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ЗАПИСНИК 
 

са 8. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Младеновцу 11.12.2019. године 
 

 
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио  домаћина састанка Снежану  Благојевић, директорку 

Техничке школе из Младеновца, сарадника Заједнице проф. Др Веру Петровић, директорку ВИШЕРа и присутне 
чланове ИО Заједнице. Директорка Техничка школе, Снежана Благојевић је представила школу, свим присутнима 
пожелела добродошлицу и захвалила на доласку, пожелевши им ефикасан рад.  

Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 23 чланова 
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

 
ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Усвајање Записника са претходнe седнице , 
2. Актуелности средњег стручног образовања, 
3. Активности око плана уписа за школску 2020/2021, ( Изјаве о намери) 
4. Такмичења ученика ( домаћини регионалних, Правилници о такмичењима , предлози и сугестије), 
5. Активности у оквиру ERASMUS + програма, 
6. Текућа питања 

 
 

Тачка 1. 
 

 Једногласно је усвојен Записник са 7. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Чачку 
10.10.2019. 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 , који је отказао долазак услед планираних обавеза и 
најавио долазак Драгана Маринчића и Радована Живковића, као и представнике ЗУОВа, који су 
због обавеза отказали присуство. Маја Тодоровић је послала Заједници допис са актуелностима, 
са којима је секретар Заједнице упознао Извршни одбор и које ће проследити школама Заједнице. 

• Актуелности из Завода:  
❖ Наставља се рад на изради испитних материјала за државну матуру, само се реализација 

матуре помера на школску 2021/2022. односно за ученике који су сада у другом разреду. 
Пилот за завршне испите за трогодишње профиле биће у мају 2020. а приручници ће бити готови и 

објављени до 1.9.2020. 
❖ Добили смо обавештење да ће Нормативи за Сервисера расхладне и грејне технике бити 

објављени у најскоријем року због акредитација школа.  
❖ Добили смо обавештење да ће се радити анализа профила Електротехничар електронике, 

Електротехничар аутоматике, Електротехничар процесног управљања и Монтер ТК мрежа и 
стандарди квалификација и програми за оне профиле који остају у систему. Тиме ће се бавити 
прво секторска већа. 

• Соколовић Небојша, секретар Заједнице је известио Извршни одбор о информацијама добијених 
на састанку са РПКСа Ниша,  да се Закон о дуалном образовању мења у смислу олакшавања 
процедуре акредитације фирми и да ће се доћи до промене која омогућава да део одељења које 
има подршку компанија буде у дуалу а други део одељења би праксу обављао у школи. 

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


• Соколовић Небојша, секретар Заједнице је известио Извршни одбор о активностима секторског 
већа за ИКТЕАЕ, о предстојећим анализама образовних профила подручја рада електротехника. 
Извршни одбор ће бити уредно обавештаван о активностима и консултован. 

• Горан Станковић, потпредседник Заједнице, дао је обавештење о терминима за матурске испите 
подручја рада електротехника. Термин за техничара мехатронике је усаглашен са Заједницом 
машинских школа. Термини су прихваћени од стране Извршног одбора и биће достављени 
ЗУОВу.Обавестио је и да се очекује објављивање приручника за матуру за Електротехничара 
мултимедија. 

• Марјан Иванов је обавестио присутне о активностима Савета НОКСа. 
 

 
Тачка 3. 
 

У склопу плана уписа секретар Заједнице, Соколовић Небојша, упознао је Извршни одбор да се очекују 
нове Изјаве о намери предузећа, због промена Закона о дуалном образовању, неопходне за планирање уписа 
одељења по дуалу и подсетио школе да се захтев за верификацију образовних профила подноси до 31.12. 
Обавестио је школе које образују електромонтера мрежа и постројења да је завршен План реализације учења 
кроз рад у ЕПСу и да се очекује потписивање уговора са ЕПСом који ће ученицима омогућити обављање праксе у 
компанији. Школе су обавештене да припреме елаборате за Сервисера термо и расхладне технике и да провере 
са правном службом могућност уписа. 
  Председник Заједнице Ђурађ Бањац је обавестио Заједницу о актуелизацији Техничких гимназија, од 
стране Министарства и да ћемо пратити дешавања. Такође поновио је препоруку да школе Заједнице у плану 
уписа предвиде Електротехничара за обновљиве изворе енергије. 

 
 
Тачка 4. 
  

На предлог актива региона Извршни одбор је усвојио домаћине регионалног такмичења ученика из 
Основа електротехнике 1 и 2, Електронике и Енергетске електронике : 

• Актив Нови Сад: Средња техничка школа „Никола Тесла“ из Сремске Митровице, 

• Актив Београд: биће накнадно одређен, 

• Актив Крагујевац: ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева, 

• Актив Ниш : Техничка школа из Пирота. 
Везано за такмичења у подручју рада електротехника, потврђено је од стране директорке ВИШЕРа, учешће школе 
у свим облицима и термини. Договорено је да се ажурирају теме и области за такмичење из ОЕТ1,ОЕТ2, 
електронике и енергетске електронике. Представљен је предлог ВИШЕРа за теоријски део за такмичење из 
мултимедија и позване школе да активно учествују у достављању прелога нових питања. Од Заједнице ће добити 
материјал и рокове.  
  Марјан Иванов је обавестио ИО да су припремне активности за организацију такмичења за 
Електромеханичара за теричке и расхладне уређаје урађене на састанку Комисије у Техничкој школи у Ваљеву.  
   Горан Станковић, потпредседник Заједнице је обавестио присутне о новом такмичењу за профил 
Техничар мехатронике, као и о такмичењу Галаксија куп. Горан Станковић је представио пристигле предлоге за 
промену Правилника о такмичењима ученика: 

• Предлог Техничке школе из Сомбора да се Правилник измени у смислу увећања броја такмичара из 
Основа електротехнике 1 и 2, тако да се број такмичара одређује, тако што се број одељења која уче овај 
предмет увећа за два, је једногласно прихваћен.  

• Такође је прихваћено да се ученицима који имају негативан скор у укупном збиру, салдира нула. 

• Разматран је предлог Техничке школе из Пирота да се омогући учешће на такмичењу свим ученицима 
трећег разреда који  у свом програму наставе и учења имају предмете или делове предмета из области 
Енергетске електронике.Горан Станковић је графички  изложио проблем са смањењем  броја ученика на 
такмичењу из Енергетске електронике. Дискутовано је на ту тему и школе су имале различите предлоге и 
размишљања ( Биљана Ковачевић, председник Акртива Београд, Сеничић Мирољуб, потпредседник 
Заједнице, Смиљко Лапчевић из Прве техничке школе из Крушевца, професори предлагачи из Пирота и 
др. Након дискусије формирана су два предлога. Први предлог Техничке школе из Пирота и други 
предлог, Актива Београд да се Правилник не мења везано за Енергетску електронику. Извршни одбор се 
прво изјашњавао за први предлог Техничке школе из Пирота. Предлог је добио 11 гласова од присутних 
23 чланова. Обзиром да није било довољно гласова у односу на кворум (23),закључено је да предлог није 
прихваћен и да се Правилник не мења у овом делу, а да се на седници Скупштине Заједнице, након 
такмичења анализира ово такмичење и број учесника.  

 
 
 
 



Тачка 5.     
    

  Проф. Др. Петровић Вера је представила ERAZMUS + пројекат ВИШЕРа, PRO VET за Е-усавршавње 
наставника из струке и позвала школе Заједнице да се укључе и обавесте запослене о доступним ON-Line 
курсевима. 

 Драган Манојловић из Техничке школе из Зајечара, амбасадор ERAZMUS пројекта, упознао је присутне 
са могућностима учешћа и финансијским подацима. 

Александар Стевановић, директор ЕТШ „Мија Станимировић“ из Ниша, обавестио је присутне о 
успешном добијању два пројекта његове школе.  

Ђурађ Бањац је обавестио присутне да су у оквиру стручног усавршавања Академије Филиповић из 
портфолија у Активу Ниш, у Техничкој школи у Зајечару,  30 наставника завршили обуку. У суботу 14.12. едукација 
ће бити у Првој техничкој школи у Крагујевцу за Актив Крагујевац, а за Актив Београд, највероватније 21. 
децембра у ЕТШ „Раде Кончар“. Актив Нови Сад ће договорити термин након Нове године. 

Обавестио је присутне и о стручној посети школа Заједнице Центру за таленте у Петници.  
 
 

   
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

                
Проф Ђурађ Бањац   


