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ЗАПИСНИК
са 10. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Кладову 02.10.2020. године
Председник Заједнице , Ђурађ Бањац је поздравио, Душана Миловановића из МПНТР, Грегора Мохорчича,
експерта пројекта државне матуре, проф.др Веру Петровић директорку ВИШЕРа, Синишу Којића, председника
Савета за стручно образовање и васпитање, председника ЗМШ, Братислава Филиповића, директора Академије
Филиповић, Школски центар Гајић и и остале присутне чланове Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Актуелности у средњем стручном образовању,
Предлог плана рада Заједнице за школску 2020/2021 годину и утврђивање чланарине,
Разматрање прелога промене Статута Заједнице
Предлог актива и усвајање кандидата за потпредседника Заједнице
Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2020/2021 годину ,
Текућа питања,

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 9. Седнице новог сазива Извршног одбора, одржане у Београду
25.02.2020. године, од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 2.
Председник Заједнице Ђурађ Бањац је у оквиру актуелности средњег стручног образовања упознао
присутне са актуелностима. представнике ЗУОВа и Министарства да Извршни одбор упознају са истим.
Актуелносте из ЗУОВа, достављене од стране саветника Маје Тодоровић, прочитао је Соколовић Небојша,
 Током лета објављени су програми наставе и учења за Техничара мехатронике и
Електротехничара информационих технологија као и стандард квалификација и програм наставе
и учења за Монтера ТК мрежа
 Заједно са Агенцијом за квалификације ради се на изради стандарда квалификација за
образовне профиле Електричар (корекција већ постојећег и спајање са Електрoинсталатером) и
Електротехничар процесног управљања
 Ради се на новом Правилнику о врсти и степену образовања наставника према коме ће, у
зависности од става МПНТР, бити уврштени и мастери струковних студија одговарајућих
студијских програма, како би се повећао број доступних кадрова за рад у школама. Очекује се
објављивање до краја полугодишта.
 Припрема се приручник за матурски испит за Електротехничара обновљивих извора енергије
 Завод тесно сарађује са Пројектом државне матуре на изради задатака за завршне и матурске
испите, известилац ће бити Грегор Мохорчич.
Соколовић Небојша је упознао присутне са извештајем о раду Савета НОКСа, који је доставио наш
представник Марјан Иванов.
Синиша Којић је упознао присутне са протоколом о сарадњи Заједнице ЕТШ Србије и Заједнице
машинских школа, значају сарадње и потреби због великог броја заједничких школа.
Грегор Мохорчич је поздравио присутне и најавио детаљну презентацију матуре за сутрашњу седницу
Скупштине.

Братислав Филиповић је поздравио присутне и најавио детаљну презентацију матуре за сутрашњу
седницу Скупштине.


Тачка 3.

Свим члановима Извршног одбора Заједнице представљен је предлог програма рада Заједнице за
наредну школску годину. Презентован је на видео платну и разматран. Једногласно је прихваћен предлог и
предложиће се Скупштини Заједнице на усвајање.
Шеф рачуноводства Заједнице, Стевановић Снежана, упознала је Извршни одбор са актуелном
финансијском ситуацијом у Заједнице 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).
Извршни одбор Заједнице је једногласно усвојио финасијски план и чланарину за 2020/2021 годину.
Тачка 4.
Са предлогом измена и допуна Статута Заједнице, присутне чланове је упознала Јелена дипл.правник,
члан Надзорног одбора Заједнице:
Предлог допуне Статута
У члану 14. Став 2 додаје се нова тачка 18 која гласи:
18. Предлаже доделу признања појединцима или институцијама које су дале допринос у раду Заједнице.
Садашња тачка 18 постаје тачка 19.
После члана 14. Додаје се нови члан 14а који гласи:
,,У случају потребе (ванредног стања или других ванредних околности), седница Извршног одбора се организује и
одржава електронским путем на начин који омогућава расправу, одржавање реда и гласање о свим тачкама дневног
реда. ''
У члану 19. После става 2 додаје се нови став три који гласи:
,,У случајевима из претходног става, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности на територији
Републике Србије, седница Председништа се организује и одржава електронским путем на начин који омогућава
расправу, одржавање реда и гласање о свим тачкама дневног реда. ''
После члана 19. Додаје се нови члан 19а, који гласи:
Члан 19a
Мандат председника и потпредседника Заједнице траје четири године.
Мандат председника или потпредседника Заједнице пре истека мандата може престати у случају:
1. престанкa радног односа у школи;
2. оставке;
3. опoзива.
У случајевима из става 2. овог члана, тачке 1., мандат председника или потпредседника престаје даном престанка
радног односа у школи .
У случају из става 2. овог члана, тачке 2. мандат председника или потпредседника престаје када се оставка
прихвати од стране Скупштине.
У случају из става 2. овог члана, тачке 3. мандат председника или потпредседника престаје опозивом на основу
писане образложене иницијативе Актива који га је предложио или најмање 40% чланова Скупштине Заједнице за
председника, односно 25% чланова за потпредседника.
О поднетој иницијативи Скупштина Заједнице, се изјашњава на првој наредној седници.
У случајевима престанка мандата из става 2. овог члана функцију председника преузима један од чланова
Председништва, које бира Председништво на првој наредној седници од сазнања за престанак мандата, а функцију
потпредседника лице које је предложио Актив члана којем је престао мандат. Ова лица обављају функције до избора
новог председника, односно потпредседника. , на првој наредној редовној , односно ванредној седници Скупштине, која
се заказује најкасније у року од 60 дана од дана доношења одлуке о престанку мандата.
У члану 22. Додаје се нова алинеја која гласи:
Употребу сопственог возила у службене сврхе у складу са одредбама ПКУ за лица које то правдају налогом за
службено путовање које издаје Председник Заједнице.
Образложење
Допуна чланова 14. и 19. Предлаже се у складу са новонасталом ситуацијом која је узрокована пандемијом вируса
COVID-19.
За члан 19а постоји потреба допуне Статута због случајева престанка радног односа због пензионисања и других
случајева престанка радног односа чланова Скупштине, а до сада није било ситуација које би указивале да се уреди и

ово питање. Статут у члану 10. Став 2 регулише дужину мандата и разлоге за престанак истог, али не регулише
поступак избора замене, односно новог члана.
Члан 14. се допуњује зда би се уредила већ постојећа пракса доделе прзнања заслужним појединцима односно
установама.
Члан 22. се допуњује да би се извршло усклађивање са ПКУ.

Извршни одбор Заједнице је прихватио предлог промена и предложиће га Скупштини Заједнице на усвајање.
Тачка 5.
Извршном одбору Заједнице је презентован предлог Актива Нови Сад, да уместо Жолт Коње, који је
престао са радом у просвети, кандидат за потпредседника Заједнице испред Актива Нови Сад, буде дугогодишњи
председник Заједнице, касније потпредседник, садашњи директор ЕТШ „Михајло Пупин“ из Новог Сада, дипл. инг.
електротехнике Милан Вукобрат.
Предлог Актива Нови Сад, Извршни одбор Заједнице је једногласно прихваћен од стране Извршног
одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 6.
Извршном одбору Заједнице ЕТШ Србије предложени су термини одржавања такмичења и домаћину
случају да се услед короне такмичења могу одржати. Предложени су и усвојени исти домаћини, као у претходном
плану.
За случај немогућности одржавања такмичења услед короне, Заједница ће размотрити друге модалитете
организације такмичења.
Тачка 7.
Предлог Актива Београд, на захтев Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца, да због
заслуга и доприноса рада Заједници, буду придружени члан Извршног одбора Заједнице, сходно Статуту,
Извршни одбор Заједнице је усвојио једногласно.
Бранко Голоскоковић и Небојша Соколовић су упознали присутне са активностима у Секторским већима и
новим специјалистичким занимањем Индустријслки мехатроничар специјалиста, за који је усвојен стандард
квалификација.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф Ђурађ Бањац

