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ЗАПИСНИК 
 

са 6. седнице новог сазива ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Крупњу 05.07.2019. године 

 

 
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио  присутне госте, проф. др Веру Петровић,  директора 

ВИШЕРа, Братислава Филиповића из Академије Филиповић и присутне чланове ИО Заједнице. Свим присутнима  
се захвалио на доласку, пожелевши им ефикасан рад.  

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 у средњем стручном образовању, 
3. Предлог плана рада Заједнице за школску 2019/2020 годину , 
4. Предлог чланова за Надзорни одбор 
5. Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2019/2020 годину , 
6. Текућа питања,  

 

Тачка 1. 

 
 Једногласно је усвојен Записник са 5. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Београду 

19.05.2019. године, од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије. 
 

Тачка 2.  

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

• Известио да смо за сутрашњу седницу Скупштине Заједнице имали у најави представнике 
Министарства просвете и ЗУОВа, али су због преклопљених обавеза отказали присуство. 

• Соколовић Небојша, секретар Заједнице, је известио Извршни одбор да је објављен наставни 
план и програм за образовни профил Сервисер расхладне и термо технике, и да се ЗУОВ обратио 
Министарству са питањем који ће програм важити. Такође информације из Завода су да су 
предати Министарству предлози промена наставних планова и програми за Електротехничара 
информационих технологија и Техничара мехатронике. Присутнима су презентовани предлози 
промена. 

• Дискутовано је о стручном упутству за формирање одељења и о недоумицама о броју група. 
Договорено је да се разјашњење потражи код Министарства. 

• Присутни су обавештени да је неопходно до 31. Јула послати захтев Министарству за одобравање 
помоћних наставника, и да се обрате секретару Заједнице за модел захтева. 

• Правилник о стручној спреми наставника и стручних сарадника је у завршној фази и очекује се 
објављивање у септембру. 

• Коментарисано је да су стигле брошуре за стручне матуре, као и о упису ученика. Уочен је 
проблем непристиглих решења о верификацији и разноликости поступања школа у издавању 
сведочанстава. 

• Ђурађ Бањац је понудио школама Заједнице искуство своје школе у иплементацији Ес дневника. 
• Горан Станковић, потпредседник Заједнице је обавестио присутне о Е упису ученика 

 

Тачка 3. 

 

 Предлог плана рада Заједнице за наредну школску годину, презентован је члановима Извршног одбора, 
и након разматрања, једногласно усвојен за седницу Скупштине. 



 
 
Тачка 4. 
  

За наредни четворогодишњи мандат за чланове Надзорног одбора, Извршни одбор је предложио: 
• Снежана Вугдалић, дипл. Економиста представник  актива Крагујевац 
• Пирошка Лукић Оноди, проф. представник  актива Нови Сад 
• Јелена Јевтић, дипл. Правник представник  актива Београд. 

 

Тачка 5.     
    

Секретар заједнице је известио Извршни одбор о организацији републичких такмичења и  активностима 
пре и после такмичења. Хронолошки су изнети подаци са одржаних такмичења и похваљени су домаћини. 
Свеобухватнија анализа такмичења следи с јесени на седници Извршног одбора. Награде менторима за успешно 
учешће на такмичењима, као и новчане накнаде координатору за организацију такмичења су иплаћене по плану. 

 Извршном одбору Заједнице су презентоване пријаве домаћина за републичка такмичења за наредну 
школску годину. Предлог термина и домаћина : 

 
1. Предлог термина за Такмичење из  Основе електротехнике 1, Основе електротехнике 

  2, Електроникe и Енергетскe електроникe: 
• Школска такмичења ће се реализовати до 22. априла 2020. године, 
• Регионална такмичења ће се реализовати 9. маја 2020. године, 
• Републичко такмичење ће се реализовати 30. маја 2020. године. 

Домаћине регионалних такмичења одредиће одговарајући Активи Заједнице 
електротехничких школа Србије до краја децембра 2019.године. 

За домаћина 26. републичког такмичења предлог је Техничка школа из Бачке Паланке . 
2. Предлог термина за Такмичење Образовни профил Електромеханичар за термичке и 

расхладне уређаје:  
• Школска такмичења ће се реализовати до 15. марта 2020. године, 
• Републичко такмичење ће се реализовати 04. априла 2020.године. 
Предлог да Домаћин 15. републичког такмичења је Техничка школа из Ваљева. 

3. Предлог термина за Такмичење из Мултимедије: 

• Школска такмичења ће се реализовати до 22. марта 2020. године, 
• Републичко такмичење ће се реализовати 05. априла 2020.године. 

Домаћин 11. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и рачунарства из 
Београда. 

   4. Предлог термина за Такмичење из Програмирања: 

• Школска такмичења ће се реализовати 25. априла 2020. године, 
• Републичко такмичење ће се реализовати 17. маја 2020.године. 

Домаћин 7. републичког такмичења је Висока школа електротехнике и рачунарства из 
Београда.  

Предлог је да се Галаксија Куп одржи 21. Или 28. Марта 2020. Године у Зајечару. 
 
Извршни одбор је једногласно прихватио пријаве домаћина и даће предлог Скупштини 

Заједнице да усвоји наведене школе за домаћине републичких такмичења за наредну школску годину. 
 

Тачка 6.      
 
Предлог Актива Крагујевац за потпредседника Заједнице ће бити достављен на седници Скупштине 

Заједнице. 
 
 

   
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

                
Проф Ђурађ Бањац   


