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ЗАПИСНИК
са 7. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Чачку 10.10.2019. године
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио домаћина састанка Бранка Максимовић, директора
Техничке школе из Чачка, присутне госте, Братислава Филиповића из Академије Филиповић и присутне чланове
ИО Заједнице. Директор Техничка школе, Бранко Максимовић је представио школу, свим присутнима пожелео
добродошлицу и 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање Записника са претходнe седнице ,
Актуелности у средњем стручном образовању,
Финансијски план Заједнице за школску 2019/2020 годину,
Разматрање Правилника о такмичењима ученика,
Стручно усавршавање,
Текућа питања

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 6. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Крупњу
05.07.2019. 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 данашњу седницу Извршног одбора Заједнице имали у најави посебног
саветника Министра, др. Александра Пајића , али је у последњем тренутку отказао долазак услед
изненадних обавеза, као и представнике ЗУОВа, који су због обавеза отказали присуство.
• Обавестио присутне да се очекује објављивање Правилника о стручној спреми наставника и
стручних сарадника.
• Соколовић Небојша, секретар Заједнице је известио Извршни одбор о информацијама из ЗУОВа,
добијених од Маје Тодоровић а везане за промене наставних планова и програма за
Електротехничара информационих технологија и Техничара мехатронике. Присутни су
обавештени да за ЕИТ неће бити промена у смислу прилагођавања у складу са дуалом, јер није
било заинтересованих партнера из привреде за овај профил а да су промене за Техничара
мехатронике од трећег разреда.
• Соколовић Небојша је обавестио присутне о одржаном финалном такмичењу за најбољу
технолошку иновацију за ученике срењих школа у Врњачкој Бањи. Од шест школа учесница
финала, три су из наше Заједнице. ЕТШ „Никола Тесла“ из Београда је освојила прво место а
Техничка школа из Ужица треће и пето место.
• Горан Станковић, потпредседник Заједнице, дао је обавештење о припремним активностима
планираним за пробну матуру у трећем степену. Планиране активности касне.
• Ђурађ Бањац је везано за активности професора из наше Заједнице у припреми матуре изнео
информације о озбиљности обавеза које имају и о финансијској потцењености вредности тог рада.

Тачка 3.
Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, упознао је Извршни одбор о актуелној финансијској
ситуацији у Заједници и са финансијским планом. Сагледавајући актуелно финансијско стање, предлог
председништва Заједнице је да чланарина у Заједници у наредној школској години буде на нивоу претходне (90
динара * број одељења * 12 месеци). Фактуре ће крајем октобра бити унесене у централни регистар фактура и
достављене школама Заједнице.
Извршни одбор Заједнице је једногласно усвојио финасијски план и договорено је да школе
редовно измире чланарину.

Тачка 4.
Везано за такмичења у подручју рада електротехника, потврђено је од стране директорке
ВИШЕРа, учешће школе у свим облицима и термини. Потврђено је да ће домаћин 26. Републичког такмичења из
ОЕТ1,ОЕТ2 Елекетронике и Енергетске електронике бити Техничка школа „ 9.мај „ из Бачке Паланке, а да је
републичко такмичење из Термичких и расхладних уређаја у Ваљеву. Галаксија куп ће бити одржан у Зајечару.
Домаћине регионалних такмичења на предлог актива региона усвојићемо на наредној седници Извршног одбора.
Соколовић Небојша је изложио проблем са смањењем броја ученика на такмичењу из
Енергетске електронике. Дискутовано је на ту тему и школе су имале различите предлоге и размишљања.
Дискутовано је и о увођењу прага у броју поена за учешће на републичком такмичењу. Договорено је да до
следеће седнице школе доставе предлоге за промену Правилника а да се Извршни одбор изјасни гласањем о
пристиглим предлозима. Договорено је да се за следећу седницу спреми статистика учешћа ученика на
такмичењима претходних година.
Заједница Машинских школа ће Министарству доставити предлог за одржавање текмичења за
образовни профил Техничар мехатронике. Наша Заједница подржава такмичење и школе ће добити обавештања
и могућност учешћа.

Тачка 5.
У оквиру стручног усавршавања Братислав Филиповић из Академије Филиповић се обратио
Извршном одбору и обавестио о четири термина за организацију акредитованих програма стручног усавршавања,
који ће бити организовани бесплатно за по 30 наставника из четири региона.
Небојша Соколовић је подсетио присутне о акредитованим курсу Заједнице „Од хардвера до
интернет алата“ и о повољностима за школе Заједнице.
Зоран Николић, члан председништва Заједнице из Прве техничке школе из Крагујевца, обавестио
је присутне о активностима школе и о могућностима које могу да пруже школама Заједнице у онлајн едукацији из
ЕЦДЛа.
Тачка 6.
Вукобрат Милан је обавестио присутне да ће ЕТШ „Михајло Пупин“ из Новог Сада бити домаћин
талентованим ученицима из Петнице и потражио подршку и учешће Заједнице.
На крају седнице обавештени смо од стране председника Заједнице да ће наредни домаћини
седница Изврног одбора бити Младеновац, Зајечар, Панчево, Зрењанин, Нови Пазар и друге заинтересоване
школе и захвалио се школама на позиву.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф Ђурађ Бањац

