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ЗАПИСНИК 
 

са 9. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Београду 25.02.2020. године 
 

 
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио  домаћина састанка Александру Прокопијевић  , 

директорку Средње школе за информационе технологије из Београда, Радована Живковића из МПНТР, Гојка 
Бановића и Мају Тодоровић из ЗУОВа, Гордану Дугошију из Завода за уџбенике  и присутне чланове ИО 
Заједнице. Директорка Техничка школе, Александра Прокопијевић је представила школу, свим присутнима 
пожелела добродошлицу и захвалила на доласку, пожелевши им ефикасан рад. Све присутне је поздравио и др 
Бојан Ристић, директор Високе школе за информационе технологије. 

Председник Заједнице Ђурађ Бањац је честитао на додели Светосавске награде колеги Бранку 
Голоскоковићу, директору Техничке школе из Ваљева и школи ЕТШ „Никола Тесла“ из Београда.  

Извршни одбор је обавештен да је потпредседник Заједнице, Жолт Коња из ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови 
Сад, променио радно место, и да не ради више у школи. Позвао је актив Нови Сад да делегира новог 
представника у председништву Заједнице, у складу са Статутом Заједнице. 

Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 24 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. Организација регионалних и републичких такмичења  ( теме и области,  котизације, домаћини 

регионалног такмичења и др.), 
4. Организација седнице Скупштине 
5. Текућа питања. 
 

 
Тачка 1. 

 
 Једногласно је усвојен Записник са 8. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Младеновцу 

11.12.2019. године, од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије. 
 

Тачка 2.  
  

Председник Заједнице Ђурађ Бањац је у оквиру актуелности средњег стручног образовања позвао 
представнике ЗУОВа и Министарства да Извршни одбор упознају са истим. 

• Гојко Бановић, руководилац Центра за средње стручно образовање из ЗУОВа, је упознао присутне 
са актуелностима: 
❖ Објављене су измене и допуне ЗОСОВа и Закона о средњем образовању, као и измене и 

допуне Закона о дуалном образовању, 
❖ Школе могу максимално 25% да обављају практичну наставу ван школе, ако се настава не 

одвија у дуалу. Ако је у дуалу, онда се обавља у проценту сходно наставном плану и програму. 
❖ У ЗУОВу се припрема Правилник о практичној настави, са курикулумима за учење у школи и 

компанијама. 
❖ Дао је информације о раду Агенције за квалификације и начину за развијање квалификација 
❖ 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 за 40-50 школа, а приручници ће бити готови и 
објављени до краја септембра 2020. 

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


❖ Образовање одраслих је делатност за стручне школе, а ускоро ће се оформити и центри 
(школе) за признавање претходног учења, тј. За признавање информалног и неформалног 
знања. 

• Маја Тодоровић, саветник за електротехнику из ЗУОВа, је упознала присутне са актуелностима: 
❖ У току су активности на изради стандарда квалификација за трогодишњи образовни профил 

Монтер ТК мрежа, на захтев Телекома. Ускоро следи израда курикулума и биће спреман за 
Конкурс за упис. 

❖ Следећи образовни профил који се иновира у складу са стандардима квалификација је 
Електроинсталатер. 

❖ Потребно је ревидирати наставне планове и програме за образовни профил Електричар. 
❖ Трогодишњи образовни профили су тако конципирани да могу да се изводе и у дуалу са 

компанијама или у школама које имају адекватне услове. 
❖ Најављени су за разматрање четворогодишњи образовни профили: Електротехничар 

аутоматике, Електротехничар електронике и Електротехничар за процесно управљање. 
❖ Представници секторских већа из наше Заједнице Бранко Голоскоковић и Небојша Соколовић, 

ће извештавати Заједницу о свим активностима 
❖ Нормативи за Сервисера расхладне и грејне технике биће објављени следећем Службеном 

гласнику. Севисер ће бити у наредном Конкурсу за упис. 
❖ 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. 

❖ Обука за  наставнике струке из подручја рада електротехника, за учење у складу са исходима 
ће кренути пре краја школске године. Обука је предвиђена да буде два дана интерактивно и 
седам дана ONLINE. Обуке ће изводити саветник из школске управе и саветник /спољни 
сарадник, или педагошки саветник из школе. 

❖ Подручје рада електротехника је у тренду раста и сада је друго подручје рада по величини. 
❖ Стручна матура за Електротехничара мултимедија иде по старом. 
❖ Правилник о стручној спреми наставника ће се завршити, када се усвоји листа квалификација. 
❖ За Техничара мехатронике се разматра захтев привреде за промену стандарда квалификација. 

У зависности од предлога ће се разматрати и курикулум предложен претходно од стране 
ЗУОВа, који омогућава да се мехатроника реализује и у дуалу. 

❖ Сви термини за матуру предложени од стране Заједнице су прихваћени у ЗУОВу и биће 
објављени. 

• Радован Живковић, из МПНТР, је упознао присутне са актуелностима: 
❖ Обавестио је присутне о актуелним конкурсима за ЕРАЗМУС+, и о томе да је велики број школа 

наше Заједнице већ конкурисало или ће конкурисати до 20. Априла за КА2, стратешко 
партнерство. 

❖ Обавестио је школе Заједнице о значају оснивања Ученичких задруга, и да ће Министарство 
преко Конкурса помоћи школама у развијању активности задруга. 

❖ Очекује се објављивање пројекта са ГИЗом за школе. 
❖ Везано за план уписа, рекао је да су могуће извесне толеранције за број Изјава о спремности за 

одељења у дуалу. 
❖ Очекује се сличан упис, прошлогодишњем јер је број ученика на нивоу прошлогодишњег. 
❖ Бранко Голоскоковић је приметио да Привредна комора врши утицај на план уписа без 

договора и консултација са школом. 

• Горан Станковић, потпредседник Заједнице, је известио Извршни одбор о информацијама о 
ЈИСПу и ЈОБу, табеларном уносу и договорено је да се добијене информације проследе школама. 

 
Тачка 3. 

 
 

Ђурађ Бањац, председник Заједнице је известио Извршни одбор о домаћинима регионалног такмичења 
ученика из Основа електротехнике 1 и 2, Електронике и Енергетске електронике : 

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

• Актив Београд: Техничка школа из Обреновца, 

• Актив Крагујевац: Техничка школа из Деспотовца, 

• Актив Ниш : Техничка школа из Пирота. 
 

Домаћини републичких такмичења Техничка школа из Ваљева и Техничка школа „9.мај“ из Бачке 
Паланке су обавештени од стране секретара Заједнице, да се очекује Конкурс Министарства за финансијску 
помоћ у организацији такмичења. Школе треба да се пријаве у складу са својим организационим и 



финансијским плановима. Заједница ће у складу са претходним годинама извршити све припреме и помоћи 
школама организаторима. 

Договорено је да се теме и области за предмете Основе електротехнике 1 и Основе електротехнике 2, 
ажурирају у складу са бројем часова. 

 
Тачка 4. 
 

Председник Заједнице Ђурађ Бањац је упознао присутне са предлог/понудом за одржавање седнице 
Скупштине Заједнице. Обавестио их је о појединостима организације и да је цена аранжмана 9.100,00 динара 
у хотелу „Ђердап“ у Кладову. Позване су школе Заједнице да доставе алтернативне понуде за први викенд 
јула. На следећој седници Извршног одбора биће донета одлука о месту одржавања седнице Скупштине. 

   
 

Тачка 5. 
  

   
Жолт Коња, потпредседник Заједнице,  је захвалио Извршном одбору и Заједници на заједничком 

дугогодишњем успешном раду, обећао и на даље своју доступност за потребе Заједнице. 
Соколовић Небојша је Министарству и ЗУОВу уручио захвалнице за успешну сарадњу у претходном 

периоду.  
 
 

   
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    

                
Проф Ђурађ Бањац   


