. седнице новог сазива ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Београду 19.05.2019. године 
 

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

домаћина састанка проф. др Веру Петровић,  директора ВИШЕРа, Мају Тодоровић из ЗУОВа, Гордану Дугошију 
из Завода за уџбенике. Свим присутнима  се захвалио на доласку, пожелевши им ефикасан рад. Проф. Др Вера 
Петровићи пожелела је  свима присутнима срдачну добродошлицу на састанку и на 6. Републичком такмичењу из 
области Програмирања. 

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. Усвајање Записника са претходне седнице, 
2. Актуелности средњег стручног образовања 
3. Упознавање ИО са елементима јавног позива ЗУОВа и начиним пријављивања 

наставника ( известилац Маја Тодоровић, ЗУОВ) 
4. Извештаји домаћина са одржаних регионалних такмичења, 
5. Доношење одлуке о броју учесника на XXV републичком такмичењу, 
6. Текућа питања  

 
 
 
Тачка 1. 

 
 Једногласно је усвојен Записник са 4. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Београду 

07.04.2019. године, од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије. 
 

Тачка 2. Тачка 3. 
  

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

 Најавио Мају Тодоровић из ЗУОВа која је у оквиру актуелности средњег стручног образовања 
путем презентације представила елементе јавног позива ЗУОВа и упознала присутне са начином 
пријављивања наставника. Упознала је присутне са важношћу да се све школе Заједнице 
информишу са јавним позивом и да се пријаве професори са искуством. Школе ће обавестити 
наставнике и издати потребне потврде. 

 Ђурађ Бањац, председник Заједнице, је известио Извршни одбор о пробној матури за образовни 
профил Администратор рачунарских мрежа, одржаној у ЕТШ „Земун“ у Земуну. Похвалио је високе 
стандарде школе у имплементацији овог образовног профила и понудио размену знања и 
искустава међу школама Заједнице. 

 
Тачка 4. 
  

Регионално такмичење ученика из Основа електротехнике 1 и 2, електронике и енергетске електронике 
је одржано 11. Маја 2019. Године. Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, обавестио је Извршни одбор о 
активностима  пре и после такмичења. 

Извештај са регионалног такмичења Актива Београд, одржаног у Техничкој школи из Шапца , поднела је 
директор школе Бранка Милићевић. Такмичење је протекло регуларно и у складу са Правилником о такмичењима 
ученика. Ђурађ Бањац је похвалио садржајан извештај домаћина. 

 

http://www.zetss.edu.rs/


Извештај са регионалног такмичења Актива Нови Сад, одржаног у Техничкој школи из Сомбора,  поднео 
је  председник актива Нови Сад, Марјан Иванов. 

Извештај са регионалног такмичења Актива региона Крагујевац, одржаног у ТШ „Милета Николић“ из 
Аранђеловца, поднела је помоћник директора школе Драгана Михајловић. Такмичење протекло регуларно. 
Награде првопласираним ученицима, исхрана и пиће  у складу са препоруком са седнице Извршног одбора. 

Извештај са регионалног такмичења Актива Ниш, одржаног у ТШ “Прота Стеван Димитријевић“ у 
Алексинцу,  поднео је директор школе Драган Петковић. Исхрана и организација за похвалу. Извештај веома 
темељан. 

 Укупан број ученика на регионалном такмичењу је 358.  
 Усвојени су извештаји домаћина.  

 
Тачка 5.     

    
Секретар Заједнице је члановима Извршног одбора Заједнице презентовао је  Извршном одбору 

предлог  листу учесника 25. републичког такмичења. Листа је направљена и проширена према Правилнику о 
такмичењима ученика. Коначна листа учесника 25. републичког такмичења са 112 учесника, је једногласно 
усвојена од стране Извршног одбора Заједнице. Похваљени су задаци са регионалног такмичења. Истакнут је 
проблем малог броја такмичара из предмета Енегетска електроника и неопходност да се размотри промена 
Правилника о такмичењима, која би дала могућност такмичења већем броју ученика. 

 
Тачка 6.      

 
У оквиру текућих питања домаћин 25. Републичког такмичења, директор ЕТШ „Мија Станимировић“ из 

Ниша, дао је потребне организационе информације. Усвојена је помоћ домаћину у партиципацији трошкова 
републичког такмичења у износу од 1800,00 динара по учеснику. Дате су информације о могућности 
организованог превоза до Крупња и назад, за седницу Скупштине Заједнице. Ђурађ Бањац је обавестио Извршни 
одбор о записнику са седнице Актива региона Крагујевац, о промени председника Актива, да је то Мирољуб 
Сеничић из Краљева, и допису директора из Прве техничке школе да Прва техничка школа из Крагујевца има два 
члана Извршног одбора, члана председништва по Статуту Зорана Николића и представника школе Веру 
Живанић.  Актив Крагујевац ће на седници Скупштине предложити за место потпредседника Заједнице уместо 
Ненада Андрића, Мирољуба Сеничића, проф. ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева. 

 
 

   
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

                
Проф Ђурађ Бањац   


