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На основу члана 81. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр.62/03, 72/09, 52/11 и 55/13). и члана 33. Статута Електротехничке школе 
„Михајло Пупин“, израђен је Извештај о раду школе за школску 2013/2014. годину. 
 

Полазне основе за израду Извештаја 
 
Извештај о раду школе је интерни акт којим се сумира целокупна делатност установе у 
току претходне школске године и даје целовита слика рада свих стручних органа и служби 
школе. 
 

Статус школе 
 
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ носи овај назив од 1993. године, а основана је 
16. маја 1963. под називом ЕШЦ „Михајло Пупин“. Првобитно се налазила у центру града, 
у улици Народних хероја. Школске 1975/1976. назив је промењен у Центар за образовање 
кадрова електроструке. Школске 1983/84. школа се сели на данашњу локацију, у Футошку 
17 и мења назив у СШЕС „Михајло Пупин“. 
 
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ у Новом Саду је установа у којој се остварује 
делатност средњег образовања и васпитања електротехничке струке редовних ученика 
(III и IV степен стручности), ванредних ученика и ученика петог степена стручности, а на 
основу решења Министарства просвете и Покрајинског секретаријата за образовање и 
културу.  
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УСЛОВИ РАДА 
 

Просторни услови рада  

 
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ налази се у ширем центру града и располаже са 
две зграде: главном зградом која се налази у Футошкој бр. 17 и помоћном зградом у 
Школској бр. 4. 
Главна зграда садржи: приземље, два спрата, сутерен и поткровље.  
У сутерену се налази 10 радионица за праксу, 1 кабинет за ПЛЦ и микроконтролере, 1 
кабинет за теоријску наставу стручних предмета аутоелектричара и аутоелектронике, 
просторија за секцију роботике, просторија за припрему наставе наставника практичне 
наставе и просторије домара школе. 
У првом нивоу приземља је велика фискултурна сала, гаража за школски аутомобил и 
простор некадашње кантине где се налази лабораторија за оптичке телекомуникације (у 
сарадњи са ФТН – Нови Сад). У високом приземљу налази се 6 учионица, 6 рачунарских 
кабинета, кабинет за историју, кабинет за телекомуникације, кабинет за аутоматику, 
припремни кабинет за наставнике, просторија за помоћно техничко особље, мала 
фискултурна сала за гимнастику и канцеларија за референте за ученичка питања. У 
приземљу је смештен и ученички клуб, у простору некадашње учионице бр. 29. 
На првом спрату је зборница са собом за пријем родитеља (уједно и стручна библиотека, 
и интернет просторија) и кафе кухињом.  
На овом нивоу налазе и канцеларије директора, помоћника директора, секретара школе, 
рачуноводства, педагошко - психолошке службе, медијатека у којој се врши копирање 
наставног материјала, издавање наставних средстава (лаптоп рачунари, пројектори, 
прејекциона платна и сл.), 10 учионица, кабинет за мултимедију и припремна просторија 
за наставнике теоријске наставе са вежбама из области мултимедија, нова 
мултимедијална учионица, те рачунарски  кабинети и две лабораторије за вежбе из 
основа електротехнике. 
На другом спрату је свечана сала школе, 18 учионица, припремни кабинет за наставнике 
страних језика и наставнике математике. 
У поткровљу је смештена Школска библиотека са ученичким клубом, са погледом на 
Свечану салу. 
У дворишту школе налазе се фискултурни балони сале „Луковски“, у којима је био 
дозвољен приступ ученицима 7 часова дневно (од 14 у току дана). У продужетку дворишта 
је спортски терен отвореног типа. 
Помоћна зграда у Школској 4 служи за кабинетску наставу, тј. лабораторијске вежбе из 
стручних предмета. Ту су такође смештени  кабинети природних наука и кабинет за стране 
језике који су и ове године служили истој сврси. Укупан број кабинета у помоћној згради 
је 12. Ту се такође налази и 1 припремни кабинет, мала зборница и просторија за помоћно 
техничко особље. У дворишту помоћне зграде налази се и 1 радионица за 
аутоелектронику опремљена најсавременијом опремом. У склопу радионице налази се и 
један кабинет, такође за аутоелектронику. 
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Просторни капацитети целе школе (обе зграде): 
 
ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ ШКОЛЕ ТАБЕЛА 1.1. 

Број расположивих учионица/кабинета 38  

Број расположивих кабинета 29 

Број расположивих радионица 10 

Број фискултурних сала 2 сопствене, 1 отворен терен и  
2 сале са приступом 50% у току дана 

Број библиотека/клубова 2+1 

Број санитарних чворова 6 ученичких и 4 за наставно особље 

 
У школској 2013/2014. година имали смо 68 одељења, и просторни капацитет школе је 
задовољавао потребе редовне наставе, наставе за ванредне ученике, као и ваннаставне 
активности. 
 

Ученици 

 
У Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у школској 2013/2014. години ученици су се 
образовали на образовним профилима датим у следећој табели. 
 

Табела 1.2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

Трогодишњи (III степен) Четворогодишњи (IV степен) 

Аутоелектричар 
 

Електротехничар аутоматике 

Електроинсталатер Eлектротехничар процесног управљања 

Електромеханичар за 
термичке и расхладне 
уређаје 

Електротехничар за електронику на возилима - оглед 

Монтер телекомуникационих 
мрежа 

Електротехничар енергетике 

 Електротехничар за расхладне и термичке уређаје 

Електротехничар рачунара 

Електротехничар рачунара на мађарском језику 

Електротехничар телекомуникација на мађарском 

Електротехничар телекомуникација 

Електротехничар телекомуникација-оглед 

Електротехничар мултимедија на мађарском 

Електротехничар мултимедија 

Техничар мехатронике-оглед 
Електротехничар електронике 

Електротехничар информационих технологија - 
оглед 
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У Табели 1.3. дато је бројно стање редовних ученика и број одељења по образовним 
профилима за све редовне ученике. 
 

ТАБЕЛА 1.3. БРОЈНО СТАЊЕ (БРОЈ ОДЕЉЕЊА И БРОЈ УЧЕНИКА) 

РЕДОВНИ 
УЧЕНИЦИ (СМЕРОВИ) 

Први 
разреди 

Други 
разреди 

Трећи 
разреди 

Четврти 
разреди 

Укупно по 
смеру 

од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. 

Трећи степен 

Аутоелектричар 1 22 1 23 1 24   3 69 

Електроинсталатер 0,3 8 0,5 4 1 14   1,8 26 

Монтер ТТ мрежа/ 0,3 6 0,5 7 / /   0,8 13 

Електромеханичар за 
термичке и расхладне 
уређаје 

0,3 11 1 20 1 16   2,3 47 

Бр. одељења/ 
ученика III степена  

2 47 3 54 3 54   8 155 

Четврти степен           

Електротехничар 
аутоматике 

1 22 1 19 1 22 1 27 4 90 

Електротехничар за 
електронику на  
возилима (оглед) 

1 28 1 26 1 25 1 22 4 101 

Електротехничар 
енергетике 

1 26 1 29 1 23 1 17 4 95 

Електротехничар за 
термичке и расхладне 
уређаје 

1 27 1 32 1 24 2 46 5 129 

Електротехничар 
процесног управљања 

1 21 1 23 1 16 1 15 4 75 

Техничар мехатронике – 
оглед 

1 31 1 27 1 25 1 21 4 104 

Електротехничар 
рачунара 

2 64 2 61 2 52 2 66 8 243 

Електротехничар 
електронике 

1 32 1 24 1 26 2 43 5 125 

Електротехничар 
телекомуникација 

      1 27 1 27 

Електротехничар 
телекомуникација-оглед 

2 52 2 48 2 48 1 19 7 167 

Електротехничар 
мултимедија- оглед 

2 58 2 56 2 61 2 54 8 229 

Електротехничар 
информационих 
технологија - оглед 

1 29 1 25     2 54 

Бр. одељења/ученика IV 
степена на српском 

14 390 14 
 

370 13 322 15 357 56 1439 
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наставном језику  

Четврти степен (на мађарском наставном језику) 

Електротехничар 
мултимедија - оглед 

1 17 1 16     2 33 

Електротехничар 
телекомуникација 

      1 18 1 18 

Електротехничар 
рачунара 

    1 25   1 25 

Бр. одељења/ученика IV 
степена на мађарском 
наставном језику 

1 17 1 16 1 25 1 18 4 76 

 
Укупно 
одељења/ученика 

 
17 

 
454 

 
18 

 
440 

 
17 

 
401 

 
16 

 
375 

 
68 

 
1670 

 

 
Укупан ученика на почетку школске 2013/2014. године био је 1735, а на крају године 1670. 
Настава се одвијала 68 одељења трећег и четвртог степена на српском и мађарском 
наставном језику. Од тога је 8 одељења трећег степена са 155 ученика и 60 одељења 
четвртог степена са 1515 ученика.  
 
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ расписала је Конкурс за упис ванредних ученика 
на доквалификацију и преквалификацију у школској 2013/2014. години.  
С обзиром да су референти за ученичка питања водили рачуна о овим ученицима, они су у 
свом годишњем Извештају о раду (који је саставни део овог Извештаја) пружили 
информације о смеровима и броју ученика који су ванредно полагали испите. 
 

Кадровска слика школе 

 
Структура запослених по радним местима и степену стручне спреме у школској 2013/2014. 
години дата је у следећим табелама: 
 

Структура запослених по радним местима 
и степену стручне спреме 

Табела 1.4. 

РАДНО МЕСТО  
ШКОЛСКА 
СПРЕМА 

Број извршилаца 

НАСТАВНИК 
НАСТАВНИК 
НАСТАВНИК 

VII/1 
VII/2 

VI 

154 
5 

10 

НАСТАВНИК V 1 

ПЕДАГОГ  VII/1 1 

ПСИХОЛОГ VII/1 2 

БИБЛИОТЕКАР VII/1 2 

СЕКРЕТАР VII/1 1 

РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА VII/2 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК IV 5 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 11 

 

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ IV 1 

СПРЕМАЧИЦА I 22 

НОЋНИ ЧУВАР II 1 

ДОМАР IV  2 

ДИРЕКТОР VII/1 1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА VII/1 2 

ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ VII /1 1 

СВЕГА 212 

 
 

Сумарни преглед по врсти стручне спреме Табела 1.5. 

Школска спрема Број запослених 

VII/1 И VII/2 170 

VI 10 

V 1 

IV 8 

III 0 

II 1 

I 22 

Укупно 212 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Општа организација 

 
Школска година 2013/2014. је почела са Вукобрат Миланом, дипломираним инжењером 
електротехнике на месту директора школе. 
На почетку школске године на место помоћника директора су постављени: 
1. Радмила Хајдер, наставник теоријске наставе као помоћник за струку, 
2. Стојанка Николић, наставник географије као помоћник за општеобразовно 

подручје са 50% радног времена, а у децембру постављен је Васо Бјелица, 
наставник теоријске наставе на преосталих 50% радног времена. 

3. Елизабета Алиђукић, наставник теоријске наставе као организатор практичне 
наставе. 
 

Организација наставе 

 
Настава се одвијала у две смене и у две зграде. Прва смена је почињала у 730, а 
завршавала се у 1325. Друга смена је почињала у 1330 и завршавала се у 1925. Теоријска 
настава из општестручних  и ужестручних предмета одвијала се у кабинетима  у главној 
згради, као и настава из математике, енглеског и српског/матерњег језика. Кабинетска 
настава је била организована и из свих осталих општих предмета (историје, ликовног 
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васпитања, музичке културе, физике, хемије, географије, биологије, екологије, немачког и 
руског језика) и она је углавном била организована у специјализованим кабинетима у 
помоћној згради (ПА) . Пракса се изводила у школским радионицама, а физичка култура у 
3 сале и на спортском терену отвореног типа.  
На пракси су се ученици делили у две групе, као и на лабораторијским вежбама друге 
године. У трећој и четвртој години одељење се на лабораторијским вежбама из стручних 
предмета делило у три групе. Лабораторије за извођење вежби из стручних предмета 
опремљене су макетама и одговарајућим мерним уређајима, која се и ове године 
допунила понеким инструментом тамо где је то било најнеопходније и финансијски 
могуће.  
За извођење практичне наставе ван школе задужен је био организатор практичне наставе, 
а за наставу у блоку из стручних предмета – предметни професор.  
У огледним одељењима предмети су се састојали из модула, што је омогућило да више 
професора може да предаје један предмет. 
Настава за ванредне ученике организовала се по посебном распореду.  
Одељења су имала ознаке карактеристичне за смер и степен стручне спреме какав је 
уобичајен већ годинама. Слово се односило на занимање, а број поред слова је био 
двоцифрен, од којих је први означавао годину, а други одељење. Код одељења на 
мађарском наставном језику користиле су се две словне и једна бројна ознака. Прво 
слово је занимање, друго  наставни језик, а број је означавао годину школовања.  
 

 
 

Распоред часова доступан је на сајту Школе 

 

Кабинети означени бројевима од 02 до 20 налазе се у приземљу. Кабинети од 33 до 40 и 
од 105 до 114 смештени су на првом спрату, а кабинети од броја 46 до 53 и од 203 до 212 
су на другом спрату. 
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У табели је дат је распоред кабинета  по предметима (групи предмета) у школској 
2012/2013. години. 
 
 

Распоред кабинета Табела 1.6. 

Учионица/кабинет Предмети 

2, 3 Аутоматика и машинство 

4,6 Енергетика 

8,10 Телекомуникације 

33,34,35 Електроника, рачунари 

36,40 Рачунари 

105 Мултимедијални кабинет 

106 Верска настава 

109,110,111 ОЕТ и мерења 

9,114 Резервни кабинет 

46,47,48,49,50 Математика 

51,52,53 Страни језик 

203,204,205 Друштвени 

206,207,208,209 Српски 

210, 211, 212 Резервни кабинет 

29 Грађанско васпитање 

ПА33 Хемија, биологија, екологија 

ПА29 Географија 

ПА26 Физика 

ПА22 Музичко, ликовно 

К05 Историја 

К23,К24,К25,К26,К39 Рачунарство и информатика 

К20 Примена рачунара 

К20А Рачунарске мреже 

К38, К39 Програмирање и 
информатика 

К22 Аутоматика и машинство 

К06 Рачунари 

К31/32 ТВ и мултимедија 

ПА19 Машине 

ПА16 Телекомуникације 

ПА15 Обновљиви извори енергије 

ПА17 Електричне инсталације 

ПА23 Мерења 

ПА25 Електроника 

ПА31 Дигитална и МУЕ 

Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р8,Р9,Р11,Р12,Р13,Р14 Практична настава 

Р9 Електроника 
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У школској 2013/2014. одржано је 73.723 часова обавезне наставе. Није реализовано 960 
часова. Изборне наставе је оржано 6.548 часова. 76 часова није одржано. Реализовано је 
1.344 часа допунске наставе и 159 часова додатне.  
На крају школске године сведочанства и дипломе штампане су уз помоћ програма за 
штампање ових докумеата Microsoft. 
 

Наставничко веће школе 

 
Као и сваке године, наставничко веће је заседало по пословима у својој надлежности, и 
може се рећи да су седнице биле усклађене са календаром седница објављеним у 
Годишњем плану рада школе за 2013/2014. годину.  
Евентуална одступања од планираног календара и садржаја седница нису утицала на то 
да се наставничко веће бави пословима из свог делокруга, већ седнице нису увек имале 
онај садржај и датум одржавања како је било предвиђено.  
 

Одељењска већа 

 
Седнице одељењских већа су се одржавале у уобичајеним периодима, тј. након 1. 
тромесечја, 1. полугодишта, 3. тромесечја и на крају наставне године (посебно за завршна 
и матурантска одељења), као и након поправних и разредних испита у јунском и 
августовском року. Седнице појединих одељењских већа су се одржавале и ванредно, 
током целе године, онда када је за тим постојала потреба, а углавном везано за васпитно-
дисциплинске мере, или за упознавање одељењског већа са посебним потребама или 
породичним ситуацијама појединих ученика. 
Седнице одељењских већа су уредно заказиване и наставници обавештавани путем 
огласне табле, а о одржаним седницама су сачињени записници у Књигама евиденције за 
свако одељење. 
 

Педагошки колегијум  
 

Педагошки колегијум се састоји од директора, помоћника директора, председника свих 
стручних већа и педагошко - психолошке службе. 
У току школске 2013/14. године одржане су 2 седнице Педагошког колегијума.  
Прва седница одржана је у октобру месецу 2013. године. На седници током октобра дата 
је информација директора о обавезном сталном стручном усавршавању запослених и 
изради Плана стручног усавршавања. Дата су и нека конструктивна решења за 
унапређење наставе и мотивације код ученика, као и предлози за уређење појединих 
кабинета, такође ради унапређења наставе. 
На другој седници одржаној у јуну месецу директор је обавестио чланове колегијума о 
новом смеру Електричар, предметима на новом смеру и броју планираних ђака који ће 
уписати овај смер. Директор је дао информацију председницима стручних већа о 
предстојећим радовима на санацији кровног покривача. Педагог школе информисала је 
колегијум о благовременом достављању наставних планова и програма у септембру као и 
о писању циљева и исхода за сваки  предмет. Разговарало се и о изради Плана стручног 
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усавшавања запослених и о портфолију наставника. Скренута је пажња председницима 
актива да благовремено доставе извештај и план рада стручног већа. Стручни активи 
доставили су оквирну поделу часова, при чему је утврђено да ће због промене планова и 
програма огледних одељења, норма наставника из појединих стручних предмета бити 
смањена. 
 

Стручна већа 

 
У школи су током протекле школске године била активна следећа стручна већа: 
 

1. Стручно веће енергетике (Саша Скоко) 
2. Стручно веће електронике и телекомуникација (Мирјана Момчиловић) 
3. Стручно веће рачунара, аутоматике и информатике (Данијела Радмиловић) 
4. Стручно веће практичне наставе (Младен Буквић) 
5. Стручно веће машинства (Ксенија Радовић) 
6. Стручно веће математике (Зорица Живчић) 
7. Стручно веће матерњег језика, књижевности и уметности (Славица 

Стојановић) 
8. Стручно веће страних језика (Снежана Маринков) 
9. Стручно веће друштвених наука и природних наука(Јован Салаћанин) 
10. Стручно веће физичког васпитања (Владан Микић) 
 

 

Промотивни материјал за упис прве генерације Електричара смиман је у нашој школи 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНЕРГЕТИКЕ  
 

 

Извештај о раду стручног већа енергетике односи се на период  школске 2013/2014 у 
којој је било пројектовано низ активности како из домена стручних питања тако и из 
домена питања везаних за општи рад школе. Oсновни закључци сажети у следећим 
тачкама: 

 
1. опремање лабораторија и кабинета : у сарадњи са фирмом АТМ Каћ извршена је 

репарација и ремонт електричних машина у лабораторији за Електричне машине, 
погоне и претвараче. У лаборазорију за Електрична мерења купљено је 6 нових 
дигиталних мултиметара, типа МY64.  

2. сарадња са привредом: у току ове школске године остварена сарадња са 
предузећима СЕВЕР из Суботице и СИМЕНС-ЛОХЕР, где су наши ученици треће и 
четврте године били на стручној пракси у склопу наставе у блоку. Успостављена је 
сарадња са фирмом АТМ Каћ. 

3. припрема за такмичења: и ове школске године учествовали смо на свим нивоима 
такмичења из стручних предмета. За предмет Енергетска електроника у припреми 
ученика за такмичења на регионалном и републичком нивоу учествовали су 
Радомир Анђелковић и Саша Скоко.  

4. рад секција: на секцији из Енергетске електронике и претварача, направљен је 
једноквадранзни чопер за мотор 0,8kW, учестовали су ученици Ћук Никола и 
Мелинк Марко, ментор Саша Скоко. У склопу секције организован је део за 
Примењену електронику где су ученици завршних разреда Стефан Вукановић, 
Никола Гарабандић, Ђорђе Вујић, Миодраг Костић урадили низ пројекта 
софтверског и хардверског типа а који ће се од следеће године директно користити 
у настави односно извођењу лабораторијских вежби. Ментори су били Небојша 
Богићевић и Саша Скоко. Детаљан извештај о раду ученика биће приказан у 
извештају о раду секције.  

5. сарадња са другим стручним већима: Сарадња са Небојшом Богићевићем 
(стручно веће рачунара и аутоматике) на реализацији мултидисциплинарних 
пројеката из области програмирања и примењене електронике у електротехници. 

6. посете сајмовима и екскурзије и регионална сарадња: реализована је посета 
сајму образовања. Реализована је посета сајму иновација и стваралаштва младих 
''ИНОСТ'' Бањалука, где смо освојили  бронзану медаљу, и две златне плакете за 
посебан допринос. Започета је сарадња школе са градском канцеларијом за 
заштиту животне средине у склопу ИПА пројекта на тему : Обновљиви извори 
енергије и енергетска ефикасност. У току ове школске године реконструисано је 
електрично осветљење у две просторије ПА15 и ПА19, и пројектовани су радови на 
постављању соларних система у јулу месецу. Такође у јулу месецу предвиђено је 
путовање три наша професора у Немачку у склопу ИПА пројкета у периоду од 1. до 
4. јула 2014. Реализована је сарадња са Високом техничком школом у Новом Саду о 
посети студената лабораторији за Електричне машине, погоне и претвараче при 
чему је студентима презентовано неколико демонстрационих вежби. 

7. реформа образовања: Саша Скоко учествовао у раду комисије Заједнице 
електротехничких школа Србије на формирању огледног профила Теничар за 
обновљиве изворе енергије. Урађена је комплетна документација везана за 
организацију и извођење наставе на овом образовном профилу и документација је 
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прослеђена у Министарство просвете. Саша Скоко је био задужен за предмете 
Електроника у енергетици и Пројектовање у енергетици. 

8. остале активности: нема. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКУ 

 
 
1. ОПРЕМАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА И КАБИНЕТА 
 
У овој школској години је опремљен рачунарски кабинет, са комплетном опремом од 
десет рачунара. Рачунарски кабинет је коришћен за реализацију вежби из предмета који 
су захтевнији за ефикаснијом рачунарском опремом.  
Поред рачунарског кабинета, у школи  је опремљена и мултимедијална учионица, у којој 
се реализује настава на модернизован начин. Показала се као ефикасна у реализацији 
наставе, како стручних тако и општеобразовних предмета. 
У току ове школске године, школа је добила и донацију од десет рачунара, од Ерсте банке. 
Рачунари су распоређени по кабинетима. 
У поставци опреме велику улогу су имале колеге Богдан Милошев, Бадрљица Драгиша и 
Бранислав Ушан. 
 
2. САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ И ДРУГИМ ШКОЛАМА 
 
Наша школа је и ове године наставила сарадњу са привредом и другим школама.  
Сарадња са привредом се наставила кроз реализацију блок праксе. Наши ученици су и ове 
школске године ишли у Телеком, Електровојводину, Радио Телевизију Војводине, Студио 
Берар и у сервисе рачунара да би стекли искуство у практичном раду.  
Наставила се сарадња и са Факултетом техничких наука, чији су професори у нашој школи 
одржали презентацију и предавање из области електронике. 
 
3. РАД СЕКЦИЈА И ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊА 
 
Као и претходних година, наша школа је и ове године остварила запажене резултате на 
пољу технике. Кроз секције које су организоване у школи, велики број ученика и 
наставника постигао је завидан успех, на различитим такмичењима и сајмовима. 
 
На републичком такмичењу из аутоелектрике и дијагностике, одржаном 5. априла 2014. 
наша школа је постигла велики успех освојивши прво место, у обе категорије. У категорији 
аутоелектрике, прво и друго место су освојили ученици: Драгиша Радуловић и Игор 
Фабри. У категорији дијагностике, прво и друго место су освојили: Јован Летић и Глоријан 
Харди. Као најуспешнији ментори су проглашени наши наставници Богдан Павловић и 
Младен Буквић. 
У организацији Заједнице електротехничких школа Србије, 13.04.2014. године је одржано 
државно такмичење из програмирања. Наша ученица Бојана Зорић - Р22, је освојила прво 
место на првом ниву (категорија ученика који програмирање уче једну годину), а ученик 
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Бојан Стипић - Р42, треће место на другом нивоу (категорија ученика који програмирање 
уче две или више година). Бојанин ментор на такмичењу је био наставник Небојша 
Богићевић, а Бојанов наставник Радослав Павловић. 
Секцијa зa роботику наше школе, коју веома успешно води професор Вaсо Бјелиц постиже 
сваке године изванредне резултате. Нa овогодишњем XII Националном тaкмичењу у 
роботици, „ЕУРОБОТ“, одржаном 26.04.2014. у Новом Саду, прво место је припало нашим 
ђацима. Екипа "Електропионир" се на овај начин пласирала на финално такмичење које се 
одржавало у јуну у Дрездену, где су представљали Србију, заједно са другопласираном и 
трећепласираном екипом. 
Ученици наше школе су на међунардној смотри младих истраживача ''ИНОСТ МЛАДИХ 
2014'' у Бања Луци, од 23-25.04.2014., учeствовали са 9 радова из области примењене 
електронике, микроконтролера и софтвера. На изузетно посећеној смотри уз присуство 
великог броја школа из Републике Српске и Србије, наш ученик Вукановић Стефан освојио 
је бронзану медаљу за оригинално технолошко решење ''Оптички вођеног електричног 
аутомобила''. Поред тога ученици Гарабандић Никола (софтвер за анализу термичких 
процеса електромотора, plot v1.0) и Вукановић Стефан су добитници специјалне плакете 
за изузетан допринос техничком стваралаштву младих који су добили за своје оригиналне 
радове. 
Ментори ученика на смотри младих истраживача су били Небојша Богићевић, Саша 
Скоко. 
У суботу, 10.05.2014.  у нашој школи је одржано 20. регионално такмичење ученика 
електротехничких школа. Такмичило се 107 ученика у 4 категорије: ОЕТ1, ОЕТ2, 
Електроника и Енергетска електроника. 
Наши ученици су освојили : 
ОЕТ1: 2.место Дугоњић Здравко, 4 место Јокановић Милан (ментор Томка Вујичић) 
ОЕТ2: 2. место Марић Лука, 3.место Судар Данијел, 3.место Игњатовић Никола, 4.место 
Косић Александар (ментор Томка Вујичић) 
Електроника: 1.место Васиљевић Вукашин, 3.место Ђуришић Дарко, 4.место Марковић 
Милош, 5.место Лукач Зоран (ментор Данило Радуновић и Славица Потребић) 
Енергетска електроника: 1.место Мијић Немања, 2.место Бабић Милан, 5.место Милић 
Зоран (ментор Радомир Анђелковић) 
На петом државном такмичењу из мултимедија, одржаном 8. јуна 2014. у Београду, наша 
школа је освојила друго место у екипном пласману. У појединачној конкуренцији Борис 
Пупавац и Саша Матић, из одељења Т46 и Лука Минић из Т43 освојили су похвале 
пласиравши се међу првих 10 ученика у Србији. Ментор ученицима је био Игор Иванов. 
Осим одличног успеха у појединачном и екипном пласману, наша Школа је учествовала у 
ревијалном делу такмичењаса филмом "Шта желим да знам....". Филмску екипу су 
чинили: Миодраг Ћулум, Милица Миливојевић и Ђорђе Иванов из одељења Т46 - 
Електротехничар мултимедија 

У овој школској години је наставила са радом и секција за  Веб дизајн. Секцију су водили 
Коња Жолт, Данијела Радмиловић и  Мариана Бојко. Секција је окупила велики број ђака 
наше школе као и ученике других школа. На овај начин је школа промовисана и 
популаризована. У популаризацији и промоцији школе су коришћене социјалне мреже ( 
Facebook и Instagram). У раду секције ученици су се се упознали са новим технологијама 
израде веб сајтова. Секција је једним делом реализована online (преко Мoodle 
платформе), при чему су ученици добијали потребну помоћ у реализацији задатака. 
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4. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 
 
Школа је и ове године промовисана на сајму образовања “Путокази”. На штанду су 
излагани радови наших ученика, а промоцију је подржао велики број наставника, чланова 
тима за промоцију школе. 
У циљу промоције школе, одржао се и Дан отворених врата. Чланови тима за промоцију 
школе су дочекали ученике и родитеље и упознали их са детаљима од интереса за упис 
будућих ученика. 
Наша школа је ове године била домаћин стручног скупа, којим је популаризовано 
такмичење Тесла Инфо Куп. Школу је посетио велики број наставника информатике 
широм Војводине. На тај начин су наставници имали прилику да се упознају са школом, 
образовним профилима и начином рада. Кординатор овог такмичења за Војводину је 
професор Коња Жолт. 
 
5. РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА 
 
Да би се задовољиле потребе  тржишта и привреде наша школа ће поред редовних 
образовних профила, у наредној школској години, уписати два разреда образовног 
профила Електротехничар информационих технологија – Оглед . 
Наша школа наредне школске године уписује и ново одељење, занатско-техничке струке 
електричар. 
Овај образовни профил настао је у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног 
образовања“ који финансира немачка влада, а спроводи Немачка организација за 
међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Већи део наставе ученици ће проводити на практичној обуци у 
предузећима са којима су већ склопљени Споразуми о сарадњи. Споразуми су склопљени 
са предузећима Новкабел, Енерготехника Јужна Бачка, Струја АД, Електротим, 
Електрокојот. Смер електричар уписује се од предстојеће школске године у само две 
школе у Србији. 
 
6. СЕМИНАРИ 
 
У овој школској години су наставници обучени како да направе свој портфолио и како да 
планирају семинаре. Обуку је одржао Коња Жолт. 
У складу са својим потребама сваки наставник је направио листу планираних семинара за 
текућу школску годину. 
Велики број наставника је одслушао семинар “Тренинг комуникацијских вештина и 
самопоуздања наставника”, компетенције К4, у организацији Центра за унапређење 
наставе “Абакус”. 
 
 
6. ПЛАН УПИСА 
 
Почетком другог полугодишта је дат предлог плана уписа за 2014/2015. годину 
 
 
7. МАТУРСКИ ИСПИТИ 
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Предложена су и верификована питања за изборне предмете, за матурске испите. 
Наставници су ученицима предложили теме за матурске испите. 
 

 
У 2014. Уписали смо прво одељење Електричара 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 

  

1. На почетку школске године усвојен је извештај о раду стручног већа за предходну 
школску годину, усвојен је план рaда за наредни период и продужен је мандат 
БуквићМладену као председнику стручног већа и Пејин Милеnку као заменику. 

2. Рад стручног већа практичне наставе у главном се одвијао по активима што се 
показало као добро решење, јер су покренуте и одрађене неке ствари. Актив за 
електричне и електронске системе на возилима је урадио следеће ствари: 
- одржан је угледни час на тему системи стартовања на возилима 
- направљен је план конкретних практичних задатака за матурски испит             
- направљено је пар макета које ће се користити у настави и на матурском испиту  
- одржане су припреме са ученицима завршних разреда за матурске испите и 

одржани су матурски испити 
- заједно са управом школе организовано је републичко такмичење из 

електричних и електронских система на возилима за аутоелектричаре и 
електротехничаре. У оба профила такмичења наша школа је заузела и екипно и 
појединачно прва места. 

3. Комплетан састав стручног већа практичне наставе се састајао када се радило о 
темама од општег интереса. 
- расподела часова и радионица 
- планови стручног усавршавања наставника и бодови за усавршавање    
- припрема за екстерну евалуацију 
- начин израде портфолија  
- предлози планова уписа ученика за наредну школску годину 
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- уједначавање критеријума за оцењивање ученика 
4. Проблеме и активности које треба истаћи су: 

- извршена је адаптација пар радионица за практичну наставу 
- почетак одласка ученика на практичну наставу по сервисима је каснио више од 

месец дана због проблема са осигурањем ученика 
- није усвајан правилник  о интерном бодовању наставника за одређене 

активности, иако предлог правилника постоји и на једном од састанака стручног 
већа је потенцирано на његовом усвајању 

- финансијска ситуација у којој се просвета, а самим тим и школа налазе  доста 
утичу на процес одвијања квалитетне наставе. Као илустрацију бих навео да су 
ове године три униврзална инструмента била пар месеци ван функције због 
батерија. 

- дијагностичка опрема за електронске системе на возилима је стара већ десетак 
година и сваки пут је проблем код упгрејда новог софтвера да ли ће 
дијагностички уређај покренути. Ово је проблем у свим школама и потребно је 
наћи системско решење. 

- направљени су планови обуке које би могли да држимо у сарадњи са 
Едукативним центром из Новог Сада 

5. Појединачне активности наставника: 
- Скомрак Јасна је похађала тренинг "Креативно решавање изазова", водила ђаке 

на Тесла форум (дан комуникација) и на Сјам енергетике, обновљивих извора 
енергије и заштите животне средине и била на Сајму осветљења у Београду и 
на стручној конфернцији обновљивих извора енергије. Учествовала је и на 
семинару "Управљање енергетским ресурсима на локалном нивоу" и "Примена 
обновљивих извора енергије". 

- Јасна Скомрак и Богдан Милошев су у мају ове године били на сајму технике у 
Београду.  

- Павловић Богдан је присуствовао презентацији огледне радионице за 
електронске системе на возилима у Рипњу и на састанку стручног већа 
презентовао опрему и могућности радионице. 

    
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАШИНСТВА 
 

Током протекле школске 2013/2014. године Стручни актив машинства састао се 4 пута. 
Током тих састанака утврђени су кораци ка унапређењу наставе и чланова актива. 
Током септемба и октобра направљена је ревизија наставних планова и програма, при 
чему су се чланови актива упознали са планом и програмом појединих предмета. 
Усклађени су критеријуми оцењивања, као и план стручног усавршавања. 
Обрађене су нове актуелне теме, и допуниле постојеће. 
Током 2013/2014. године одржано је неколико семинара на којима су поједини 
наставници актива присуствовали. На последњој седници члановима је предочено да 
истиче петогодишњи циклус и да би требало да се више ангажују на семинарима. Као 
највећи проблем истицао се недовољни број стручних семинара. 
Такође је договорено да до краја тј. до почетка нове школске године доставе портфолији 
наставника. 
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Сарадња са привредом ишла је у смеру извођења блок наставе, контакти су успостављени 
са фирмом "Стада", бившим "Хемофармом" из Вршца, као и са "Вршачким виноградима". 
Приметно је осуство такмичења из предмета који се тичу актива машинства, па ће се тај 
проблем решавати током следеће године. 
Заинтересованост наставника за извођење секција постоји, али је одзив ученика који би 
похађали секције мали.  
Настава за ванредне ђаке се одржавала редовно, и пролазност ученика на ванредним 
испитима је била велика.  
Што се тиче опремања кабинета и учионица, неки кабинети су опремљени, те се настава 
одржавала на високом нивоу, док је у онима у којима је опрема застарела настава 
одржавана отежано. 
Као највећи проблем наставници актива машинства истакли су прелазак огледних у 
редовна одељења, нарочито одељења мехатроничара, где је велики број стручних 
предмета замењен општим предметима. На тај начин наставници актива машинства 
изгубиће скоро једну целу норму. 
У мају и јуну одржани су матурски испити, ванредни испити, утврђен је број ученика који 
иду на поправни испит, дат оквиран план поделе предмета за следећу школску годину. 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 
  

Стручно веће математике је у септембру предало планове и програме у траженом року. 
Сви чланови већа направили план стручног усавршавања за  школску 2013/2014. годину и 
предали педагошко- психолошкој служби. 
Од почетка школске године се континуирано одржавала допунска и додатна настава, као 
и припремна настава за упис на факултет. 
Стручно веће математике је узело учешће у организацији и реализацији свих 
математичких такмичења планирананих за школску годину осим за такмичење „Кенгур 
без граница“. 
 
ТАКМИЧЕЊА: 
Школско такмичење  одржано је 18.12.2013.  
Након одржаног школског, одржано је окружно такмичење на које су се пласирали 
следећи ученици:  
 

Презиме и име Одељење Професор 

I разред     

Јокановић Милан ИТ1 Живчић Зорица 

Пејашиновић 
Теодора 

ИТ1 Живчић Зорица 

Илић Светозар Р11 Макевић Стана 

II разред     

Зорић Бојана Р22 Ранчић Ангелина 

Докић Дејан ИТ2 Радаковић Тања 

Радојчин Милош ИТ2 Радаковић Тања 

Судар Данијел ИТ2 Радаковић Тања 
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Игњатовић Никола ИТ2 Радаковић Тања 

Косић Александар ИТ2 Радаковић Тања 

Марић Лука ИТ2 Радаковић Тања 

Серафимовски 
Саша 

ИТ2 Радаковић Тања 

Петровић Вукашин ИТ2 Радаковић Тања 

IV разред     

Губаш Иван Р42 Станић Светлана 

 
Ученик који се пласирао на државно такмичење, одржано у Нишу, је Губаш Иван из 
одељења Р -42.  
 
Математички турнир - екипно првенство средњих школа Републике Србије у 
математици. 
 
Такмичење је одржано 25. маја 2014. године у Београду (Хемијско-прехрамбена 
технолошка школа и XIII београдска гимназија). Према календару такмичења (који је 
усвојило Министарство просвете, науке и технолошког  развоја Републике Србије) требало 
је да се такмичење одржи 17. маја 2014. године, али је било  одложено због увођења 
ванредне ситуације у Србији (поплаве).  
Нашу школу представљала су четири ученика уз пратњу професорке Светлане Станић: 
Јокановић Милан ИТ-1, Радојчин Милош ИТ-2, Јовић Тара Т-34 иГубаш Иван Р-42. 
 
Стручно веће је кроз менторски рад  пружало подршку студентима у оквиру стручне 
праксе. 
Такође , као и сваке године, стручно веће учествовало је у прегледању тестова на 
пријемном испиту. 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ, МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И УМЕТНОСТИ  
 

 

План рада Стручног већа у школској 2013/2014. години је добрим делом остварен. 
Састанци Стручног већа су се одржавали у просеку једном месечно. Председник Стручног 
већа је подносила редовне месечне извештаје о раду овог већа. Као и сваке школске 
године, и у овој су чланови већа активно учествовали у васпитно-образовном раду школе. 
Учествовали смо у припремању школских приредби, присуствовали семинарима и 
стручним трибинама, спремали смо ученике за такмичења, слали смо радове на 
литерарне конкурсе, уређивали учионице итд. 
 
НАСТАВА 
Током школске 2013/2014. настава је у већини случајева редовно држана. Настава 
колегиница које су биле на боловању је била покривена заменом. Нажалост, Стручно веће 
је остало без свог дугогодишњег члана, колегинице Јованке Радукин, која је преминула 
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после дуге и тешке болести. Колегиница Радукин је, иако тешко болесна, држала редовно 
наставу уз мања одступања.  
И у овој школској години колегинице су наставиле да раде електронске припреме за час. 
Сарадња је настављена. Такође, у овој школској години чланови овог већа имали су 
могућност да користе нову, мултимедијалну учионицу. Коришћење ове учионице 
допринело је да се настава подигне на један виши, савременији ниво. Већина чланова 
већа је искористила ову могућност. 
Допунска настава држана је у току школске године по потреби, а у току зимског распуста 
по посебном распореду. 
 
УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА 
Школска 2013/2014 је протекла у ангажовању колегиница и ученика да се кабинети уреде 
како би настава у њима била што пријатнија. Колегинице Бранка Павловић, Весна Пругић 
Милеуснић, Марија Пекез, Душица Исајловић највише су се ангажовале око уређења 
кабинета. У учионици 209 су ученици одељења Т44 окачили велики зидни сат. 
Стручно веће је тражило да се технички опреми један кабинет само за професоре 
књижевности јер се користе различити наставни садржаји и материјали. Ипак, та молба 
није услишена јер је у плану била израда мултимедијалне учионице коју би користили сви 
професори, а не само професори књижевности. 
Такође је тражено да се промени табла у учионици 208, али се то није реализовало у току 
ове школске године. 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
У октобру месецу је почело похађање семинара „Електронским путем до савремене 
наставе“. Тај семинар је завршен крајем новембра и на њему су узеле учешће Марија 
Пекез, Вања Ивановић, Борислава Цвејановић, Јелена Јакшић и Славица Стојановић. 
У децембру је почео семинар под називом „ Тренинг комуникацијских вештина“ који је 
похађала колегиница Јелена Јакшић, а колегинице Александра Дуђак и Љиљана Шмук су 
похађале семинар „ Нове наставне методе“. 
Бранка Павловић отпочела је рад на семинару „Електронска провера знања“. 
Семинар под називом „ Напредно учење по стандардима ОЕБС-а“ је у фебруару месецу 
похађала колегиница Александра Дуђак. 
Сви семинари, осим „Напредног учења по стандардима ОЕБС-а“ , били су у организацији 
Центра за унапређење наставе „Абакус“. 
У мају месецу колегиница Марија Пекез је учествовала на семинару „Школа без насиља“. 
 
ТАКМИЧЕЊА И ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ 
У фебруару месецу је одржана Школска олимпијада на којој је учествовала ученица из 
ИТ1 одељења, а чији је ментор била колегиница Александра Дуђак. 
Литерарни конкурс „Мика Антић“, за најлепшу љубавну песму, био је актуелан у фебруару 
месецу. Две ученице из наше школе, Тара Јовић ( ментор Јелена Јакшић) и Маријана 
Уреновић ( ментор Марија Пекез), освојиле су награде на овом конкурсу. 
Колегиница Бранка Павловић је послала четири рада својих ученика на литерарни конкурс 
„ Матерња мелодија у образовању“. На овом конкурсу је ученик Немања Сарић освојио 
прво место, а ученици Ивана Ерцеговић и Димитрије Коледин су добили похвале. Ментор 
ових ученика је колегиница Весна Пругић Милеуснић. 
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УЧЕШЋЕ НА ТРИБИНАМА, СТРУЧНИМ СКУПОВИМА И ПРЕЗЕНЗАЦИЈАМА 
Стручно веће је ове школске године активно учествовало на промоцијама књига и 
стручним скуповима. На Сајму образовања били смо гости издавачке куће „ Нови Логос“, а 
иста та издавачка кућа нас је позвала на промоцију својих уџбеника у гимназију Јован 
Јовановић Змај, у марту месецу. 
Стручна трибина под називом „ Задаци и питања у функцији учења“, организована је у 
мају месецу, у хотелу Парк, а наш домаћин је била издавачка кућа Клет. 
Због неблаговременог обавештавања, односно достављања поште, пропустили смо шансу 
да учествујемо на промоцији уџбеника издавачке куће Едука. 
Промотери издавачке куће Бигз посетили су нашу школу у мају месецу. Имали смо 
прилику да погледамо најновије уџбенике, који су одобрени од стране Министарства 
просвете и који се налазе у процесу штампања или су већ одштампани. Председница 
Стучног већа, Славица Стојановић, је предложила промотерима да са својом издавачком 
кућом организују промоцију у оквиру наше школе. На тај начин би се сви заинтересовани 
чланови Стручног већа много детаљније упознали са садржајем уџбеника. Нажалост, до 
краја школске године није остварен контакт са издавачком кућом Бигз. 
 
ПРИРЕДБЕ 
У октобру месецу поновљене су две приредбе. Приредба за испраћај матураната, коју је 
са ученицима Р42 одељења припремала Славица Стојановић, била је приказана на Савету 
родитеља. 
Приредба коју су за прошлогодишњи Дан школе припремале колегинице Бранка 
Павловић и Љиљана Перишић Бурсаћ била је презентована на промоцији Монографије о 
Михајлу Пупину. 
У јануару месецу је, у свечаној сали школе, одржана приредба поводом обележавања 
јубилеја Новосадске рације. Приредбу је са ученицима припремала колегиница Видец. 
Неки чланови Стручног већа сарађивали су са колегом Александром Ђурђевићем у току 
припремања приредбе за школску славу, Светог Саву. Ова приредба, као и све друге у 
нашој школи, реализована је уз несебичну и свесрдну помоћ хора којим већ годинама 
руководи и са љубављу ради колегиница Ева Видец. Њена улога на свакој приредби је 
неоспорна. 
У марту месецу је колегиница Бранка Павловић, заједно са ученицима припремала 
приредбу под називом  „Свим дивним женама“, а поводом Дана жена. 
У мају је уприличен пригодан програм поводом Дана школе. Њега су припремале 
Борислава Цвејановић и Марија Пекез, уз несебичну помоћ Еве Видец. 
Колегинице Аранка Хорват Фараго и Ева Видец заједно су радиле приредбу за испраћај 
мађарских матураната. 
У јуну је представа „Драги наши матуранти“, коју су са ученицима припремале колегинице 
Јелена Јакшић и Ева Видец, приказана на испраћају матураната. На тој свечаности су 
додељене награде, похвалнице, а проглашен је и ђак генерације. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

У току школске 2013/2014. године одржано је 9 седница стручних већа и још једна ће бити 
одржано у августу.  
У току септембра израђени су и предати планови и програми за нову школску годину. У 
првим и трећим разредима смо почели рад са новим уџбеницима за енглески језик „Real 
life“.  Такође смо сакупљали сертификате са  семинара које смо похађали како би их 
предали у ПП службу – ове школске године се завршава петогодишњи циклус похађања 
семинара. Од управе смо тражили да нам набави нове CD плејере, пошто су стари 
неодговарајући. Снежана Маринков је била на летњем Кембриџ семинару. 
Октобар је прошао у организовању допунских часова за све који су кренули са слабим 
оценама. Невена Вуковић је била на семинарима везаним за библиотекарство, а Неда 
Симић, Љиљана Вујић, Ивана Докић и Драгица Зељковић су започеле онлајн семинар. 
У новембру је било доста семинара. Неда Симић и Ивана Докић су биле на семинару 
„Тренинг комуникацијиских вештина“, Љиљана Вујић на семинару „Савремене методе у 
настави“, Јелена Хорстман и Драгана Тешовић на “Oxford Day” у Београду. Допунски 
часови се спорадично одржавају, углавном због недоласка ученика. 
И децембар је прошао у знаку семинара и допунских часова. Један онлајн семинар је 
завршен. Договорили смо се о одржавању допунских часова у току зимског распуста. 
Колегиница Невенка Радуловић је после Нове године отишла у пензију и лепо смо је 
испратили. 
У јануару смо већ почели са такмичењима. 21.01.2014 одржано је школско такмичење из 
енглеског  језика, које је организовала Неда Симић. На окружно такмичење су се 
квалификовали: Спевак Јан, Панџић Никола, Таглавиа Марко, Поша Бруно и Ћурчић 
Немања, сви из разреда Р42. Кренуо је и други онлајн семинар „Електронским учењем до 
креативне наставе“ за који су се пријавиле Снежана Маринков,  Јелена Хорстман, Драгана 
Тешовић, Неда Симић и Љиљана Вујић. Најављен је и долазак Комисије за екстерну 
евалуацију школе.  
У фебруару смо добили позив на семинар „Oxford Book“, али није било заинтересованих. 
Припремани су ученици за окружно такмичење, а организовано је HIPPO такмичење из 
енглеског језика које обухвата све године и разреде. 
У марту је одржано окружно такмичење из страних језика у Карловачкој гимназији. На 
такмичење су отишли Јан Спевак, Бруно Поша, Немања Ћурчић, Небојша Хорват и Лука 
Шолаја, сви ученици Р42 разреда. Ученик Јан Спевак постигао је велики успех освојивши 
2. место на такмичењу и тако стекао право да иде на републичко такмичење у априлу. 
Невена Вуковић је ишла на 3 семинара из области библиотекарства, а Дејан Матејевић на 
семинар из области немачког језика. Професорице енглеског језика нису задовољне 
уџбеником „Real life“ и почињемо разматрање да од следеће године уведемо неки нови. 
ХIPPO такмичење из енглеског језика је одржано у Хотелу „Парк“, а не у нашој школи, јер 
се за такмичење пријавио мали број ученика из наше школе. Нико из наше школе се није 
пласирао на даље такмичење. 
У мају смо се осврнули на успех ученика на крају 3. квартала (који је био у току априла). И 
даље је слаб одзив ученика на допунске часове. Дејан Матејевић је био на још једном 
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семинару у Београду, а издавачка кућа Клетт је организовала презентацију своје нове 
књиге, којој су присуствовале професорице Неда Симић, Ивана Докић, Јелена Хорстман, 
Драгица Зељковић и Драгана Тешовић. На републичком такмичењу из енглеског језика, 
наш ученик, Јан Спевак није постигао запажени резултат. Међутим, освојено 2. место на 
окружном такмичењу је нешто што се деценијама није догодило и то представља велики 
успех, зато не требамо бити разочарани овим пласманом на републичком такмичењу. 
У јуну је било пуно тачака за разматрање. Усвојен је план рада стручног већа за следећу 
школску годину, изабрани су семинари за стручно усавршавање за следећу годину, 
изабран је нови председник стручног већа (Љиљана Вујић) и састављен је предлог поделе 
часова за следећу школску годину. Изабрани су уџбеници за следећу школску годину: 
поред „Real life“, одлучиле смо се за Заводов уџбеник и „New Opportunities“ издавача 
Лонгман. Предстоји нам завршавање портфолиа у току распуста, како би их готове могли 
предати у септембру. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ 
НАУКА 

 

 
У току школске 2013/ 2014. године имали смо 4 састанка Актива друштвених и природних  
наука. У оба полугодишта одржана су по 2 састанка.  
Активности чланова Већа сам пратио на месечном нивоу, о чему су  достављени 
извештаји. 
У октобру је одржан семинар ,,Аутентично искуство учења- способност учења наше 
скривено богатство, у којима су учествовали Љиљана Перишић Бурсаћ, Александар 
Ђурђевић и Јован Салаћанин, православне катихете. 
У новембру су колеге Ирена Миодраговић, Слађана Бурлица, Филип Жембери  и Јован 
Милинковић похађали семинар ,,Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ 
настави и учењу“. 
У јануару текуће године Александар Ђурђевић, православни катихета, у сарадњи са Евом 
Видец, професором музичке културе, организовао је пригодан програм поводом 
обележавања успомене на жртве Рације и програм за обележавање Празника Светог 
Саве. 
Колеге Бранкица Бањац и Миодраг Затезало водили су Вајду Белу, ученика одељења М11 
на Државно такмичење из физике, које је одржано 25- 27. априла 2014. године у Краљеву. 
У јакој конкуренцији, коју су махом чинили ученици гимназија и специјалци, наш ученик 
Бела освојио је похвалу. Допис колега достављен је Управи уз Годишњи извештај нашег 
Актива.                                      
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Часови наставе и секције су редовно одржавани  по плану и програму за редовну наставу 
и по плану активности за секције. 
Стручна већа су такође одржавана по годишњем плану и програму актива физичког. 
Одржана су четири сручна већа и на њима се разговарало и договарало оно што је 
планирано за наредни период и сагледавале су се активности и реализација договорених 
активности за протекли период.  
Све активности и план за претходну школску 2013/14. год. је реализован у потпуности и на 
време. 
Актив је током септембра и октобра тражио да се обезбеде реквизити за гимнастику,  
лопте за спортске активности као и патике за наставнике. Све је у потпуности и остварено 
до краја 2013. године. 
 
ТАКМИЧЕЊА И УСПЕСИ: 
 
На  Јесењем Новосадском маратону учествовало је 30 ученика и сви су истрчали мини 
маратон.  
На градском такмичењу у пливању школска штафета, 4x50 м мешовито, освојила је 
четврто место. У дисциплини 100 м леђно освојено је шесто место и 100 м краул пето 
место. 
На такмичењу у стоном тенису учествовали смо екипно и два ученика појединачно и 
прошли без запаженијих резултата. 
На Фрушкогорском маратону учествовало је преко 50 ученика наше школе.  
На гадском маратону РТС наша школа је на нашим спортским теренима учествовала са 300 
ученика. 
На такмичењу у кошарци прва и друга година (за светско такмичење) заузела је четврто 
место а на општинском све четири године друго место. На општинском такмичењу 
освојено је пето место. 
На општинском такмичењу у фудбалу школска екипа заузела је друго место. Ученици 
наше школе такође су учествовали на међушколском турниру у организацији средње  
машинске школе. Школска екипа освојила је друго место. На регионалном такмичењу 
фудбалска екипа освојила је друго место и квалификовала се за републичко такмичење у 
Краљеву где је освојила друго место. 
На општинском такмичењу у рукомету школска екипа заузела је прво место као и на 
међуопштинском такмичењу. На окружном такмичењу  освојено је треће место. 
На општинском такмичењу у одбојци школска екипа заузела је пето место. 
На окружном такмичењу у гимнастици школска екипа заузела је прво место екипно а 
појединачно  друго место. На Републичком такмичењу освојено је такође друго место 
појединачно. Екипно је освојено пето место. 
На кошаркашком турниру 3 на 3 освојено је друго место у граду. 
Школска екипа учествовала је на окружном такмичењу у атлетици на стадиону Карађорђе 
у дисциплинама спринтерско трчање и бацање кугле али без значајнијих резултата.  50 
ученика трчало је на јесењем Новосадском маратону. 
 
Све планиране активности везане за одржавање и реализацију сручних већа за школску  
2013/14 годину су у потпуности испоштоване и остварене по предвиђеном плану. 
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На сваком већу је разматрана проблематика везана за дневни ред и око свих тачака је 
увек био постигнут договор. Није било примедби на распоред и поделу разреда. Договор 
око набавке опреме је био усаглашен. Утврђена је подела секција, подељени су термини и 
простор за њихово одржавање и утврђен је и договорен распоред такмичења.  
Свако од професора је дао свој максимум како би се план успешно реализовао. Резултати 
са такмичења су задовољавајући и сви су се сложили да је школска 2013/14. била добра.   
Сви састанци  Сручног већа су одржана и на њима су присуствовали сви наставници актива 
физичког васпитања.                                                                      
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 
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Септембар 62 + 3 
улазака у 
одељења 

42 + 3 род. 
састанак 

30 19 8 3 

Октобар 105 + 9 
улазака у 
одељења 

24 18 12 5 5 

Новембар 89 + 3 
уласка у 

одељење 

29 31 8 9 6 

Децембар 32 + 
1улазак у 
одељење 

17 14 9 7 5 

Јануар-
Фебруар 

114 + 5 
улазака у 
одељење 

68 + 1 род. 
састанка 

122 11 2 24 

Март 98 + 5 
улазака у 
одељење 

58 28 41 6 25 

Април 85 + 3 
улазака у 
одељење 

54 + 2 род. 
састанак 

18 26 4 4 

Мај 71 + 2 
улазака у 
одељење 

39 + 1 род. 
састанак 

22 10 4 4 

Јун 27 + 6 
улазака у 
одељење 

14 18 12 3 3 

Укупно 683 + 37 
улазака у 
одељења 

322 + 7 
род.састанак 

301 148 48 79 

Остали послови:  

Септембар:  

- 5 консултативна разговора са школским полицајцем 
- 2 контакта и слања захтева за интервенцију Центру за социјални рад 
- 2 васпитно - дисциплинска поступка за ученике 
- Учешће на општим родитељским састанцима 
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- Писање мишљења ПП службе за упис ученика по молби 
- Пријем студента са факултета и анкетирање ученика 
- 6 састанка код директора 
- 1 састанак Педагошког колегијума 
- Састанак Тима за развојно планирање 
- Преглед свих Дневника (Књига евиденције и Књига евиденције допунске наставе) 

пред архивирање 
- Организација предавања за ученике у сарадњи са организацијом Јазас и праћење 

њихове реализације 
- Формирање досијеа одељења и тестирање ученика првака 
- Организовање и реализовање састанка са наставницима у вези правилника за 

стручно усавршавање 
- Рад на истраживању 
- Организација и реализација предавања и радионица за ученике на тему 

"Превенција наркоманија, алкохолизма, пушења, коцкања, зависности од 
интернета и репродуктивно здравље младих" 

- Рад на предлогу интерног Правилника за стручно усавршавање 
- Рад на бази података о стручном усавршавању 
- Контрола извођења наставе 
- Сарадња са медијима – интервју за Мозаик ТВ 
- Семинар фокус групе на тему Каријерног саветовања и вођења у средњој школи 

Октобар: 

- 5 васпитно - дисциплинских комисија 
- Слање 4 захтева за интервенцију Центру за социјални рад 
- Састанак школског Тима за заштиту ученика од насиља 
- Планирање, припрема и учешће у реализацији пвве седнице  Савета родитеља 
- Учешће у вођењу одељенских већа 
- Израда плана обиласка наставе 
- Тестирање и оцењивање ученика тестом Д-48 
- Контрола Књига евиденције 
- Пружање додатне подршке ученику из осетљивих група 
- Састанак Тима за развојно планирање 
- Састанак са наставницима у вези Правилника о стручном усавршавању и изради 

портфолија запослених 
- Састанак тима за ученике из социјално- материјално угрожених породица 
- Састанак Савета родитеља 
- Састанак са одељенским старешинама 
- Ванредни састанак одељенског већа – подршка ученику по програму инклузије 
- Тестирање ученика првака Д-48 
- Преглед нових књига евиденције 
- Похађање семинара "Млади и насиље" у Скупштини Војводине 

Новембар: 

- 5 васпитно - дисциплинских поступака 
- Рад на финансијском плану за стручно усавршавање 
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- Тестирање ученика и писање пропорука за ученике заинтересованих за учешће у 
раду Петнице 

- Планирање додатне подршке за ученика из осетљивих група 
- Састанак Педагошког колегијума 
- Састанак тима за каријерно вођење и саветовање 
- Оцењивање тестова Д-48 
- Сарадња са МУП-ом, инспектором – испитивао ученике сведоке 
- Рад на истраживању 

Децембар: 

- Недељни извештаји за ученике у пројекту Инклузија рома у средњошколско 
образовање 

- 13 васпитно - дисциплинских поступака 
- Састанак Тима за самовредновање 
- Анкетирање наставника и ученика и унос података за самовредновање рада школе 
- Анализа резултата и извештај о самовредновању рада школе 
- Састанак тима за социјално угоржене ученике 
- Учешће у вођењу одељенских већа 
- 5 састанка са директором 
- Улазак односно наставак учешћа у пројекту ШБН са акцентом на родно засновано 

насиље 
- Анкетирање запослених, ученика и родитеља за пројекат ШБН 

Јануар-Фебруар 

- Преглед књига евиденције 
- Консултације са свим одељенским старешинама 
- Анкетирање ученика на тему толеранције 
- Предавања за ученике првих и других разреда на тему Како учити? 
- Састанак Савета родитеља 
- 8 састанака са Управом 
- 6 интервенција школског полицајца 
- 15 васпитно - дисциплинких комисија 
- 2 састанка Тима за безбедност и насиље 
- Састанак Тима за каријерно вођење и саветовање 
- Учешће у раду комисије за полагање интерног испита пред пријаву кандидата за 

стручни испит 
- Професионална оријентација ученика матураната 

Март 

- Анкетирање у склопу Школе без насиља 
- 9 васпитно - дисциплинских комисија  
- Презентација истраживања ПП- службе на тему „Ставови младих о браку и 

родитељству“ 
- организација и  реализација предавања за матуранте у сарадњи са Савезом 

самосталних синдиката града Новог Сада 
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- Анкетирање ученика на тему коцкања и игара на срећу- клађење 
- Сарадња са полицијом 
- три састанка са Управом 
- похађање семинара на тему вођења евиденције о стручном усавршавању  
- Састанак Тима за самовредновање 
- Послови везани за професионалну оријентацију  
- Допис центру за социјални рад 

Април 

- Организација предавања за матуранте на тему различитих извора информисања – 
предавања реализована од стране сарадника Градске бибилиотеке 

- 11 васпитно - дисциплинских комисија 
- Сарадња са полицијом 
- Анкетирање родитеља у склопу самовредновања рада школе 

 Мај- Јун 

- предавања за матуранте на тему различитих извора информисања – предавања 
реализована од стране сарадника Градске бибилиотеке 

- Састанак Тима за развојно планирање 
- Састанак Тима за самовредновање 
- Састанак Тима за каријерно вођење и саветовање 
- Састанак Савета родитеља 
- Реализација семинара у склопу ШБН на тему родно засновано насиље 
- састанак са Управом 
- анкетирање ученика матураната на тему професионалне оријентација 
- 3 састанка Тима за заштиту ученика од нсиља 
- Израда годишњег извештаја о раду Тима за самовредновање 
- 12 васпитно - дисциплинских поступака 
- Сарадња са полицијом 
- Вођење Одељенских већа  
- Председавање радом Комисије за избор ученика генерације 
- Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање 
- Извештај о стручном усавршавању запослених 
- Годишњи извештај о облицима насиља и предузетим мерама 

 

У току ове школске године ПП- служба је континуирано обављала консултативно - 
саветодавне разговоре како са ученицима, одељенским старешинама, приправницима 
тако и са предметним наставницима чији је број  знатно већи од наведеног у табели, јер 
живот у школи захтева решавање проблема и ван канцеларије и “у ходу“. Бројчано се не 
могу исказати послови административне природе који стручни сарадници свакодневно 
обављају (вођење сопствне документације о раду, припрема за рад, реализација 
непланираних  послова, налога управе итд.).  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
У току школске 2013/14. године Тим за самовредновање је имао два састанка (у децембру 
и мају месецу). У току рада односно анкетрања, чланови тима су се у више наврата 
састајали по потреби ради што ефикаснијег и функционално оперативног реализовања 
задатака. Чланови тима су такође присуствовали и састанкуТима за развојно планирање 
како би синхроно и у складу функционисали.  
За ову школску годину реализовано је све што је било и планирано. Извршено је 
анкетирање односно самовредновање за подручја праћење напредовања ученика (за 
наставнике), подрушка ученицима у учењу (ученици), брига о ученицима (анкета за 
родитеље). 
 
Закључци на основу добијених резултата анкетирања: 

- Ниво остварености из подручја праћење напредовања ученика – праћење 
напредовања ученика – ниво остварености између 3 и 4. Оцењивање ученика- 
ниво остварености 4.  
Извештавање ученика и родитеља о успеху, понашању и напредовању се налази на 
нивоу остварености између 3 и 4. 

- Подршка ученицима у учењу – прилагођавање захтева могућностима ученика 
(ниво остварености 3), подршка у упознавању са различитим методологијама 
учења (ниво остварености 2), допунски рад са уеницима који слабије напредују 
(ниво остварености између 2 и 3), рад са талентованим ученицима (ниво 
остварености 3), могућност саветовања у превазилажењу проблема у учењу (ниво 
остварености 2), компетентност у самопроцени нивоа знања (ниво остварености 4). 

- Ниво остварености за подручје брига о ученицима - безбедност и сигурност 
ученика  у школи и ефикасност реаговања школе (анкетирани родитељи) је на 
нивоу 3, упознатост са правилником о сигурности и безбедности - ниво 
остварености 2 , поверење у рад стручних служби и одељенских старешина - ниво 
остварености 4 и ангажованост родитеља у унапређењу физичког и менталног 
здравља своје деце - ниво остварености 4. 

Препоруке : 
- Нема посебних препорука у подручју праћења напредовања ученика изузев да се 

настави са досадашњом праксом и одржи ниво остварености овог подручја. 
- По питању подршке ученицима у учењу у току ове школске године је након 

спроведене анкете одмах одреаговано и у свим првим и другим разредима 
одржано предавање о методама учења. Остаје да се осмисли ефикаснији начин 
праћења и организације реализације допунске наставе јер се у пракси показало да 
су на организоване часове допунске наставе долазили ученици „најјачих“одељења 
док је одзив циљаних група ученика са слабијим успехом, био слаб.  

- У току ове школске године такође се радило на унапређивању читалачких навика 
ученика организовањем посете струних лица из библиотеке са циљем ширења 
„хоризонта“ у погледу могућих извора информација како у образовању тако и у 
свакодневном животу. 

- На свим родитељским састанцима треба упознати родитеље са садржајем 
Правилника о безбедности ученика у школи и омогућити родитељима да активније 
учествују у раду стручних тимова у школи. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 
НАСИЉА 
  

Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља ове школске године  је своје активности 
усмеравао и усклађивао са циљевима годишњег програма рада како  у смислу 
спровођења мера превенције тако и интервенције.  
Превентивни рад се састојао у неговању климе опште толеранције и уважавања, 
саветодавним и превентивним разговорима са ученицима и њиховим родитељима и 
тематским часовима одељенског старешине (у сарадњи са ПП службом). Организовано је 
више хуманитарних акција помоћи материјално угорженим ученицима, хуманитарни 
концерт за помоћ у лечењу оболеле деце (музичка секција - школски бенд), прикупљање 
слаткиша за децу из свратишта (организовао Ученички парламент) и формирана је 
комисија за разматрање молби одељенских старешина или ученика који су у тешкој 
материјалној ситуацији и траже помоћ школе (маркице за путовања, уџбеници и сл.). 
Организоване су и радионице на тему „етикетирања“ на ЧОС-евима. Школа такође 
наставља пројекат Школе без насиља - са акцентом на родно засновано насиље и 
неговања родне равноправности. 
Интервентних активности је било у више наврата и у њима су у зависности од степена 
тежине и врсте насиља и степена угрожене безбедности,  поред чланова тима, 
учествовали и други предметни наставници, одељенске старешине као и школски 
полицајац и инспектори малолетничке деликвенције. Приликом интервентних акција 
чланови тима као и други запослени, су се придржавали протокола односно корака у 
интервенцији.  
До почетка нове школске године у плану је завршетак радова на санацији крова школе, 
што ће значајно утицати на здравију и безбеднију школску средину. 
 

Тим за заштиту ученика од насиља у школској 2013/2014. чинили су: 
Милан Вукобрат, директор 
Стојанка Николић, помоћник директора 
Биљана Јоксимовић, психолог 
Ана Лојаничић-Фехер, педагог 
Даниела Нећак, психолог 
Илија Маричић, школски полицајац 
Владан Микић, наставник 

     

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Тим за развојно планирање је у току школске 2013/14. констатовао да је већина 
планираних активностин за ову школску годину  у фази реализације или је већ 
реализован. И ове школске године Тим за развојно планирање је функционисао углавном 
на нивоу директне комуникације између чланова Управе и стурчних сарадника са 
предметнима наставницима из различитих стручних актива.  
Планирају се  радови на згради и крову школе, који ће бити реализовани од средине јула 
до почетка септембра. То је крупан корак којим ће се обезбедити здрава и безбедна 
околина за учење.  
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Тим за самовредновање је поднео свој годишњи извештај, и дао препоруке везане за 
оглашавање рада секција, као и потребу увођења рачунара у библиотеку школе. 
Констатовано је да се због скромних материјалних могућности школе без донација не 
могу  обезбедити нови рачунари. Такође се остаје  при досадашњој пракси да се допунска 
настава одржава у периоду зимског распуста и у току школске године. 
Настављена је традиција награђивања ученика и наставника (у складу са могућностима 
школе).  
У договору са стручним сарадницима и предметним наставицима реализовано је више 
семинара, односно обука стручног усавршавања. Направљена је детаљна база података о 
сталном стручном усавршавања наставника.  
Питање опремања кабинета је стално актуелно те се и континуирано одвија у складу са 
финансијским могућностима и захтевима стручних актива . Реновиран је кабинет број 105, 
који је постала мултимедијална учионица. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Обзиром да важећи Школски програм истиче ове школске године, Тим за развој школског 
програма састајао се у више наврата радећи на изради новог Школског програма. Нови 
Школски програм садржаће све законом предвиђене елементе и измене које су 
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања. Документ се доноси 
за период од четири године. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
УЧЕНИКА  
 

Извештај је сачињен у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
на основу анализе реализованих садржаја предвиђених планом рада овог тима. Тим се 
школске 2013/14. године састао три пута. 
 

Месец Садржај рада Реализатор 

Септембар-
октобар 

Испланиране су активности и израђен  
План за ову школску годину 

Тим за каријерно 
вођење 

Од новембра до 
априла 

Реализовани су ЧОС-еви на тему 
професионалног и личног развоја, кроз 
радионице, визит карту, зрела личност, 
израда Каријерног стабла, планирање 
садашњих и будућих активности, стрес 

Одељенске 
старешине 1. и 2. 

разреда 

Од јануара до 
априла 

Ученици су упућени и обучавани за 
планирање каријере и улазак у свет рада, 
самопроцену и вештине представљања 
личних карактеристика, за разговор са 
послодавцем, тражење информација 
значајних за професионално образовање и 

Предметни 
наставник 

грађанског 
васпитања у 

одељењима 3. и 4. 
разреда 
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тражење посла, писање радне биографије 

Фебруар Учествовали смо на Сајму образовања, 
организовали  Дан отворених врата, 
ажуриран је сајт школе, гостовали су и 
презентовали су се више и високе школе у 
нашој школи 

Тим за промоцију 
школе 

Од јануара до 
маја 

Предметни наставници Економике и 
предузетништва научили су ученике СВОТ 
анализи, регистрацији и правној регулативи 
посла, запошљавању и мотивацији радне 
снаге, основама менаџмента људских 
ресурса, основним менаџмент стиловима 
руковођења и полсовном плану 

Предметни 
наставници 

економике и 
предузетништва у 

одељењима 3. и 4. 
разреда 

Март-април По захтеву, тестирани су и саветовани 
матуранти 

Психолог 

Мај Организовано и реализовано предавање за 
матуранте о могућностима употребе 
различитих ресурса са циљем стицања 
информација 

Библиотекар из 
Градске 

библиотеке града 
Новог Сада 

 
Тим се потрудио да каријерно вођење и саветовање ученика буде систематско и 
континуирано. Циљ свих активности је био формирање зреле и одговорне личности 
спремне за улазак у пословни свет, свет рада или наставак школовања. Школа је, такође, 
учествовала у бројним истраживањима чији су носиоци високошколске установе и СИЗ, а 
чији циљ је било испитивање мотивисаности матураната за даље школовање.  
Такође је организовано предавање за матуранте чији је реализатор сарадник из Уније 
синдиката радника Србије. Матуранти су овим предавањем упознати са Законом којим је 
формулисано право радника и обавеза послодавца.  
 

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ПОРОДИЦОМ 
 

 

Сарадња са породицом се у току школске године одвијала континуирано преко 
одељенских старешина и ПП – службе.  
Сарадња се такође одвијала преко родитељских састанака и индивидуалних саветодавних 
разговора.  
Родитељи су преко Савета родитеља укључени у активности школе што им је омогућило 
да учествују у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, 
организационих и финансијских питања унапређивања квалитета образовања и 
васпитања.  
Ради праћења успешности програма, школа односно Тим за самовредновање је 
организовало анкетирање родитеља на тему односно подручје „Брига о ученицима“.  
Анкетирање је било анонимно и са резултатима је упознат Развојни тим школе.  
У току остваривања сарадње са породицом и решавања проблема  унутар породице, 
школа је сарађивала са Центром за социјални рад. Преко рада комисије за социјално и 
материјално угрожене ученике односно породице, школа се, иако слабих материјалних 
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могућности, потрудила да помогне организовањем низа хуманитарних акција као и 
прикупљањем материјала од донаторства приватних физичких лица. Овим путем је ове 
школске године један ученик добио рачунар и неколико ученика уџбенике.  
Реализацијом програма школа настоји да подстиче и негује партнерски однос са 
родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 
разумевања, поштовања и поверења.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
У школској 2013/14. години  формиран је Тим за инклузију који је организатор и евалуатор 
процеса увођења и реализације инклузивне наставе. Чланови Тима су били: 
 

1.  Милан Вукобрат - директор 
2.  Славица Стојановић - наставник 
3.  Бурлица Слађана - наставник 
4.  Ана Лојаничић-Фехер - педагог 
5.  Даниела Нећак - психолог 
6.  Јован Јокић - родитељ 

 
Након анализе стања, прављења базе података, плана активности, као и планирања, 
праћења и евалуације на састанцима школског Тима за инклузију, у више наврата се 
водио инструктивно - саветодавни рад са наставницима по питању израде педагошког 
профила ученика и ИОП-а. Такође наставницима је пружена саветодавна помоћ у вези са 
могућностима прилагођавања у настави, као и помоћ у планирању наставе. Путем 
индивидуалних консултација, наставницима су указани начини сензибилизације 
одељења, тј. других ученика у одељењу. Наставници су по потреби информисани о 
законским актима и другим документима који се односе на инклузију.  
Сарадња родитеља ученика  и представника школе је била задовољавајућа. Одржавани су 
редовни састанци како у ПП Служби, тако и са одељенским старешинама, а по потреби и 
са предметним наставницима. 
Тим за инклузију је ове школске године обезбедио путем донација један рачунар и 
комплет намештај за ученике који су идентификовани да живе у социјално 
нестимулативној средини, тј. слабијег су материјалног стања у породици.  
Остварена је успешна сарадња са надлежним здравственим установама. 
Током школске године је уредно вођена евиденција о остваривању инклузивних 
образовних планова. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  
 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ 

 Израда програма и извештаја 
о раду библиотеке 

 Присуство седницама 

На почетку школске године сачињен је план рада 
библиотеке и сада по њему направљен извештај 
Редовно смо присуствовали седницама Наставничког 
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Наставничког већа и 
стручним активима школе 

 

већа и Стручним активима школе као и скуповима 
Друштва школских библиотекара Србије који су  се 
ове године одржавали у просторијама наших 
основних и средњих школа једном месечно. Таквом 
скупу наша школа је била домаћин у јуну месецу, Ови 
скупови су били од велике помоћи библиотекарима у 
смислу усаглашавања рада, информација, различитих 
софтвера, семинара итд. 

 Упис нових чланова 
 Ажурирање спискова 

дужника и слање опомена 
Упознавање ученика првог 
разреда са простором 
библиотеке, фондом књига и 
начином рада 

 Развијање читалачких 
способности ученика 

Ученици првих разреда су учлањивани у нашу 
библиотеку и упознати са простором наше 
библиотеке, фондом књига, начином и правилима 
рада наше библиотеке којих се неки ученици и нису 
придржавали. У просторној читаоници ученици су се и 
ове године припремали за наставу, такмичења и 
приредбе. Овде су се одржавали  и часови редовне, 
допунске и додатне наставе. Ту су радо проводили 
школски одмор, паузу за ужину или празан час. 
Ажурирани су спискови дужника и слате су опомене 
или директно или преко разредних старешина. И ту 
морамо да захвалимо разредним старешинама на 
сарадњи. 

 Посета Сајму књига у 
Београду 

Сајам књига је посетила Снежана Угљешић 
 

 Унос књижне и некњижне 
грађе у рачунар 

 Каталошка обрада књига 
 

Редовно је вршена класификација ,сигнирање и 
уношена књижна и некњижна грађа,Невена Вуковић у 
инвентарну књигу а Снежана Угљешић у рачунар у 
WINISIS 
Укупно је у унето 77 наслова, од тога је 40 књига 
купљено на Сајму књига у Београду по повољним 
ценама, 15 је поклон, нешто заменом за изгубљене и 
поцепане књиге, часописи. Мислимо да је то мали 
број наслова с обзиром на величину наше школе. 

 Вођење књиге уписа, 
 Вођење дневне, месечне и 

годишње евиденције 
 Стално праћење издавачке 

делатности 
 Праћење литературе из 

области библиотекарства-
електронски часопис 

 Обавештавање о културним 
догађајима у локалној 
заједници 

 Праћење читаности књига 

Вођена је редовна дневна, месечна и годишња 
евиденција о раду библиотеке. На основу евиденције 
издато је 2843 књиге, враћено 2584, учлањено је 360 
нових чланова. Од професора је издато 143 књиге а 
враћено 165. 
Стално се прати издавачка делатност и литература из 
области библиотекарства.Сарађујемо са новински-
издавачким кућама и дајемо обавештења о 
догађајима у локалној заједници. Пратимо 
електронски часопис за библиотекаре ''Школска 
библиотека'' 
У библиотеци се углавном читају књиге за лектиру, 
неколико ученика жели да чита и наслове ван 
обавезне лектире 

 Стручно усавршавање – 
присуство стручним 

Библиотекари су осим стручним скуповима 
присуствовали и семинарима. Почетком године 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 40 

 

семинарима и састанцима 
библиотекара на нивоу града 
и Јужнобачког округа 

 

Невена Вуковић је била на семинару у Београду. 
Невена Вуковић и Снежана Угљешић биле су на Сајму 
поводом Дана библиотека и библиотекара 03.и 04. 
марта 2014. године у организацији Градске 
библиотеке и библиотеке Матице српске. Снежана 
Угљешић је присуствовала предавању Марка С. 
Марковића библиотекара-саветника за посебне 
програме и пројекте у Библиотеци Града Београда под 
називом ''Модели и значај периодике за младе у раду 
библиотека'' Осим овом уско стручном за 
библиотекаре Снежана Угљешић је похађала и 
електронски семинар ''Тренинг комуникацијских 
вештина и самопоуздања наставника'' 

 Сарадња са матичном 
библиотеком 

Сарадња са матичном библотеком је стална 
 

 Изложбе литерарних радова 
поводом пригодних датума 
(Дана школе, Светог Саве, 
годишњице смрти или 
рођења писаца и др.) 

  

Поводом пригодних датума (Светог Саве, Дана школе, 
годишљице смрти или рођења писаца приређена је 
изложба литерарних радова. 
Поводом 159 година од рођења М. Пупина на паноу у 
библиотеци изложен додатак из ''Политике'' 
''Пупинова борба за Србију'' 
Поводом 200 година од рођења П.П. Његоша је 
изложен додатак из ''Политике''-''Његошев трећи век'' 
У просторијама библиотеке су одржаване 
манифестације и скупови у организацији школе 
06.12.2013. –стручни скуп''Актуелности у образовно 
васпитној пракси''-Едуко центар друштва за 
образовање, Нови Београд 
У библиотеци су гостовали и млади из стручних 
електротехничких школа на размени из Србије, 
Француске и Немачке 

 Сарадња са свим активима 
наставника  

 Рад на осавремењавању и 
модернизацији библиотеке 

Поправљен је квар код приступа Интернету који је 
онемогућавао сарадњу са другим библиотекама а и у 
раду самих библиотекара представљао сметњу. 
Морамо нагласити да је већа сарадња са родитељима 
изостала, 
Предлажемо и молимо да библиотека добије климу 
због близине крова и тешких услова рада и у топлом и 
прохладном периоду. 
Молимо и за други новији , савременији компјутер да 
би нам библиотека постала модеран информациони 
центар школе. 
Наравно и фонд библиотеке треба обогатити 
различитим садржајима и областима науке и 
лектиром која је код неких наслова у прилично 
похабаном стању. Тако да су ово наши предлози за 
наредну школску годину. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРЕНТСКЕ СЛУЖБЕ  
 
У школској 2013/2014.години, референти за ученике су обављали све послове везано за 
редовне и ванредне ученике који им припадају по систематизацији радних места.  
У сарадњи са помоћницима директора ажурирани су спискови редовних ученика, а на 
основу њих извршена је и исправка у матичним кљигама ученика. Свим ученицима који су 
подносили молбе по било ком основу, служба је уредно издала решења, а за ученике за 
које је требало организовати полагање годишњих испита због промене образовног 
профила исто је учињено. Извршена је комплетна контрола матичних књига из претходне 
школске године, извршене су исправке и исте су дате на коричење. Штампане су нове 
матичне књиге за редовне и ванредне ученике. Референти су учествовали у припреми 
сведочанстава и диплома за редовне и ванредне ученике, у припреми поправних, 
разредних, завршних и матурских испита. Писали су записнике за све ученике који су 
излазили на ове испите.  
У току ове школске године издато је око 5000 потврда редовним ученицима, вођена је 
евиденција о исписаним и уписаним ученицима у току школске године. 
Током септембра и октобра 2013.године израђена је комплетна статистика за Школу и 
иста достављена надлежним органима. Спроведен је конкурс за доделу ученичких 
стипендија и кредита, на основу ког су наши ученици добили стипендије.  
У школској 2013/2014. години 51 ученик се уписаo ванредно на доквалификацију или 
преквалификацију у одређени образовни профил. За ученике који су уписали четврти 
степен стручне спреме након завршеног трећег степена ове године је организована  
консултативна настава. Референти су учествовали  у изради распореда за полагање 
ванредних испита по испитним роковима предвиђеним Статутом Школе. Од 14 ученика 
који су уписали доквалификацију за четврти степен и слушали консултативну наставу, 
ниједан није завршио школовање до краја августа 2014. године.  Сви  настављају 
школовање у наредној школској години. Сви ванредни ученици су добили решење о 
признавању и полагању испита, тако да су сви тачно знали шта им се од предмета 
признаје и шта треба да плажу по Наставном плану и програму. Референти су писали  
матичне књиге за сваки образовни профил ванредних ученика, као и сведочанства и 
дипломе онима који су завршили школовање. Пети степен стручне спреме – 
специјализацију уписало је 3 ученика од којих је ниједан није  завршило школовање у 
предвиђеном року.  
Издато је преко 200 дупликата сведочанстава и диплома учени-цима који су раније 
завршили школу. У сарадњи са помоћницима директора извршена је провера валидности 
диплома за преко 80 ученика наше школе на захтев предузећа у ком су запослени.  
По налогу директора, референти су радили и друге послове.  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА 
 
Правна служба, односно секретар школе обављала је послове у складу са важећим 
прописима који се односе на средњу школу и у складу са потребама школе. Послови су 
подразумевали усклађивање правних аката школе са важећим Законима, као и заступање 
школе по одређеним судским предметима.  
Обављани су послови везани за регистрацију школе, поступање по налозима 
инспекцијских служби и слично. 
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Секретар школе обављао је послове везане за комплетне радне односе, ажурирање 
персоналне документације запослених и писање појединачних правних аката за 
запослене. Такође, присуствовао је седницама Школског одбора, водио записнике и 
писао одлуке, као и одговоре на све врсте молби, приговора и захтева. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВА 
 
Служба рачуноводства је свој рад заснивала на Закону о буџетском рачуноводству. У 
складу са тим састављала је периодичне обрачуне и завршни рачун за протеклу фискалну 
годину. Редовно је вршила обрачун и исплату личних доходака, боловања и осталих 
примања радника. Вршила је плаћање рачуна и фактурисање услуга. Обрачунавали су се и 
исплаћивали порези прописани законом, састављали извештаји који су били достављани 
надлежним службама. 
                            

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

На првој седници 26.09.2014. конституисан је ученички парламент бирањем руководства 
(председника,заменика и записничара), председништва и представника за Школски 
одбор. 

1. Лука Минић - председник, Драган Ђекић - заменик, Тара Јовић - записничар 
2. Председништво  

Прва година: Попић Анђелко, Кузмановић Алекса и Турковић Едис 
Друга година: Пепић Љубомир, Бодор Леа, Веселинов Срђан 
Трећа година: Матаругин Драган, Делић Милош, Веселић Тамара 
Четврта година: Унковић Раде, Дајић Јелена и Гајић Милан. 

За  Школски одбор изабрани су Јелена Дајић и Лука Минић. 
Током школске године парламент се састајао и доносио одлуке везане за: 
  *  Развојни план школе 
  *  Покретање хуманитарних акција 

- Прикупљање новца за настрадале студенте у Америци са ФТН (октобар) 
- Слаткиш за децу из свратишта- Одржана је хуманитарна свирка а наступали  су: - 

Mađistralci, - Refused Renewal  и - Borbena Organizacija (децембар) 
- Хуманитарна рок свирка за малог Константина који болује од церебралне парализе  

а наступали су: Sex or Suicide, Borbena Organizacija, Uvertira и Harpun (улаз 100 
динара) (април) 

- Прикупљање средстава за становнике угрожене поплавама (мај). 
У сарадњи са професорицама Бранком Павловић и Евом Видец одржан је  концерт 
поводом Осмог марта за девојчице и професорице из  школе. (март) 
   *  Спортске активности: турнир у фудбалу, гејминг турнир (април,мај) 
   *  Организацији Сајма образовања(фебруар) 
   *  Лига бендова и испраћај матураната(јун) 
   *  Именовање комисије за избор ученика генерације и прославу матурске вечери 
 
Чланови парламента су активно учествовали на седницама и својим сугестијама и 
предлозима допринели конструктивном раду парламента.    
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САВЕТ РОДИТЕЉА 
 
Савет родитеља ЕТШ „Михајло Пупин“ се конституисао на време у складу са законом. 
Одржано је укупно три састанка Савета родитеља. На првом од њих су изабрани чланови у 
руководству овог тела, председник Савета родитеља Милица Остојић Бундало, 
представника родитеља у Тим за инклузивни развој школе и представник Савета 
родитеља за састав Школског одбора. 
Школске 2013/14. године успостављена је добра сарадња како међу члановима Савета 
родитеља, тако и са представницима школе. Савет родитеља је као и сваке године, 
обављао послове из свог делокруга рада, а један од највећих и најзначајнијих је било 
активно учествовање у избору дестинација за екскурзије и матурске вечери. Због нових 
законских одредаба екскурзија није било, али је Савет родитеља активно учествовао у 
избору и организацији извођења матурске вечери.   
Такође су представници родитеља били упознати са успесима ученика, резултатима са 
такмичења, имали прилику да одгледају представу „Државни Посао“, да обиђу 
просторије школе, да виде нове учионице и опрему, као и да виде изложбу најуспешнијих 
радова наших ученика. 
   

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА 
 

У школској 2013/14. години реализовано је све предвиђено годишњим планом стручног 
усавршавања наставника. Наставници су се у овој школској години усавршавали у складу 
са новим Правилником о стручном усавршавању и личним приоритетима.  
Ова школска година је за већину наставника закључна за други петогодишњи циклус, те су 
реализована усавршавања у складу са потребама наставника у смислу допуне неопходног 
броја сати усавршавања из приоритетних области.  

 

Стручно веће Назив семинара  Број 
полаз
ника 

Електротехника и 
машинство 

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а (бр. 458) 8 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

63 

Практична настава Саветовање осветљења 2013 год. 4 

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а (бр. 458) 4 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

10 

Друштвене науке Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ 
настави и учењу (бр. 465) 

4 
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Аутентично искуство у учењу (бр.110-00-00063/2012-06) 2 

Електронским учењем до креативне наставе (бр. 777) 2 

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а (бр. 458) 2 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

7 

Природне науке Републички семинар о настави физике (бр. 681) 1 

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а (бр. 458) 1 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

6 

Страни језик Водич за час одељенског старешине (бр. 30) 1 

Електронским учењем до креативне наставе (бр. 777) 6 

Савремене методе наставе и наставни материјали (бр. 
493) 

1 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

3 

Матерњи језик и 
књижевност и 

уметност 

Електронским учењем до креативне наставе (бр. 777) 9 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

2 

Физичко 
васпитање 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања 
наставника (бр. 165) 

7 

Стручне службе Електронским учењем до креативне наставе (бр. 777) 1 

Подршка подстицању и развоју читања код деце (бр. 19) 1 

              Укупно   145 

  
 

ЕКСКУРЗИЈЕ 
 
Ексурзија је планирана у складу са Законом и посебним Правилником о организовању и 
извођењу екскурзија, а након што је Савет родитеља школе дао сагласност на програм 
екскурзије предложен од стране Наставничког већа школе. 
За ученике првог разреда је планиран једнодневни одлазак у Београд и обилазак музеја 
”Николе Тесле”, Музеја авијације и Авалског торња. 
За ученике другог разреда планиран је тродневни обилазак  западне Србије (обилазак 
Таре, Златибора, Мокре Горе, Соко града, манастира Рача, ХЕ „Бајина Башта“). 
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За ученике трећег разреда планирана је тродневна екскурзија у Ниш и обилазак 
археолошких налазишта Наис и Медијана, Нишке тврђаве, Ћеле куле, Чегара, Ресавске 
пећине, манастира Раваница, ХЕ „Вучје“. 
Ученици четвртог разреда су по плану требали да путују у  северни Италију на 5 дана 
(обилазак Трста, Венеције, Вероне, језера Гарда, Фиренце, Сан Марина, Милана). 
Екскурзије нису реализоване због измена у законским одредбама по којима се екскурзија 
третира као јавна набавка. Министарство просвете се није огласило по питању давања 
смерница за организацију екскурзија, па организација није била могућа. 
 

КАЛЕНДАР ИСПИТА 
Календар испита предвиђен Годишњим програмом рада је у потпуности испоштован. 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
У табели која следи приказан је успех ученика по одељењима, као и број изостанака по 
одељењу: 
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1 АО10 22 22 0 Павловић Јово 11 0 1 11 0 4 5 2,47 4384 459 4843 220,14 

2 Е11 26 26 0 Микловиц Игор 48 0 6 3 0 11 3 2,98 2209 865 3074 118,23 

3 А11 24 24 0 Ковачевић Милан 8 1 2 13 0 6 0 3,25 1727 139 1866 77,75 

4 АЕ1 28 28 0 Димитров Тамара 2 2 19 6 0 1 0 3,75 1365 207 1572 56,14 

5 Е15 26 26 0 Пекез Марија 18 1 8 4 0 13 0 3,13 2244 296 2537 97,58 

6 Е17 27 27 0 Вујић Љиљана 17 1 3 12 0 10 1 3,00 2825 302 30127 1115,81 

7 П11 26 25 0 Караба Милица 28 0 2 10 0 8 1 2,86 1160 205 1365 52,50 

8 М11 30 30 0 Микић Владан 5 3 17 7 0 4 0 3,65 2180 242 2422 80,73 

9 Р11 33 31 2 Добановачки Петар 0 20 13 0 0 0 0 4,39 2187 72 2259 68,45 

10 Р12 29 29 0 Павловић Бранка 7 12 13 1 0 4 0 4,09 2590 77 2667 91,97 

11 Т11 32 32 0 Крунић Смиљана 7 3 9 14 0 6 0 3,36 1827 281 2108 65,88 

12 Т14 26 26 0 Елези Ермидин 5 5 14 4 0 4 0 3,78 1179 203 1382 53,15 

13 Т15 23 23 0 Бабић Зорица 0 3 14 6 0 0 0 3,82 1768 162 1930 83,91 

14 Т13 29 25 5 Иванов Мирјана 8 4 11 3 0 8 1 3,66 2475 155 2630 90,69 

15 Т16 28 26 3 Неговановић Стојанка 19 4 13 9 0 3 1 3,53 2862 225 3087 110,25 

16 ИТ1 29 24 5 Докић Ивана 0 24 5 0 0 0 0 4,70 1941 33 1974 68,07 

17 ТМ1 17 17 0 Катона Силвија 2 3 4 8 0 2 0 3,35 1926 55 1981 116,53 

18 АО20 25 23 0 Салаћанин Јован 26 0 4 8 0 11 2 2,61 3311 1710 5021 200,84 

19 Е23 20 20 0 Чаленић Илија 13 1 4 2 1 6 6 2,68 3686 574 4260 213,00 

20 ЕТ2 11 10 0 Видец Ева 11 0 0 4 0 5 3 2,73 1047 233 1280 116,36 

21 А21 20 20 0 Пајчин Војислав 11 0 2 8 0 9 0 2,90 2587 333 2929 146,45 
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22 АЕ2 26 26 0 Макевић Стана 1 7 12 6 0 1 0 3,91 1116 61 1171 45,04 

23 Е25 29 28 1 Томић Мирослав 21 2 8 0 9 9 7 3,06 4811 383 5184 178,76 

24 Е27 32 32 0 Васић Бранка 19 0 5 14 1 12 0 2,91 2990 444 3434 107,31 

25 П21 23 23 0 Скоко Саша 22 2 1 14 0 8 0 2,90 1803 240 2163 94,04 

26 М21 27 27 0 Исајловић Душица 2 9 14 2 0 2 0 4,14 1770 111 1881 69,67 

27 Р21 31 31 0 Половина Стана 8 9 15 1 0 6 0 4,00 2301 250 2551 82,29 

28 Р22 30 28 2 Јакшић Јелена 3 10 16 2 0 2 0 4,10 2162 155 2317 77,23 

29 Т21 24 24 0 Нећак Даниела 2 3 7 12 0 2 0 3,49 2190 271 2461 102,54 

30 Т23 26 24 2 Роквић Соња 6 3 10 8 1 3 1 3,41 2015 318 2333 89,73 

31 Т24 26 25 1 Живчић Зорица 2 5 8 11 0 2 0 3,43 1793 302 2095 80,58 

32 Т25 23 23 0 Милорадов Јелена 2 5 14 2 0 2 0 3,88 1916 268 2184 94,96 

33 Т26 29 28 1 Ивановић Вања 0 3 11 15 0 0 0 3,54 2899 352 3251 112,10 

34 ИТ2 25 23 2 Богићевић Небојша 0 24 1 0 0 0 0 4,79 1161 49 1210 48,40 

35 ТМ2 16 15 1 Кираљ Карољ 0 6 8 2 0 0 0 4,42 1434 57 1491 93,19 

36 АО30 24 24 0 Ћулибрк Владислав 1 1 5 6 1 1 10 3,06 4313 81 4394 183,08 

37 Е33 16 16 0 Радукин Јованка 1 0 2 8 5 1 1 2,73 1501 439 1940 121,25 

38 ЕТ3 14 14 0 Лојаничић Ана 0 1 2 8 2 0 1 3,15 1516 398 1914 136,71 

39 А31 23 23 0 Свитлица Александар 2 1 4 10 7 1 0 2,90 1826 446 2272 98,78 

40 АЕ3 25 25 0 Бањац Бранкица 4 7 6 9 0 2 1 3,67 2075 332 2407 96,28 

41 Е35 23 22 1 Петрић Весела 11 0 6 8 0 4 5 2,90 2668 267 2935 127,61 

42 Е37 23 23 0 Братић Миливојка 16 2 3 7 0 10 1 2,96 2749 230 2979 129,52 

43 М31 25 25 0 Цвејановић Борислава 25 10 10 4 0 1 0 4,09 2271 106 2377 95,08 

44 П30 15 15 0 Вукмировић Јелена 11 2 3 7 0 3 0 3,32 1889 249 2138 142,53 

45 Р31 26 25 1 Лазукић Ксенија 3 10 11 2 0 2 1 4,07 1974 93 2065 79,42 

46 Р32 26 25 1 Стојановић Славица 0 15 11 0 0 0 0 4,35 1840 77 1917 73,73 

47 РМ3 25 23 2 Ковач Миклош 4 3 7 10 1 4 0 3,32 2487 267 2754 110,16 

48 Т31 26 26 2 Амиџић Небојша 2 6 9 8 0 2 0 3,70 2532 326 2858 109,92 
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49 Т33 31 29 2 Касаловић Свјетлана 1 15 10 5 0 1 0 4,23 2458 308 2766 89,23 

50 Т34 26 23 3 Мудри Владимир 1 8 16 1 0 1 0 4,12 2014 168 2182 83,92 

51 Т35 22 22 0 Вукмировић Тијана 3 7 7 4 0 4 1 3,70 3503 193 3696 168,00 

52 Т36 29 29 0 Ранчић Ангелина 0 5 10 14 0 0 0 3,58 2533 420 2953 101,83 

53 А41 27 25 2 Поткоњак Душанка 10 11 5 3 0 8 0 3,81 2181 283 2464 91,26 

54 АЕ4 22 22 0 Радаковић Тања 0 6 6 7 2 0 0 3,76 3591 223 3814 173,36 

55 Е45 17 17 0 Радишић Милорад 5 2 3 6 2 1 3 3,06 1728 217 1945 114,41 

56 Е47 26 26 0 Обрехт Петар 17 1 5 9 0 10 1 3,00 2384 583 2967 114,12 

57 Е48 21 21 0 Жембери Филип 8 5 7 1 0 8 0 2,93 2217 297 2514 119,71 

58 М41 21 21 0 Радовић Ксенија 1 1 2 3 0 1 15 3,00 2114 210 2324 110,67 

59 П40 15 15 0 Стеванов Радослава 12 2 5 3 0 5 2 3,06 2971 632 3602 240,13 

60 Р41 33 32 1 Митровић Мирјана 0 16 14 3 0 0 0 4,29 2367 133 2500 75,76 

61 Р42 33 32 1 Станић Светлана 0 18 13 2 0 0 0 4,35 2580 139 2700 81,82 

62 Т41 25 25 0 Дуђак Александра 7 4 9 6 2 2 2 3.94 2365 97 2462 98,48 

63 Т42 18 18 0 Бјелица Васо 0 5 6 6 1 0 0 3,63 1338 243 1581 87,83 

64 Т43 25 25 0 Нађ Дејан 0 14 7 4 0 0 0 4,31 3599 352 3951 158,04 

65 Т44 27 26 1 Милић Маја 0 6 8 7 3 0 3 3,64 3713 316 4029 149,22 

66 Т45 19 18 1 Момчиловић Мирјана 7 3 6 4 0 2 2 3,46 2136 262 2398 126,21 

67 Т46 29 24 5 Ристић Јелена 3 11 11 4 0 3 1 4,01 2346 235 2670 92,07 

68 ТМ4 18 18 0 Фараго Хорват Аранка 0 2 5 11 0 0 0 3,31 2122 171 2293 127,39 

  68 1673                       157742 18882 203801   



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

Страна 49 oд 107 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА МАТУРИ 
 
Успех ученика на матурском и завршном испиту дат је у табели која следи: 
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1 АО30 24 Ћулибрк Владислав 14 14 2 0 1 6 5 

2 Е33 16 Мали Слађана 15 15 2 2 2 1 8 

3 ЕТ3 14 Лојаничић Ана 14 11 2 3 5 1 0 

4 А41 27 Поткоњак Душанка 19 19 10 8 1 0 0 

5 АЕ4 22 Радаковић Тања 22 22 6 9 6 0 1 

6 Е45 17 Радишић Милорад 13 13 3 8 2 0 0 

7 Е47 26 Обрехт Петар 15 15 4 9 2 0 0 

8 Е48 21 Жембери Филип 13 13 8 4 1 0 0 

9 М41 21 Цицмил Ксенија 20 20 1 7 9 1 2 

10 П40 15 Стеванов Радослава 10 10 5 5 0 0 0 

11 Р41 33 Митровић Мирјана 33 33 26 5 2 0 0 

12 Р42 33 Станић Светлана 33 33 29 3 1 0 0 

13 Т41 25 Дуђак Александра 22 22 8 10 4 0 0 

14 Т42 18 Бјелица Васо 18 9 8 1 0 0 0 

15 Т43 25 Нађ Дејан 25 25 17 8 0 0 0 

16 Т44 27 Милић Маја 26 26 12 11 3 0 0 

17 Т45 19 Момчиловић Мирјана 15 15 3 8 4 0 0 

18 Т46 29 Кецојевић Катарина 27 27 22 5 0 0 0 

19 ТМ4 18 Фараго Хорват Аранка 18 18 6 8 4 0 0 

  19 430   372 360 174 114 47 9 16 
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1 АО30 24 Ћулибрк Владислав 8 8 0 2 0 4 2 

2 Е33 16 Мали Слађана 7 6 0 0 0 6 0 

3 ЕТ3 14 Лојаничић Ана 3 3 0 0 0 3 0 

4 А41 27 Поткоњак Душанка 7 7 1 6 0 0 0 

5 АЕ4 22 Радаковић Тања 1 1 0 0 1 0 0 

6 Е45 17 Радишић Милорад 4 4 0 0 3 1 0 

7 Е47 26 Обрехт Петар 7 6 0 1 5 0 0 

8 Е48 21 Жембери Филип 7 6 0 0 6 0 0 

9 М41 21 Цицмил Ксенија 2 2 0 2 0 0 0 

10 П40 15 Стеванов Радослава 2 2 0 0 1 1 0 

11 Р41 33 Митровић Мирјана 0             

12 Р42 33 Станић Светлана 0             

13 Т41 25 Дуђак Александра 2 2 1 1 0 0 0 

14 Т42 18 Бјелица Васо 0 0 0 0 0 0 0 

15 Т43 25 Нађ Дејан 0             

16 Т44 27 Милић Маја 0 0 0 0 0 0 0 

17 Т45 19 Момчиловић Мирјана 3 3 0 1 2 0 0 

18 Т46 29 Кецојевић Катарина 2 2 0 0 2 0 0 

19 ТМ4 18 Фараго Хорват Аранка 0             

  19 430   55 52 2 13 20 15 2 
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РАД СЕКЦИЈА 
 
Рад секција огледао се у припреми ученика за такмичења и манифестације. Рад секција 
обухваћен је у извештајима Стручних већа и извештају са такмичења.  

Извештај секције за роботику 

 
Чланове секције окупили смо, као и сваке године,  у октобру месецу 2013. године. Секција 
је у том тренутку бројала око 25 ученика. Од овог броја 7 ученика је учествовало и прошле 
године на такмичењу, а осталима је ово прво учешће. Менторски тим су чинили: 
наставник Васо Бјелица и бивши ученици наше школе а сада студенти ФТН-а Војислав 
Миливојевић, Сава Јаковљев и Горан Кецман.  
Циљ секције је да се талентованим ученицима омогући додатно образовање и да кроз 
прављење робота за такмичење Еуробот, примене практично знање које су стекли у нашој 
школи. 
Тема овгодишњег задатка је Праисторија. Робот је требао да за 90 секунди обради што 
више елемената: 
1. Упали праисторијску ватру тако што ће троугао окренути на боју своје екипе (дрвени 

једакостранични троуглови сранице 150 и висине30мм). 

2. Обере што више воћа са дрвећа и истовари их у одговарајуће посуде(плутани чепови) 

3.  Пинг понг лоптицама   прекривеним са чичком погоди мамута и залепи их на 

одговарајуће место на мамуту. 

4. Залепи фрескена зид (димензије фреске 100x150мм). 

5. По истеку 90 секунди робот је требао да „улови“ мамута (пребаци мрежу). 

Робот је пројектован да обави све задатке осим задатка 2., брање воћа.  
Овогодишња правила су дозвољавала да се праве два робота по екипи. Ми смо желели 
да искористимо ову погодност јер у овом случају могуће напаравити већи број поена јер 
оба робота заједно раде на савладавању задатка.  
По презентацији правила и интерпретацији нејасних детаља уследило је изношење идеја 
од стране ученикa и кометарисање предности и мана понуђених концепција. После 
отприлике месец  дана успели смо у начелу да се договоримо о главним механиким 
решењима тј. одредили смо који механизме ћемо уградити на наше роботе. Упоредо смо 
се договарили које електронске склопове ћемо користити. Неке смо већ имали развијене 
а договорили смо се које ћемо покушати да развијемо у наредној години. Идеја је била да 
се доврши систем за навигацију по узору на једну екипу са ФТН-а. За разлику од 
претходне сезоне када је и започет овај пројекат, ове године је завршена прва верзија 
навигационог система.  
После набавке средстава за израду робота (механичких и електронских) у новембру смо 
кренули са реализацијом робота. Израда механичких склопова и електронике се одвијала 
упоредо. Ученици се сами определе на чему желе да раде премда их ми форсирамо да 
буду упућени у све сегменте робота како би њихово знање било потпуније. 
Израда механичких склопова подразумева коришћење постојећих склопова и њихово 
прилагођаванје тренутном задатку и израда потпуно нових за које је потребно направити 
прототип тестирати на га и прећи на коначну реализацију. Ученици су нацртали техничке 
цртеже на основу којих су нам спољњи сарадници израдили машинске делове. За 
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монтажу је било потребно два месеца, тако да су роботи били склопљени крајем месеца 
фебрура. 
Искористили смо укупно 3 дц мотора и два серво мотора на великом роботу. Два за погон 
робота, и један за механизам који је испуцавао пинг понг лоптице. Два серво мотора су 
кориштена за роботску руку којом смо окретани троуглови. На малом роботу су 
употребљена 2 ДЦ мотора  за погон робота и  један ДЦ мотор  за механизам који је 
испуцавао мрежу за мамута и један серво мотор за рушење  троуглова  који се налазе на 
странама стола.  
Од електронике користили смо драјверска кола за погон, главну електронску плочу и 
помоћно драјверско коло које је управљало осталим моторима у роботу. Драјверко коло 
за погон  у спрези са квадаратурним енкодерима управља радом погонских мотора, мери 
пређени пут и коригује грешку. Тако да је робот у сваком тренутку „знао“ где се налази на 
терену. Главна електронска плоча садржи главни микроконтролер који управља свим  
склоповима у роботу. Сву електронику су реализовали ученици. 
Последњи  месец  пред такмичење потрешен је на програмирање робота и отклањање 
недостатака који су се показали када  је почело тестирање. Програмирање подразумева 
непрекидно мењање програми у учестало тестирање у којем су учествовали сви чланови 
екипе. Приликом тестирања се смишљају могуће тактике за такмичењеи откривају мане 
које нису предвиђене при пројектовању робота. Ове године је посебно било тешко јер 
смо правили два робота што значи да је било потребно дупло више времена и дупло 
више ученика који активно учествују у раду. Нај већи проблем је била синхронизација 
између наша два робота, да не сметају један другом тј. да не дођу у конфликт. 
Наше национално такмичење одржано је 26. априла 2014 године на Спенсу у Новом Саду. 
На такмичењу је учествовало 17 екипа. Са ФТН-а је учествовало 12 екипа,са ЕТФ из 
Београда учествовале су две екипе, из Суботице је учествовала једна екипа, а била је и 
једна екипа из Француске. Наш тим под називом Electropioneer је једини средњешколски 
тим који је учествовао на такмичењу. У укупном пласману наша екипа је заузела прво 
место. Овим пласманом смо се квалификовали за међународно такмичење Еуробот 2014.  
које се одржало у Дрездену у Немачкој. 
Такмичење у Немачкој одржано је од 06.06.2014 до 09.06.2014. године. Припреме и 
одлазак на такмичење финасиски  су помогли Покрајински секретаријат за образовање,  
Градска управа за образовање и Ротари клуб Нови Сад. Само такмичење је одржано у 
Дрездену у просторијама и анфитеатру  Техничког универзитета. На овом такмичењу 
учествовало је 40 екипа из целе Европе. У укупном пласману смо заузели 20 место.  
На овом такмичењу учествовало је 13 ученика. Они су били у могућности да упореде 
резултате свог рада и да размене искуства са колегама из иностранства. Ово искусво је 
изузетно значајно за наставак образовања јер могу да виде праву примену свега што се 
учи у нашој школи. 

Ученици: 

1. Козомора Марко 
2. Козомора Стефан 
3. Благовчанин Игор 
4. Поша Бруно 
5. Гостојић Горан 
6. Кобиларов Петар 
7. Ботић Милош 
8. Адам Филип 
9. Ђорђевић Филип 
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10. Вајда Бела 
11. Стојановић Александар 
12. Стојиљковић Вања 
13. Павлов Бојан 

Професор ментор: Васо Бјелица, дипломирани инжењер електротехнике 

 

 
Кабинет за роботику 

 

Извештај драмске секције  

 
Драмску секцију у школској 2013/2014. водила је професорка Бранка Павловић. 
Приредба поводом Дана жена - „СВИМ ДИВНИМ ЖЕНАМА“, одржана 07.03.2014. у 
свечаној сали наше школе. 
Рад секције обухваћен је у 14 наставних часова реализованих од  18.02. – 07.03.2014. 
(часови су уписани у Дневник осталих облика васпитно-образовног рада за трећи разред).  
Садржај рада:  

 Посебно место заузеле су афористичке реченице Бранислава Нушића, 
најзначајнијег српског комедиографа рођеног пре 150 година.  

 Приредбу су употпунили најлепши љубавни стихови песника Алексе Шантића – 
његова „Емина“, чиме смо обележили 90 година од смрти великог уметника. 
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 Програм приредбе чинили су и одабрани стихови и реченице великана српске и 
европске књижевности (Душка Трифуновића, Јована Стерије Поповића, Иве 
Андрића, Бранка Ћопића, Оноре де Балзака, Франсоа Саган....).  

 Визуелни део: слајдови сачињени од фотографија књижевника, уметничких слика 
Милене Павловић Барили, Олене Соколовске и Мерсада Бербера, те фотографија 
цветних и етно-мотива. 

 Музички део: интерпретације изабраних балада домаћих рок-група из 80-их 
година прошлог века. 

Реализација:

Драмски део:
• Антонина Јованчевић, Т23

• Александар Миленковић, Т36

Музички део:
• Ненад Вајагић, Р12 – соло гитара

• Огњен Миливојша – вокал

• Школски бенд:

o Никола Гарабандић, Р41

o Мирослав Цвијановић

o Стефан Тулаћ, Р42

o Лука Минић, Т43

Данило Радуновић, проф. (школски бенд)
Бранка Павловић, проф. (сценарио и режија)

Техничка подршка:
•Лука Петровић, Т36
•Александар Стојановић, Т36
•Богдан Павловић, проф.

 

Извештај секције за вебдизајн 
 

У току школске 2013/14. године, у другом полугодишту деловала је секција за вебдизајн. 
Секцију су похађали ученици ЕТШ "Михајло Пупин" и десетак ученика из других школа. 
Рад секије се одвијао кроз двонедељне састанке и кроз онлајн активности на интернету. 
Теме секције су биле везане за израду веб локација помоћу готових алата за управљање 
садржајем: Вордпрес и Џомла. Секцију су водили наставници школа: Жолт Коња, Данијела 
Радмиловић и Мариана Бојко. У раду секције, организацији састанака и спровођењу 
онлјан активности велики допринос су дали: Милош Љатковић - студент ВТШНС и Лука 
Минић ученик ЕТШ "Михајло Пупин". 
 
Такмичење из рачунарских игрица 
 
Први пут у школи, у органиацији ученичког паралмента, организован и успешно је 
спроведено такмичење из рачунарских игрица. Такмичење је самостално организовао 
Ученички парламент на челу са председником Луком Минићем. Школски надзор над 
такмичењем је вршио наставник Коња Жолт. 
На такмичење се пријавило 32 тима ученика, сваки тим имао је по 16 ученика. 
Представници тимова су, на састанцима који су претходили такмичењу, договорили 
правила и начин одвијања такмичења. Такмичење је успешно спроведено у другом 
полугодишту. На тзв. првом ЦС турниру школе, победио је тим ученика одељења ТМ2. 
 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 55 

 

Извештај са такмичења  

 
XVI републичког такмичења ученика електротехничких школа у области аутоелектрике 
и дијагностике 
Нови Сад, 05.04.2014. 
 

 
Отварање такмичења за Аутоелектричаре и Аутоелектроничаре 

Пласман: 
 
АУТОЕЛЕКТРИКА 

1 место – Драгиша Радуловић АО30, ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад 
2. место – Игор Фабри, АО30, ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад 

 
АУТОЕЛЕКТРОНИКА 

1. место – Јован Летић АЕ4, ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад 
2. место – Глоријан Харди АЕ4, ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад  

 
 
 
 
 
 
 
ПРВО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПРОГРАМИРАЊА 
БЕОГРАД, Висока школа електротехнике и рачунарства,  
13.04.2014.  
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Дана 13.04.2014. оджано је прво државно такмичење из програмирања ученика 
електротехничке школе, на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду.  

 

  
У категорији ученика који уче програмирање једну 

годину, прво место освојила је наша ученица 
Бојана Зорић Р22 – ментор Небојша Богићевић 

У категорији ученика који програмирање уче две 
или више година, наш ученик Бојан Стипић Р42 – 

ментор Радослав Павловић, освојио је 3.место 

 
 
Такмичење из роботике ЕУРОБОТ 2014, Нови Сад 26.04.2014  
 
Наше национално такмичење под називом Еуробот одржано је 26. априла 2014 годинена 
Спенсу у Новом Саду. На такмичењу је учествовало 17 екипа. Са ФТН-а је учествовало 12 
екипа,са ЕТФ из Београда учествовале су две екипе, из Суботице је учествовала једна 
екипа, а била је и једна екипа из Француске.  
Наш тим под називом Електропионир је једини средњешколски тим који је учествовао на 
такмичењу. У укупном пласману наша екипа је заузела прво место. Овим пласманом смо 
се квалификовали за међународно такмичење Еуробот2014 које ће се одржати у 
Дрездену у Немачкој од 06. Јуна. Тим који води Васо Бјелица чине: 
 

 Козомора Марко  

 Козомора Стефан  

 Благовчанин Игор  

 Поша Бруно  

 Гостојић Горан  

 Кобиларов Петар  

 Ботић Милош  
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 Адам Филип  

 Ђорђевиц Филип  

 Вајда Бела  

 Стојановић Александар  

 Стојиљковић Вања  

 Павлов Бојан  

 

 
Наши и национални шампиони роботике са ментором Басом Бјелицом 

 
 
XX РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА,  
10.05.2014. Нови Сад  
 
• Такмичило се 107 ученика из десет градова у Војводини, у 4 категорије: ОЕТ1, ОЕТ2, 

Електроника и Енергетска електроника. Наши ученици су освојили: 

• ОЕТ1: 2.место - Дугоњић Здравко, 4 место Јокановић Милан (ментор Томка Вујичић) 

• ОЕТ2: 2. место Марић Лука, 3.место Судар Данијел, 3.место Игњатовић Никола, 

4.место Косић Александар (ментор Томка Вујичић) 

• Електроника: 1.место Васиљевић Вукашин, 3.место Ђуришић Дарко, 4.место Марковић 

Милош, 5.место Лукач Зоран (ментор Данило Радуновић и Славица Потребић) 

• Енергетска електроника: 1.место Мијић Немања, 2.место Бабић Милан, 5.место Милић 

Зоран (ментор Радомир Анђелковић) 
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Томка Вујичић са награђеним учеником 

 

 
Награђени ученици са менторима 

 
 

 
 
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
ФИЗИКА 
Наш ученик Вајда Бела пласирао на државно такмичење из физике (ментор проф.Затезало 
Миодраг и Бранкица Бањац). Такмичење је одржано 25-27, од 25 до 27 априла у Краљеву. 
Ученик је освојио похвалу. 
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МАТЕМАТИКА 
Наш ученик Губаш Иван (ментор Светлана Станић) пласирао на Државно такмичење из 

математике, које је одржано 15.марта 2014. у Нишу и освојио похвалу. 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Наш ученик Јан Спевак освојио је 1.место на школском,  2.место на окружном такмичењу 

из енглеског језика у Сремским Карловцима и пласирао се на републичко такмичење из 

енглеског језика које је одржано 6.априла 2014. у Београду.  

 
15. МЕЂУНАРОДНА СМОТРА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА ‘’ИНОСТ 2014’’ БАЊА ЛУКА  
 
 

 
Наша екипа на смотри младих истраживача 

 
 
 
Основни подаци: 
Време одржавања од 23. - 25.04.2014., учесници из Републике Српске, Србије и окружења 
(учесници из основних, средњих школа и факултета) 
Презентације иновација и патената удружења иноватора и појединаца (пријављено око 
450 аутора).  
Екипу ЕТШ ’’Михајло Пупин’’ Нови Сад чине ученици Стефан Вукановић, Ђорђе Вујић, 
Марко Мелинк, Никола Ћук и професори Небојша Богићевић, Петар Добановачки, Саша 
Скоко.  
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Пријављено је 9 радова из области:  Примењена електроника, енергетска електроника, 

микроконтролери, примењени софтвер у електротехници-програмирање 

 

 
Гужва на штанду ЕТШ "Михајло Пупин" 

 
Радови у категорији такмичења и оцењивања 

 Практична реализација CNC машине, Давид Стефан Ожват, ментор: Саша Скоко 

 Транзисторски претварач са PWM техником за регулацију брзине једносмерног 
мотора са независном побудом снаге 0,8kw, група ученика М31 (Попов, Вајагић), 
П21 (Ћук, Мелинк), ментор Саша Скоко 

 Тиристорски претварач за регулацију осветљења са интегрисним колом TCA785, 
група ученика, ментор Саша Скоко 

 Електронски LED  дисплеј, Стефан Вукановић, ментор Небојша Богићевић 
 Кошаркашки семафор, Ђорђе Вујић, ментори Небојша Богићевић, Саша Скоко 

 Систем за комуникацију микроконтролера са другим уређајима преко серијског 

USB порта и Bluetooth модула, Стефан Вукановић, ментори Небојша Богићевић, 

Саша Скоко 

 Модел аутомобила са оптички вођеним микроконтролерским системом, Стефан 

Вукановић, ментори Небојша Богићевић, Саша Скоко 

 Софтвер за анализу термичких процеса електромотора, Никола Гарабандић,  

 Ментори Небојша Богићевић, Саша Скоко 

 Софтвер за анализу хармонијског изобличења напона и струје, Момир Костић, 

ментори Небојша Богићевић, Саша Скоко 
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Церемонија доделе награда 
 

 Стефан Вукановић, бронзана медаља  

 Никола Гарабандић и Стефан Вукановић, специјална златна плакета за изузетан 
допринос ставралаштву младих 

 

 
Додела признања Стефану Вукановићу 
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ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
 
Дана 08.05.2014. у Крагујевцу је одржан Национални сајам ученичног предузетништва. 
Сајам (такмичење)  је организовао  Business Innovation Programs. Нашу школу је 
представљао тим ученика из одељења М41 (Иван Вујовић, Александар Милетић, Немања 
Китић, Милан Јотовић) са ментором Тамаром Димитров.  
 

 
Екипа школе на Националном сајму ученичког предузетништва 

 
Ученици су основали предузетничку фирму под називом “ROBOTICS”, која се бави 
производњом и програмирањем аутоматизованих машина. 
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Ученици су искористили сва знања стечена код професора Жељка Петковића на смеру 
Мехатроника и решили да у својој предузетничкој фирми производе три врсте машина: 
Машине за утискивање датума на производе, машине за паковање производа и машине 
за сортирање производа. Као узорак своје машине, ученици су у Крагујевац носили 
машину за сортирање производа, коју су однели у деловима и на сајму самостално 
саставили. 

 

Монтажа опреме на лицу места 

 
На сајму се такмичилo   40 ученичких компанијa из целе Србије, и то у три категорије: 

1. Најбољи (најиновативнији) производ или услуга 

2. Изглед штанда 

3. Бизнис план 

Наши ученици освојили  1. место у категорији за најбољи (најиновативнији) 
производ/услугу. Ђаци су освојили новчану награду  9 000 динара.  
 
  
Осим што су целог дана вредно мајсторисали...  
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... и објашњавали посетиоцима своју замисао...  
 

 
 
 
...наши ђаци су изазвали и највише интересовања код новинара и ТВ репортера. Између 
осталих репортажа, у ВЕЧЕРЊИМ НОВОСТИМА освануо је следећи чланак:  
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“На Сајму ученичког предузетништва у Крагујевцу представило се 40 ђачких компанија. 
Идеја новосадске ЕТШ “Михајло Пупин” привукла је највише пажње, а већ је меркају и 
стране компаније.”  
За изум наших ђака посебно се заинтересовао Амбасадор Краљевине Норвешке,  
Нилс Рагнар Камсвог, који је био почасни гост и отворио ово такмичење. 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

 
 

 
 

Плакат школске представе о Михајлу Пупину 
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ПРЕДСТАВА МИХАЈЛО ПУПИН – БЕСМРТНИ ВИТЕЗ НАУКЕ И ЧОВЕЧАНСТВА 
 

 Михајло Пупин – бесмртни витез науке и човечанства  

 Сценарио: Љиљана Перишић Бурсаћ  

 Режија: Љиљана Перишић Бурсаћ  

 Техничка подршка: Радмила Хајдер, Бенце Золтан, Лука Минић, Милош 

Стјепановић  

 Глуме ученици:  

 Михајло Пупин: Стефан Тулаћ  

 Барбара Пупин: Маријана Негру  

 Олимпијада Пупин: Тамара Веселић  

 Млади Пупин: Никола Боришев  

 Епископ Мардарије: Огњен Ракић  

 Пупинов секретар Јован Кајгановић: Лука Будиша  

 Секретар Српског савеза „Слога“ Бранко Пекић: Никола Младеновић  

 Нобеловац Исидор Раби: Никола Игњатовић  

 Нобеловац Роберт Миликен: Милан Гордић  

 Нобеловац Ирвинг Ленгмур: Бруно Поша  

 Пупинов лекар: Александар Миленковић  

 Никола Тесла: Игор Стевановић  

 Милева Марић – Ајнштајн: Маја Мандић  
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Детаљ из представе 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

o За школску 2013/2014. проглашен је ученик Иван Губаш из одељења Р42, 

смер Електротехничар рачунара (одељењски старешина Светлана Станић). 

Поред изванредног успеха и владања у све четири године, Иван Губаш 

истакао се учешћем и пласманом на републичким такмичењима из Основа 

електротехнике, Електронике и Математике. 

 

 
 

Иван Губаш, одељење Р42, ученик генерације 

  
 
Проглашење ученика генерације свечано је обављено 23.06.2014. уз пригодну представу 
коју су припремиле професорке Ева Видец и Јелена Јакшић. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

Сарадња са Техничким школским центром из  Крања, Словенија 
 

Сарадња ЕТШ Михајло Пупин и Техничким школским центром из Крања - Словенија у 
школској 2013/14. години није реализована али одржани су пријатељски односи ове две 
школе.  
 

Сарадња са Средњом  школом  Арпад из Секешфехервара, Мађарска 
 

Сарадња ЕТШ Михајло Пупин и СШ Арпад из Секешфехервара – Мађарска у школској 
2013/14. години није реализована али одржани су пријатељски односи ове две школе.  

 

Сарадња са Електротехничком школом из Бања Луке и извештај са 
путовања ученика на сајамску смотру ''ИНОСТ МЛАДИХ'' Бања Лука 2013. 

 
У периоду од 23.04. до 25. 04.2014. одржана је међународна смотра младих иноватора и 
истраживача  под називом ''ИНОСТ младих'' у Бања Луци. На овој смотри учествовали су 
ученици и професори наше школе. Смотра окупља велики број основаца, 
средњошколаца, студената и других инховатора из Републике Српске, Србије и окружења. 
На смотри је учествовало око 450 аутора. 
Ученици који су учествовали на смотри су: Стефан Вукановић, Ђорђе Вујић, Марко 
Мелинк, Никола Ћук, док су професори (ментори) били Небојша Богићевић, Саша Скоко и 
Петар Добановачки. 
Екипа наше школе бија је смештена у ужем центру града а сам смештај је био на 
задовољавајућем нивоу. Након отварања смотре велики број гостију имао је прилику да 
се упозна са радовима наших ученика и можемо поносно нагласити да је наш изложбени 
простор био један о најпосећенијих на овој манифестацији.  
Након прегледања радова од стране стручне комисије ученици наше школе освојили су 
следећа признања: 

 Стефан Вукановић, бронзана медаља  за оптичи вођен модел аутомобила 

 Никола Гарабандић и Стефан Вукановић, специјална плакета за изузетан допринос 
ставралаштву младих  

 

Пројекат интеркултурална размена младих професионалаца 
"Електротехничар мехатронике" 2013/2014. 
 

Интеркултурална  размена младих професионалаца“Електротехничара мехатронике“ је 
реализована у сарадњи Волонтерског центра Војводине са партнерским организацијама 
Gwenilli,Quimper из Француске и Interkulturelles Netzwerk из Немачке. Пројекат траје 18 
месеци. 
Циљ овог међународног пројекта  је повезивање младих из три земље око теме 
индустријског развоја, који је значајан за унапређење привреде, размене знања и 
искустава, промоција мобилности и стицања међународног искуства као и ширење 
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животних видика. У оквиру ове размене имамо укупно 36 ученика, 3 тим лидера и 3 
професора. 
Ученицима је обезбеђен смештај, исхрана и простор у коме  се одвијају припремни 
програм размене односно језичке анимације и дружење и омогућена им је практична 
настава. 
Прва размена одржана  је у Немачкој у граду Ерфурт oд 09.12.2012. do 15.12.2012., која је 
протекла веома успешно. 
Друга размена била је одржана у Француској  у Quimperu oд 15.04.2012. до 22.04.2012., 
такође је протекла успешно. 
Учесници размене  у Немачкој и Француској су били ђаци средње електротехничке школе  
из Француске, Немачке и наше школе. Из сваке земље је учествовало по 12 ученика. 
Последња размена у оквиру овог пројекта oдржана је у Новом Саду, у периоду од 
29.09.2013. - 05.10.2013. 
У оквуру ове размене одвијале су се следеће активности: 
- Језичке и стручне анимације сваки дан 
- Туристичко разгледање града (излет, Петроварадин-Капела мира,Катакомбе) 
- Српско национално вече 
- Практичан рад  
- Посета Факултету техничких наука у Новом Саду  
- Посета термоелектрани Запад, Нови Сад 
- Спортске активности(стони тенис, куглање) 
- Евалуација размена 
 

 
 

Гости из Француске и Немачке са домаћинима 
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Размена која се одвијала у Србији добила је најбољу оцену по питању организације. 
Немачка и Француска  организација желе да наставе сарадњу са нашом школом, тако да 
се надамо новом пројекту 2016. године. 
Координатор пројекта испред наше школе била је професорица Милица Милосавић 
Караба.                                             

                    

Посета Фрајбургу у склопу ИПА пројекта за обновљиве изворе енергије 

 

У склопу ИПА пројекта из енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 
делегација Градске управе Нови Сад и професори Електротехничке школе''Михајло 
Пупин'' посетили су Фрајбург у периоду од 02.07.2014.-03.07.2014. Испред 
електротехничке школе ишли су: Елизабета Алиђукић, Јасна Скомрак и Саша Скоко. На пут 
се кренуло 01.07.2014 у 00.00 часова а повратак казад је био у поподневним часовима 
03.07.2014. У Нови Сад смо стигли 04.07.2014. у преподневним часовима око 9,30.  
У току боравка у Фрајбургу били смо смештени у еколошком котелу  у предграђу Vauban. 
Хотел је грађен и организован по високим еколошким нормама.  
У склопу посете обишли смо еколошко предграђе Баубан, у коме смо се упознали са 
елементима еколошке градње објекта висиког степена енергетске ефикасности, такозвани 
пасивни објекти (куће). Велики број објеката у склопу своје инфраструктуре има 
инсталиране системе фотонапонских панела на крововима објектата као и соларних 
панела за догревање топле потрошне воде.  
 

    
    

Реконструисани објекти високе енергетске ефикасности  
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Већи део   насеља грађен је 60-70-их година прошлог века са материјалима ниске 
енергетске ефикасности. У склопу тенденције повећања енергетске ефикасности и уштеде 
енергије за загревање и хлађење већина ако не и сви објекти су у грађевинско-
архитектонском погледу модификовани. 
У наставку посете организован је обилазак и ужег језгра града, као и соларног центра за 
обновљиве изворе енергије.  

 

     
 

Посета соларном центру у Фрајбургу  

 

Том приликом смо се упознали са савременим технологијама у изградњи објекта, и 
системима обновљивих извора енергије.  
На самом крају смо посетили постројење за производњу водоника који се користи као 
погонско гориво за аутомобиле. Иако је водоник веома запаљив у Немачкој постоји 
одговарајући број ових подстаница за аутомобиле који као погонско гориво користе 
водоник. 
 

Поред стручног разгледања предграђа у поподневним часовима имали смо слободно 
време за обилазак града што је искоришћено у циљу бољег упознавања града домаћина. 
Другог дана посете обишћи смо једну гимназију у еколошком предграђу које се 
реконструише по најмодернијим нормама енергетске ефикасности. 
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Посета постројењу за производњу водоника за аутомобиле 

 

 
 

Посета гимназији 

 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 74 

 

Посета је завршена око 10 часова и након тога су почеле припреме за повратак кући. У 
току повратка кући обишли смо одређене туристичке знаменитости регије, као што је 
посета изворишту Дунава као и посета Боденском језеру. 
Након тога упутили смо се ка Новом Саду. У току повратка кући свратили смо у вечерњим 
сатима до Салзбурга и направили краћу паузу од око сат времена. 
 

                 

   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 
 
У школској 2013/2014. години директор школе обављао је следеће редовне и додатне 
активности ради остварења циљева предвиђених Програмом рада школе, у складу са 
законским обавезама и ради унапређења васпитно-образовног рада. Ове активности 
обухватају: 
 
 Побољшање квалитетa наставе 
 Унапређивање материјалних услова рада у радионицама и лабораторијама 
 Бољу сарадњу са сервисима и радним организацијама, као и систематичнију контролу 

практичне наставе у њима 
 Остваривање увида у дневну организацију рада школе, школских радионица и 

извођења практичне наставе у њима 
 Учешће у раду Школског одбора 
 Припреме и реализацију седница Наставничког већа 
 Учешће у раду стручних органа у школи 
 Промоцију школе ради остварења плана уписа 
 Унапређивање рада секција 
 Активно учествовање у реформи образовања 
 Обнављање међународне сарадње 
 Сарадња са стручним телима и организацијама 
 

Побољшање квалитета наставе 
  

Квалитет наставе континуирано је унапређиван током школске 2013/2014. Систем 
кабинетске наставе функционише, електронски распоред часова урађен је на време и 
постављен на сајт школе. 

 
Сама настава праћена је у више сегмената: 
 теоријска и стручна настава 
 извођење практичне наставе  
 реализација допунске и додатне наставе 
 праћење рада секција 
 
Настава је стручно заступљена и изводи се по предвиђеном распореду. После 

потписивања уговора са радним организацијама, ученици су распоређени на реализацију 
практичне наставе. Настава је увођењем специјализованог кабинета унапређена у 
сегменту примене мултимедијалних технологија. 

Сарадња са привредом је, обзиром на економске потешкоће, задовољавајућа, а 
недостатак новца у буџету одразио се на финансирање материјала и опреме за извођење 
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наставе. Посебан напредак остварен је у сарадњи са предузећима која су дала подршку 
увођењу новог образовног профила – Електричар. 

После анализе на првом тромесечју наложено је појединим предметним 
наставницима да појачају број часова допунске наставе. Допунска и додатна настава 
реализоване су у складу са потребама ученика, али је и даље присутан проблем слабе 
присутности ученика. 

Поједине секције (Енергетска електроника, роботика) започеле су рад одмах 
почетком наставне године и резултати нису изостали.  

 
 
Унапређивање материјалних услова рада 
 

 
Залагањем наставника и ученика школе почетком календарске 2014. , а поводом Школске 
славе, пуштен је у учионици бр. 105 мултимедијални кабинет са комплетном опремом 
(два ЛЦД ТВ-а, рачунар, озвучење, Интернет ...)  
 

 
У уређењу учионице 105 учествовали су и ученици 

 
Захваљујући посебном режиму распореда, кабинет је убрзо постао место где су се 

могле исказати све предности коришћења мултимедије у настави. Доградњом наменског 
прогрма кабинет је ускоро оспособљрн и за видео-конференцијску везу.  
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 Током априла из овог кабинета праћен је пренос уживо (тзв. live-streaming) 
презентације колега из Београда (школа ITHS).  
 

    
Завршни радови – професори на делу 

 
 
Настављене су активности око изградње регионалног центра за обновљиве изворе 

енергије. Већи део опреме је стигао у школу и током године радило се на инсталацији 
исте и припреми школског простора. Планира се да центар почне са радом до краја 2014. 

 
Радови на санацији кровног покривача и замени азбстних плоча започети су према 

договореној динамици, 10. јула, а окончани су 25.августа. Пре почетка радова и након 
њиховог окончања обављена су од стране овлашћене институције мерења присуства 
честица азбеста у згради и дворишту школе. Присуство азбеста није уочено. 

Током уклањања азбестних плоча са крова са тавана су однете и азбестне плоче 
заостале од претходног извођача радова (санација школске куполе). 

Током извођења радова снимљен је посебном техником и кратки филм, који је 
постављен на сајт YouTube ("Санација крова ЕТШ "Михајло Пупин"). 

По окончању радова одржана је конференција за новинаре на којој су 
присуствовали члан Градског већа за образовање мр Владимир Јелић, начелница Градске 
управе за образовање Лудија Томаш и Дејан Слијепчевић, власник фирме "ГАТ".  
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Санација крова школе 

 
Током 2014. Обновљена је и радионица бр. 05 у којој је санирана влага. Уз додатно 
опремање инструментима, радионица се сада користи и као простор за рад секције из 
практичне електронике. 
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Санација и реконструкција радионице 05 

 
Сарадња са сервисима и радним организацијама 

 
Почетком школске године упоредо са потписивањем уговора са сервисима и радним 
организацијама остварен је директан контакт са сервисима за извођење практичне 
наставе и та сарадња била је веома добра. Настава у блоку такође је реализована уз 
подршку вишегодишњих сарадника из привреде. 
Посебан печат сарадњи са привредом дао је велики одзив фирми које траже ученике са 
образовног профила – Електричар, посебно Енерготехнике – Јужна Бачка, Нови Сад, која 
је, заједно са немачком агенцијом GIZ омогућила контакте са партнерском фирмом "R+S" 
из Немачке. Захваљујући наведеним сарадницима стигао је позив да се успостави 
сарадња, размена ученика и професора са школом Ferdinand-Braun у месту Фулда, 
Немачка. До прве посете треба да дође половином септембра 2014. 
 

 
Дневна организација рада школе 

 
У погледу организације рада школе је задржала праксу кабинетског рада која је дала 
добре резултате. Од велике помоћи је и Медијатека, која ради у обе смене.  
У току лета израђен је нови распоред часова, који је постављен на Интернет страницу 
школе. Распоред дежурства наставника је сада саставни део распореда часова 
наставника. 
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Као илустрацију оптерећености школе свим видовима додатних активности наводимо део 
послова и догађаја током школске године: 

Школска 2013/2014.  

Понедељак 
02.09.2013. 

Почетак школске године 

Уторак 
10.09.2013. 

Организовано предавње ФТН-а у Гимназији Јован Јовановић Змај. 
Предавање о курсевима програмирања и математике. 
Представљање департмана за рачунарску технику ФТН-а 

Субота 
14.09.2013. 

Тесла форум – организован одлазак ученика на Фрушку гору- 
хотел Норцев. 
Дан комуникација у оквиру Никола Тесла – secret connection 
summit 12.09.-15.09. 

Четвртак 
19.09.2013. 

Састанак директора са одељенским старешинама првог разреда 

Петак 
20.09.2013. 

Округли сто на тему нови образовни профил електротехничар за 
информационе технологије. 
Гости из Техничке школе Чачак (8 професора) 
Презентација Коње Жолта 
Обилазак радионица и кабинета 

Субота 
21.09.2013. 

ДМС отварање центра за младе таленте, директор присутан. 

Уторак и среда 
24-25.09.2013. 

Заједнички родитељски састанакупаве школе и родитеља у 
свечаној сали. 

25.09.- 01.10.2013. Сакупљање пакета за вршњаке у спрским енклавама на Косову. 
Свако одељење један пакет, укупно 40 пакета. 

Понедељак 
30.09.2013. 

Пазмена ученика. Стигли ученици из Немачке и Француске и биће 
до 05.10.2013. 

Среда 
02.10.2013. 

Посета представника ГИЗ канцеларије. Обилазак радионица и 
разговор са професорима(Госп. Харберс, Богдан Павловић, Васо 
Бјелица) 

Понедељак  
07.10.2013. 

Састанак комисије за јавне набавке поводом крова. 

Среда 
09.10.2013. 

Састанак комисије за јавне набавке поводом крова. 

Среда 
09.10.2013. 

Промоција монографије Михајло Пупин 
Аутор Љубица Отић, историчар и саветник у музеју Војводине 
Рецензенти: проф. Др. Драгољуб Живојиновић (БГ) и  
                         Проф. Др. Жељен Трповски (ФТН НС) 

Среда 
23.10.2013. 

Прва седница савета родитеља 

Четвртак  
24.10.2013. 

Дојава бомбе у 16.45 часова 

Четвртак  
24.10.2013. 

Општинско такмичење у рукомету освојено 2. Место. Нови Сад 
Ментор Тијана Вукумировић 

Петак 
25.10.2013. 

Одељенска већа тромесечје и настаничко веће 
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Уторак 
29.10.2013. 

Глумци ученици и проф. Бурсаћ Љиљана, Ковачевић Милан и 
Радмила Хајдер посетили Идвор 

Петак  
01.11.2013. 

Окружно такмичење у рукомету освојено 3. Место. Бачка Паланка 
Ментор Тијана Вукумировић 

09-11.11.2013. Посета групе наставника Секешфехервару 

Среда  
20.11.2013. 

САНУ огранак у Новом Саду (Платонеум), присутна Љиљана 
Перишић Бурсаћ. 
Предавање: Михајло Пупин и Никола Тесла- нов поглед на 
историју српске науке 
Предавачи: Александар Протић, Александра Нинковић Татић 

Понедељак 
02.12.2013. 

Беседништво- гости и школе Јован Јовановић Змај-  Александра 
Дуђак 

Среда 
03.12.2013. 

Пројекат ликовни конкурс ја-ти-он-она-ми-ви-они у организацији 
Ноћ позоришта. Ученици 2 године треба на свој начин да 
прикажу реалну слику околине и друштва. Тема насиље међу 
младима. Гости Габријела Лешић-председник удружења, 
Станислава Зец- координатор удружења, Ненад Пагонис – 
вишеструки првак света у Кик-боксу. 
Игор Сакач- гитариста новосадске групе Увертира. 

Субота 
06.12.2013. 

Хуманитарни концерт у организацији ученичког 
парламента(Стана Макевић, Амиџић Небојша) 
„Слаткиш за децу из свратишта“. 
Ученици 20.12.2013. однели слаткише у свратиште. 

09-13.12.2013 Буџетска инспекција 

Уторак 
17.12.2013. 

ИО ЗЕТШ Београд 

Уторак 
18.12.2013. 

У 17 часова у холу АП Војводине свечана додњла награда, 10 
место освојио је Војновић Бранислав ИТ2, а специјалну награду 
за најоргиналнији рад добио је Попић Марко ИТ2 

Четвртак 
26.12.2013. 

Одељенска већа за полугодиште 

Петак 
27.12.2013. 

14.00 часова 3. Седница наставничко веће. 

Уторак 
31.12.2013. 

Награђени ученици на ликовном конкурсу присуствовали 
свечаном затварању изложбе ја-ти-он-она-ми-ви-они . ученици 
одељења АЕ2, ИТ2, и Т26. 

Петак 
24.01.2014. 

Школско такмичење из енглеског језика за ученике 4. Разреда. 

Уторак 
28.01.2014. 

Свети Сава 
Александар Ђурђевић- представа Акатист Светом Сави 
Момир Предојевић 
Ева Видец 

Четвртак 
30.01.2014. 

Састанак у Београду због такмичења из програмирања (Весна 
Станојевић, Небојша Богићевић, Бранко Бунчић) 

Субота 
08.02.2014. 

Скуп за Тесла Инфо куп 60 учесника 

Субота 
08.02.2014. 

Семинар Напредно учење постандардима ОЕБС-а 
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Недеља 
09.02.2014. 

Семинар Напредно учење постандардима ОЕБС-а 

Субота 
15.02.2014. 

Семинар Напредно учење постандардима ОЕБС-а 

Четвртак 
13.02.2014. 

Београд - састанак поводом такмичења из програмирања ВИШЕР 
Др. Зоран Бањац 

Четвртак 
13.02.2014. 

ДМС – Шнајдер електрик, ишао Директор 

Среда 
19.02.2014. 

Савет родитеља 

Четвртак 
20.02.2014. 

Телеком „ Кад возиш паркирај телефон“ 

14.-16.03.2014. Светлана Станић са Губаш Иваном учествовали на Државном 
такмичењу из математике у Нишу. 

Недеља  
16.03. 2014. 

Одржано школско такмичење из програмирања прва категорија 
Бојана Зорић, друга категорија Бојан Стипић 

Среда  
19.03.2014. 

Сим презентација 

Понедељак 
24.03.2014. 

Презентација Радио клуба поводом 15 година Нато 
бомбардовања у 17.30 часова 

Среда 
26.03.2014. 

Седнице одељенских већа 

Четвртак 
27.03.2014. 

Седница наставничког већа 

Четвртак 
27.03.2014. 

Учешће наших ученика на Фимек такмичење“ Фимек награђује 
знање“ 

Понедељак 
31.03.2014. 

Семинар о предавању Портфолио и дисциплински поступци 
ЕДУКА 

Уторак 
01.04.2014. 

Снимање емисије“ Кад звоно зазвони“ – РТВ – „Пупин бесмртни 
витез науке и човечанства“ 

Субота  
05.04.2014. 

Такмичење из Аутоелектрике и Аутодијагностике. 2 прва места у 
обе категорије. 

Субота  
05.04.2014. 

Отворена врата школе, преко 100 ученика основаца. 
 

Недеља 
13.04.2014. 

Прво државно такмичење из прогрсмирања 
Прва категорија Бојана Зорић прво место, ментор Небојша 
Богићевић. 
Друга категорија Бојан стипић треће место, ментор Радослав 
Павловић 

Субота  
26.04.2014. 

Национално првенство из Роботике, освојено прво место. 

Субота 
10.05.2014. 

Регионално такмичење 

Четвртак 
29.05.2014. 

Матурско вече хотел Парк 
 

Петак 
30.05.2014. 

20. републичко такмичење  

Понедељак ТМ4 матурско вече Бечеј 
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02.06.2014. 

Субота  
07.06.2014. 

Европско првенство у роботици Еуробот Дрезден Немачка 

Недеља 
08.06.2014. 

Државно такмичење из мултимедије 
 

Среда 
18.06.2014. 

Радио Беседа- промоција новог смера Електричар 

09.-13.06.2014. Полагање матуре 

Понедељак 
23.06.2014. 

Одељенска већа за 1. 2.и 3. годину 

Понедељак 
23.06.2014. 

Свечани испраћај матураната- приредба Јелена Јакшић и Ева 
Видец 

 
Учешће у раду Школског одбора 
 
Директор школе присуствовао је седницама Школског одбора, извештавао о 
активностима Школе и о питањима везаним за његове обавезе у односу на Школски 
одбор као орган управљања Школом. 
 

 

Припреме и реализација седница Наставничког већа 
 
У току школске године припремане су и реализоване планиране седнице Наставничког 
већа, сагласно Плану рада школе.  
 
 

Учешће у раду стручних органа у школи 
 
Директор школе учествовао је у раду стручних органа у Школи, сагласно обавезама које 
проистичу из законских и интерних школских аката. Рад стручних већа и Педагошког 
колегијума могао би се у неким сегментима унапредити, иако је током целе школске 
године недостатак средстава спутавао реализацију предложених садржаја. 
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Извешта ји о раду стручних органа су саставни део овог Извештаја. 

 
Промоција школе 
 

Школа је континуирано током године радила на промоцији својих активности, у циљу 
изградње имиџа квалитетне и стабилне образовне установе.  
Овде посебно треба истаћи: 
 Учешће на сајму образовања у Новом Саду, где смо имали запажен и атрактиван 

простор. Анализе из претходне године показале су да је добар део уписаних првака 
добио квалитетне информације за упис управо на овом Сајму. 

 Учешће у Лиги школских бендова 
 Ућешће у програмима промоције по основним школама (екипа наставника школе 

обишла је основне школе у граду и окружењу и активно промовисала план уписа) 
 Наступи на локалним ТВ станицама и писаним медијима (посебно секција роботичара) 
 Учешћена ″ТеслаФесту″ 
 Промоција новог образовног профила - Електричар 
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Део генерације првих матураната ЕТШ "Михајло Пупин" са професоркама 

 Мирјаном Марковић и Леом Љубибратић 

 
Посебан печат овог лета дали су сусрети са првом генерацијом матураната, која се 
окупила да обележи 50 година матуре. 
 
 
 

Активности на реформи образовног система 
 
Током школске године наставници Школе били су активни на пословима око реформе 
подручја рада Електротехника, било кроз комисије у саставу Заједнице електротехничких 
школа Србије, било кроз активности Завода за унапређивање образовања и васпитања.  
Раду Комисија за израду наставних планова за образовни профил – Електричар запажен 
допринос дао је Богдан Павловић. 
 
 

 
Међународна сарадња 
 
У 2013. Потписан је споразум са школама где већ постоји развијена сарадња (Македонија, 
Словенија, Мађарска). Због недостатка средстава, није било посебних активности, осим 
отварања сарадње са школом из Немачке (уз подршку GIZ-а). 
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Сарадња са стручним телима и организацијама 
 

Настављена је интензивна сарадња са градском Агенцијом за енергетику, проширена је и 
сарадња са предузећем ″Информатика″ којима је презентован пројекат израде 
информационог система градских школа.  
Школа је постала чланица ИКТ Кластера Војводине, чиме су створени услови за 
унапређење практичне наставе за образовне профиле из области рачунарства и 
информационих технологија.  
Наставници школе, чланови Друштва за осветљење Србије били су активни у раду и 
активностим тог удружења. 
Школа је активно учествовала и у активностима Заједнице електротехничких школа 
Србије.  
 
 

 
Национална конференција о стручном образовању у Србији 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА 
ОПШТЕОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ 
 
На место помоћника директора за школску 2013/2014.године постављени су професор 
географије, Николић Стојанка а у децембру месецу и професор теоријске наставе са 
вежбама, Бјелица Васо. У периоду који је уследио трудили смо се да своје обавезе 
извршавамо одговорно и у складу са задатим роковима. 
Нова школска година је обезбедила услове за несметани рад, односно за бављење 
пословима из делокруга рада помоћника директора. 
Школска година почела је израдом Извештаја о раду школе за 2012/2013. годину. По 
предаји наставних планова и програма за групу предмета из општеобразовних предмета 
приступљено је њиховом прегледању. 
Следећи посао је било попуњавање статистичких образаца који редовито, у том периоду 
године стижу. Овај посао је урађен уз свесрдну помоћ референата за ученичка питања. 
Како је брзо следило прво тромесечје, извршена је контрола Књига евиденције да би се 
видело стање оцењености ученика, као и провера одржавања допунске наставе. 
У септембру месецу, заједно са директором школе, помоћник директора Стојанка 
Николић учествовала је на стручном скупу  "Усклађивање општих аката установе са новом 
законском регулативом" у организацији у НИП образовног информатора. Скуп је одржан у 
школи за основно и средње образовање "Др Милан Петровић". 
Почетком децембра, наши ученици учествовали су на Ликовном конкурсу "Ја-ти-он-она-
ми-ви-они" у организацији удружења Ноћ Позоришта. Ученици друге године су на 
часовима ликовног требали на свој начин да прикажу реалну слику околине и друштва 
при чему су се најчешће опредељивали за тему насиље међу младима. Часовима су 
присуствовали организатори пројекта, вишеструки шампион света у кик боксу Ненад 
Пагонис и гитариста новосадског рок бенда "Увертира" Игор Сакач. Специјалну награду 
освојио је ученик ИТ2 одељења Попић Марко, а 10. место ученик ИТ2 одељења Војновић 
Бранислав. Ученици и помоћник директора Стојанка Николић присуствовали су свечаној 
додели награда у холу АП Војводине.  
06.12.2013. одржана је хуманитарна свирка "Слаткиш за децу из свратишта", у 
организацији Ученичког парламента и професора Стане Макевић и Небојше Амиџић. 
Наши ученици су крајем децембра однели сакупљене слаткише у свратиште. 
По завршетку првог полугодишта, а после и на крају наставне, односно школске године 
организоване су и одржане седнице одељењских већа на основу којих су поднети 
извештаји наставничком већу о успеху ученика, изостанцима и васпитно-дисциплинским 
мерама. 
У јануару месецу, учествовали смо у припреми школске Славе Свети Сава и организацији 
коктела у зборници школе. Представу под називом „Акатист Светом Сави“, припремио је 
професор веронауке Александар Ђурђевић, наступ хора Ева Видец, а наступ мушке 
певачке трупе професор Момир Предојевић. 
Крај фебруара и почетак марта били су у знаку организације наступа наше школе на Сајму 
образовања ”Путокази”. Ученици су активно учествовали на Сајму образовања и у 
најбољем светлу представили нашу школу.  
У марту месецу је колегиница Бранка Павловић, заједно са ученицима припремала 
приредбу под називом „Свим дивним женама“, а поводом Дана жена. Приредба је 
посвећена професоркама и ученицама наше школе. 
Крајем марта помоћник директора, Стојанка Николић, присуствовала је стручном скупу 
"Портфолио професионалног развоја и вођење васпитно - дисциплинског поступка" у 
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организацији Завода за унепређење образовања и васпитања. Стручни скуп је био одржан 
у свечаној сали наше школе. 
Екскурзије нису реализоване због измена у законским одредбама по којима се екскурзија 
третира као јавна набавка. Министартсво просвете се није огласило по питању давања 
смерница за организацију екскурзија, па организација није била могућа. 
У фебруару месецу је у свечаној сали школе одржано предавање за ученике наше школе у 
"Кад возиш, паркирај телефон", у организацији Телекома.  
У марту су наши матуранти учествовали на такмичењу из опште културе и предузетништва  
"Фимек награђује знање" у организацији Фимека и ове године нису освојили запажен 
резултат. 
Почетком априла у циљу промоције школе и уписа ученика у школску 2014/2015.годину 
организована су „Отворена врата школе“ под координацијом помоћника директора. 
Школска врата, кабинети, учионице, радионице били су отворени за све будуће 
средњошколце и њихове родитеље, а наши професори и ученици помогли су дајући им 
све неопходне информације за упис у школу. 
Крајем априла месеца наша школа добила је донацију од "Ерсте банке" у виду 10 
рачунара којима смо заменили постојеће рачунаре лошијих конфигурација. 
У априлу мају месецу приступило се пословима око организације прославе Дана школе. 
Представу су припремиле професорке српског језика и књижевности, Марија Пекез и 
Борислава Цвејановић, као и професорка музичког Ева Видец.   
Крајем маја активно смо учествовали у организовању прославе матурске вечери у хотелу 
„Парк“ у Новом Саду. 
26.04.2014. помоћник директора Васо Бјелица водио је ученике роботичке секције на 
такмичење из роботике под називом Еуробот. На овом такмичењу школска екипа је 
освојила прво место и тиме се квалификовали за европско такмичење у Дрездену у 
Немачкој, које се одржало од 07-12.06. 2014. На овом међународном такмичењу наша 
школска екипа је заузела 20. место од 40 универзитетких екипа из целе европе. 
У јуну месецу у Свечаној сали школе одржана је приредба за испраћај матураната чији 
програм је осмислила колегиница Јелена Јакшић. Том приликом је проглашен ученик 
генерације али и најбољи ученици матурантских одељења који су добили поклон и 
похвалницу наше школе. Колегинице Аранка Хорват Фараго и Ева Видец заједно су радиле 
приредбу за испраћај мађарских матураната. 
Током јуна месеца, по одобрењу Министрства просвете, науке и технолошког развоја за 
упис новог смера Електричар, активно смо учествовали у његовој промоцији на радио и 
телевизијским станица и новинама.  
Током јуна и јула 2013. били смо усмерени ка организовању поправних, разредних, 
матурских и завршних испита, заједно са колегиницама Радмилом Хајдер и Елизабетом 
Алиђукић и  референтима за ученичка питања. 
У јулу месецу акценат је био на подели часова када је у питању општеобразовно подручје. 
Одређене су и старешине првих разреда. Активно смо учествовали у припреми и 
реализацији уписа нових ђака у нашу школу. 
Током школске године праћен је рад разредних старешина тамо где је то било потребно, а 
на основу тога је остварена сарадња са педагошко-психолошком службом у смислу 
саветовања и коначног доношења одлука. 
Са педагошко-психолошком службом је сарадња била интензивна и када се радило о 
спровођењу васпитно-дисциплинских поступака и изрицању васпитно-дисциплинских 
мера, при чему је њихова сугестија била од велике важности. 
Сарадња са Саветом родитеља је била у потпуности остварена са оним родитељима који 
су редовно долазили на састанке.  
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Поред повременог контролисања Књига евиденције, контролисани су и записници, 
сведочанства, матичне књиге, дипломе, нарочито на крају наставне, односно школске 
године. 
Током школске године присуствовали смо и учествовали у раду седница Педагошког 
колегијама, активно учествовали у организацији семинара који су били намењени 
наставницима школе у школским просторијама, школских и такмичења из области 
општеобразовних предмета као и организацији пута за одлазак ученика на остала 
такмичења из области општеобразовних предмета. 
Помоћник директора Васо Бјелица координирао је и спроводио набавку опреме и 
материјала и учествовао у пословима припреме и надгледања око реновирања школе. 
Поред горе наведених активности обављали смо и друге послове по налогу директора 
школе.  
 

 
 

Гајдаш Максим Мудринић  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗА СТРУЧНУ 
НАСТАВУ  
 
Рад у Наставничком већу 
Са осталим помоћницима директора учествовала у припреми седница Наставничких већа 
и присуствовала свакој седници. Председавала двема седницама Наставничког већа, због 
спречености директора. 
Одељенска већа – присуствовала седницама Одељенских већа на крају сваког 
класификационог периода (4.седнице) по посебном распореду. 
Педагошки колегијум - Учествовала у припреми и раду свих седница Педагошког 
колегијума. 
Стручна већа – координирала радом стручног већа Енергетике, Електронике и 
телекомуникација и Рачунарства и аутоматике, као и радним групама за 
Телекомуникације, Основе електротехнике, Електронике и Аутоматике.  
Административни послови: Израда решења о пуној и непуној норми и о 40-часовној 
радној недељи за све наставнике, решења о заменама. Учествовала у административној 
припреми документације за јавне набавке. 
Набавка опреме – учествовала у анализи потреба за опремом и потрошним материјалом 
по кабинетима и припреми документације за набавку истих. 
Организација наставе – Извршила поделу часова из струке по наставницима и 
учествовала у припреми података за израду распореда часова. Организовала замене у 
случаје вима одсуства наставника. Учествовала у корекцијама распореда часова (Распоред 
израдили: Љиљана Глишић, Тања Радаковић и Небојша Богићевић). Учествовала у 
прављењу распореда за полагање испита ванредних ученика, испита по приговору, 
матурских и завршних испита. Председавала седницама Испитног одбора и правила 
извештај са истих. Учествовала у организацији полагања стручних испита за лиценцу 
наставника из других школа у нашој школи. 
Рад са ученицима и родитељима – Присуствовала на две седнице Савета родитеља. 
Учествовала у дисциплинским поступцима за ученике. 
 
 
Организација манифестација и прослава  
 

Организација посете дану комуникација на Првом Тесла глобал форуму на Иришком 
венцу - Никола Тесла – secret connection summit 12.09.-15.09.– 30 ученика и 8 наставника 
(Неда Симић-Цревар, Ивана Докић, Љиљана Перишић-Бурсаћ, Ристо Поповић, Саша 
Скоко, Јасна Скомрак и Милица Богуновић) 
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Организовала одлазак групе наставника на бесплатни Унеско семинар – Креативно 
решавање изазова, које је организовано од стране Унеско катедре у Новом Саду и 
присуствовала истом. Предавачи су били др Војин Шенк и Весна Рашковић Депалов. 
Семинару су присуствовали следећи наставници: Неда Симић-Цревар, Ивана Докић, 
Љиљана Перишић-Бурсаћ, Ристо Поповић, Јасна Скомрак, Милица Богуновић. 
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Одлазак у Идвор – посета Пупиновом родном месту и Пупиновом музеју у Идвору – 
драмска секција верске наставе са професорком Љиљаном Перишић-Бурсаћ и 
професором Миланом Ковачевићем. Срдачно нас је дочекао и угостио директор 
Пупиновог музеја Стеван Капунац, са којим смо се договорили о о извођењу представе 
„Михајло Пупин – бесмртни витез науке и човечанства“ (сценарио и режија Љиљана 
Перишић Бурсаћ) 9.октобра 2014. на прослави 160 година од рођења Михајла Пупина. 
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Организација прославе Школске славе Светог Саве – Пригодну приредбу припремио је 
вероучитељ Александар Ђурђевић са ученицима – Акатист Светом Сави уз хорску пратњу 
хора ЕТШ професорке Еве Видец.  
Организација прославе Дана школе – Приредбу Српски песници припремиле Борислава 
Цвејановић и ЏЏЏЏ . Музичка пратња тамбураши ЕТШ, певачка група ЕТШ професора 
Момира Предојевића и Хор ЕТШ професорке Еве Видец. 
 
Тесла глобал форум - secret connection summit, други по реду одржан је 10.07. до 
14.07.2014. на Фрушкој Гори. Са професорком верске наставе Љиљаном Перишић Бурсаћ 
организовала пријаву, одлазак, смештај и део активности наших ученика на овој 
манифестацији. Ученици су били смештени у кампу на Иришком Венцу, а учествовали су у 
бројним радионицама. Наш ученик Бруно Поша и професор Бранислав Ушан одржали су 
радионицу за учеснике „Безбедност на интернету“ а глумци и професорка Љиљана 
Перишић Бурсаћ драмску радионицу. 
 

 
 
Организација такмичења 
Организовала Школско такмичење из Основа електротехнике 1, Основа електротехнике 2, 
Електронике и енергетске електронике. Организовала 20.Регионално такмичење ученика 
електротехничких школа, које је одржано у нашој школи 10.05.2014. 
 
Организовала пријаву и одлазак ученика и њихових ментора на 20.Републичко такмичење 
из Основа електротехнике 1, Основа електротехнике 2, Електронике и енергетске 
електронике које је одржано у Београду, ЕТШ „Никола Тесла“.  
Организовала одлазак ученика на Државно такмичење из Мултимедија и Програмирања. 
Са колегиницом Елизабетом Алиђукић организовала републичко такмичење ученика 
електротехничких школа из Аутоелектрике и Дијагностике. 
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Израда рекламног материјала – за потребе медијске промоције школе урадила 
припрему за штампу рекламног материјала. Организовала штампање флајера, мајица, 
качкета. 
 
Култура сећања  
 
9.октобра, на дан рођења Михајла Пупина организована је промоција монографије 
Михајло Пупин чији је аутор Љубица Отић, историчар и саветник у музеју Војводине.  
Свечаност је почела звуцима гајди Максима Мудринића, који сада већ традиционално 
наступа у нашој школи на овај дан, да би се наставила разговором о Пупину ауторке и 
рецензената. 
Ученици- глумци драмске секције верске наставе извели су део представе „Михајло 
Пупин – бесмртни витез науке и човечанства“ (сценарио и режија Љиљана Перишић 
Бурсаћ), а на промоцији су надахнуто говорили наш најпознатији живи историчар проф. 
Др. Драгољуб Живојиновић из Београда и проф.Др. Жељен Трповски са Факултета 
техничких наука у Новом Саду, рецензенти монографије.  
 

 
 

Историчар проф. Др. Драгољуб Живојиновић говори о монографији  
(аутор Љубица Отић седи позади) 
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Сарадња са локалном заједницом 
Присуствовала у име директора једном активу директора средњих школа – тема – израда 
Ценус обрасца 
 
Са представницима „Телеком Србија“ и Управом за безбедност у саобраћају организовала 
предавање у нашој школи за ученике – „Кад возиш, паркирај телефон“ (20.02.2014.) 
 

 
 

 
У априлу организовала Снимање емисије“ Кад звоно зазвони“ – РТВ – „Пупин бесмртни 
витез науке и човечанства“(сценарио и режија Љиљана Перишић Бурсаћ), снимање целе 
представе за архиву школе и жирирање исте за такмичење школских представа. 
Сарадња са Заједницом електротехничких школа 
Са професорима програмирања Весном Станојевић и Небојшом Богићевићем учествовала 
у раду комисије за израду пропозиција за Прво државно такмичење из програмирања на 
Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду. Тимом је координирао проф,др 
Зоран Бањац. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 

На место организатора практичне наставе ступила сам 01. 09. 2009. године. Моје 
активности у школској 2013/2014. години биле су: 
 

1 Опис активности Време 
реализације 

2 Прегледала наставне планове и програме наставника Септембар 2013. 

3 Aнгажовање при изради уговора и распоређивању ученика за  
практичну и блок наставу  у сервисе и предузећа  

Током целе 
школске године 

4 Учествовала у организацији и раду округлог  стола  на тему 
„Нови образовни профил електротехничар за информационе 
технологије“ . 
Гости из Техничке школе Чачак (8 професора) 
Презентација Коње Жолта 
Обилазак радионица и кабинета 

Септембар, 
петак 20.09.2013. 

5 Учествовал у организовању сакупљање пакета за вршњаке у 
спрским енклавама на Косову. 
Свако одељење један пакет, укупно 40 пакета. 

25.09.- 01.10.2013. 

6 Учествовала у организацији и изради програма активности за 
размену ученика мехатроничара из Немачке и Француске који су 
у Новом Саду боравили  од 30.09.2013 до 05.10.2013. 

Септембар, 
октобар 
 

7. Организовала посету представника ГИЗ канцеларије. Обилазак 
радионица и разговор са професорима(Госп. Харберс, Богдан 
Павловић, Васо Бјелица) 

02.10.2013 

8 Праћење рада и документације наставника који обилазе ученике 
на пракси у сервисима 

Јануар 2014. 

9 Учествовала у изради плана уписа за школску 2013/2014 Децембар 2014 

10 Организовала семинар Напредно учење по стандардима ОЕБС-а 
 

Фебруар 2014. 

11 Припрема и реализација  школског такмичења за 
аутоелектричаре  и електротехничаре за електронуку на 
возилима 

Март 2014. 

12 Припрема и реализација  републичког  такмичења за 
aутоелектричаре и електротехничаре за електронику на 
возилима ( домаћини). Учествовало 17 школа. Наши ученици 
освојили прва два места у обе категорије. Наши професори били 
најбољи ментори у обе категорије ( Буквић Младен,Павловић 
Богдан) 

Март, април 2014. 

Субота  
05.04.2014. 

13 Учествовала у организацији отворених врата школе. Школу 
посетило  преко 100 ученика основаца. 
 

Субота  
05.04.2014. 

14 Организовала замене за одсутне наставнике Током целе 
школске године 
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15 Са педагошко-психолошком службом школе обилазила наставу, 
ради утврђивања квалитета наставе, а у циљу подизања 
квалитета наставног процеса 

Током целе 
школске године 

16 Учествовала у организацији школског и регионалног такмичења 
за ученике електротехничких школа из основа електротехнике, 
електронике и енергетске електронике. Наша школа је била 
домаћин регионалног такмичења 10.05.2014. 

Април, мај. 
 

17 Учествовала у организацији одласка ученика на 20. републичко 
такмичење за ученике електротехничких школа из основа 
електротехнике, електронике и енергетске електронике у 
Београд, ЕТШ Никола Тесла 

Петак 
30.05.2014. 

18 Присуствовала седницама одељенских већа на крају тромесечја Током целе 
школске године 

19 Присуствовала дисциплинским поступцима у утврђивању 
одговорности и изрицању васпитно-дисциплинских мера 
ученицима 

Током целе 
школске године 

20 Припремила документацију за пријаву на конкурс за уписивање 
новог трогодишњег образовног профила Електричар 
Учествовала у организацији промоције новог образовног 
профила: локалне телевизије, радио станице, плакатирање по 
основним школама, дан отворених врата 

Мај, јун 2014. 

21 Организовала полагање матуре и завршних испита Мај – јуни 2014. 

22 Учествовала у формирању комисија и изради распореда 
полагања испита ванредних ученика 

Током целе 
школске године 

23 Учествовала у организацији разредних, поправних и испита по 
приговору 

Јуни, август 2014. 

24 Сарађивала са ученицима и родитељима  Током целе 
школске године 

25 Учествовала у организацији свечаности у нашој школи ( Свети 
Сава, дан школе, испраћај матураната..) 

Током целе 
школске године 

26 Прегледала матичне књиге Јуни – август 2014. 

27 Учествовала у организацији уписа ученика у први разред Јули 2014. 

28 Са председником стручног већа практичне наставе  и ауторима 
распореда припремила  поделу часова за практичну наставу  за 
школску 2014/2015. 

Јули 2014. 

 
Организатор практичне наставе Елизабета Алиђукић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 
 

Тим за промоцију школе су у школској 2013/14. чинили: Мудри Владимир, Нађ Дејан, 
Васо Бјелица, Глишић Љиљана, Скоко Саша, Живчић Зорица, Макевић Стана, Докић 
Ивана, Амиџић Небојша, Товиловић Тамара, Момчиловић Мирјана, Невидовчић 
Александар, Бандин Соња, Милосавић Караба Милица, Поповић Ристо, Радуновић Данило 
и Јовановић Зоран.  

Изглед штанда је осмислио и уз помоћ управе школе реализовао Зоран Јовановић. 
Експонате су припремили, заједно са ученицима, Петковић Жељко, Бјелица Васо, Скоко 
Саша, Невидовчић Александар, Богићевић Небојша, Павловић Јово и Гартнер Зоран. 

Промоција школе је била веома успешна: штанд је био веома садржајан и 
интересантан, посећеност веома велика од стране ученика осмих разреда основне школе.  
       Презентација, филм и објашњења ученика зашто су уписали нашу школу су изазвали 
интересовање ученика осмих рареда. 
        У школи је 5.априла организована промоција „Отворена врата школе“, намењена 
ученицима осмих разреда основне школе и њиховим родитељима. Осим презентације у 
свечаној сали школе, чланови тима су показали посетиоцима учионице и кабинете у 
школи. У неким кабинетима су могли да виде шта конкретно ученици уче на појединим 
смеровима и питају ако имају питања везана за смерове које желе да упишу. На питања су 
одговарали чланови тима и ученици који су учествовали у промоцији. 
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Тесла Инфо Куп 
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Начин реализације такмичења: 

• Реализује се у нашој школи од 2012. године 

• Ове године у оквиру пројекта "Информационо - комуникационе технологије у 

служби такмичења ученика основних школа из области рачунарства и 

информатике„ 

• Циљ такмичења је популаризација модерних информатичких и комуникационих 

технологија. 

• Мудл инфо тест + Андроид квиз 

Такмичење се организује на три нивоа: 
• Школско такмичење - КВАЛИФИКАЦИЈЕ - одржава се у самим школама, у 

кабинетима за рачунарство и информатику. 

• Регионално такмичење – ПОЛУФИНАЛЕ - одржава се просторијама школе -

организатора регионалне смотре за  100 најуспешнијих ученика (50 тимова) са 

школских такмичења датог региона. Регионалне смотре се организују у Нишу, 

Новом Сад, Краујевцу и Београду. 

• Републичко такмичење – ФИНАЛЕ - одржава се у Нишу, у просторијама ЕТШ 

"Никола Тесла" за 80 најуспешнијих ученика из претходне етапе (40 тимова, по 10 

из сваког региона). 

Улога ЕТШ „Михајло пупин“ у реализацији ТИК-а 
• Промоција ТИК–а 

• Стручни скуп 

• Школска такмичења 

• Регионално такмичење 

• Републичко такичење 

Стручни скуп 
• Пристигле 88 пријаве на стручни скуп 8. фебруара 2014. године 

• 105 присутних на стручном скупу, 13 колега наше школе 

• Подељен рекламни и промотивни материјал 

• Презентована школа 

• Репрезантивне лабораторије отворене колегама 

• Добар глас о школи 
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Школска такмичења 
• 966 такмичара широм Војводине 

• Ученици 7. и 8. разреда 

• 66 пријављених школа из статистичке области Војводине 

• Највише такмичара у односу на Београд, Ниш и Крагујевац 

• Реализација школских такмичења онлајн 

• Најмасовније реализовано такмичење у односу на остале 3 статистичке области 

 

 
Регионална такмичења 

• 60 пријављених тимова – 59 присутно 

• 120 ученика и 55 наставника пратиоца 

• Због великог интересовања трећина тимова из Војводине је учествовало на 

регионалном такмичењу у Београду (Инђија, Вршац, Панчево …) 

• Промоција школе, концерт, презентација, роботичари … 

• 15 најбољих се пласирало на регионало такмичење 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 103 

 

 
 

 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 104 

 

 

 



Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад 
Извештај о раду за школску 2013/2014. 

 

 

Страна 105 

 

 
 

 
ТИК у бројкама 
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• Контактирано 341 школе у циљу промоције школе 

• 92 колеге информатичара на стручном скупу 

• 13 подељених сертификата нашим колегама 

• 118 ученика посетило школу на регионалном такмичењу 

• 50 наставника пратиоца на регионалном такмичењу 

• 25 потврда колегама организаторима за интерно усавршавање 

• 90% учесника уписује нашу школу 

 
 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА 
ФАКУЛТЕТОМ ТЕХНИЧКИХ НАУКА (ФТН)   

 
 
У току школске 2012/13. године, наставила се сарадња између Факултета техничких наука 
из Новог Сада са ЕТШ "Михајло Пупин" из Новог Сада. Сарадња се односи на развој 
заједничке лабораторије у просторијама ЕТШ "Михајло Пупин"и на стручна предавања у 
просторијама школе и на ФТН за ученике и наставнике школе. 
 
Сарадња се темелји на споразуму о научно-техничкој срадањи коју је директор школе, 
дипл. инж. Милан Вукобрат је 11. 05. 2012. године испред школе заклјучио са ФТН – Нови 
Сад коју је представлјао проф. др. Илија Ћосић, декан. 
 
Сарадња се огледала у седећем:  
 

1. Наставак рада и опремање научно – истраживачке лабораторија у ЕТШ "Михајло 
Пупин" коју ће ЕТШ, ФТН, DЕЕТ i KЕL равноправно користити.  
 

2. Стручна предавања за ученике наше школе у просторијама Факултета, 
организованих од стране Департмана за енергетику, електронику и 
телекомуникације: Катедре за електрична мерења и Катедре за аутоматику и 
управљање системима (биомедицински инжењеринг) у следећим терминима:  

 26. фебруар 2013. године 

 1. март 2013. године 

 14. март 2013. године 

 18. март 2013. године 
Предавањима су присуствовали ученици 3. и 4. разреда смера Електронике, 
Мултимедије, Рачунара и Телекомуникација. 
 
Теме предавања: 
 

a)  „Биомедицинска инструментација“,  

a. Датум и време: 26.02.2013. од 10.30  

b. Предавач: Доц др Платон Совиљ, дипл. инж., ФТН Нови Сад 

b)  „SCADA системи“,  

a. Датум и време: 01.03.2013. од 12.30  

b. Предавач: Проф др Зоран Митровић, дипл. инж. , ФТН Нови Сад 
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c)  „Аудио техника“,  

a. Датум и време: 14.03.2013. од 10.30  

b. Предавач: мр Марјан Урекар, дипл. инж. , ФТН Нови Сад 

d)  „Техника у спортским тренинзима“,  

a. Датум и време: 18.03.2013. од 10.30  

b. Предавач: Доц др Драган Пејић, дипл. инж. , ФТН Нови Сад 

 
 

3. Стручна предавања и отворен дан катедре за КЕЛ ФТН-а у ЕТШ „Михајло Пупин“ – 
дана 28. 02. 2013. године у свечаној сали школе за матуранте и заинтересоване 
наставнике школе организовано је низ стручних предавања на теме: 

 
a) Електроника хуманоидних робота (одговоран: Проф. др Ласло Нађ) 
 
b) Органска и нано електроника – изазови и могућности (одговоран: Проф. др 

Горан Стојановић) 
 
c) Реконфигурабилни Хардвер (одговоран: др Растислав Струхарик, доцент) 

 
d) Смарт хоусе концепт - дигитализујте свој живот (одговорни: Владимир Рајс и 

Владимир Милосављевић) 
 

e) Фасцинантни пут од лаyоут-а до направљеног интегрисаног кола (одговорна: 
Доц. др Мирјана Виденовић-Мишић) 

 
f) Embedded Оперативни Системи (одговоран: МСц Предраг Теодоровић, 

асистент) 
 
g) Оптичка влакна, савремени комуникациони и сензорски системи –  изазови и 

могућности (одговоран: Доц. др Милош Сланкаменац) 
 

 

 

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТОМ ЗА МЕНАЏМЕНТ   
 
У току школске 2012/13. године ученици трећег и четвртог разреда са својим предметним 
наставницима су позвани  на стручна предавања у просторијама Факулета за менаџмент у 
Сремским Карловцима 05. фебруара 2013. године са почетком од 13 часова. Превоз од 
школе до Факултета и назад је обезбедио Факултет. Након предавања, ученици и 
наставници ће имати прилику да прошетају кроз просторије Факултета и одморе уз 
пригодан коктел. 
 
Теме стручних предавања:  

 Енергетска ефикасност на  конкретном примеру "паметне зграде" Факултета за 
менаџмент.  
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 Управљање производњом у великим системима  

 Новости у области информационих технологија.  
 
Предавања су одржали асистенти на предметима из поменутих области: Драган 
Марковић, Никола Брека и Данијел Кадарјан. 
 
Предавањима је присуствовало 176 ученика и 14 наставника пратиоца. 
 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН -АКТИВНОСТИ 
 
Према Развојном плану следеће активности су биле предвиђене: 
 

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
4. ЕТОС 
5. РЕСУРСИ 

 
Настава и учење:  

Одржани су састанци Педагошког колегијума и стручних већа на којима су дате 
смернице за израду припрема часова у електронској форми. Наставници су у складу са 
својим могућностима приступили изради припрема. 

Организовани су семинари за примену нових наставних метода и савремених 
наставних средстава: Moodle – електронски семинари и Напредно учење према 
стандардима ОЕБС-а. Moodle електронским семинарима обучена је велика група 
наставника за коришћење ове платформе. 

Наставници су на почетку школске године у великој мери, поред писаног облика, 
доставили наставне планове и у електронском облику. 
 
Постигнућа ученика: 

Рад са талентованим ученицима вршен је континуирано током школске године у 
виду припрема за разна такмичења у струци и ван ње, што је резултирало добрим 
пласманом ученика на свим ранговима такмичења (Извештај са такмичења део је овог 
документа и у њему су дати прецизни подаци о успесима ученика). 

Организована је припремна матура за сва огледна одељења у циљу постизања 
бољег успеха на матурском испиту. Сви ученици који су стекли право да изађу на матурски 
испит у јунском и августовском року у огледним одељењима положили су испит.  
 
Подршка ученицима и етос: 

У складу са Развојним планом, контрола реализације и сама реализација ове 
активности поверена је педагошко-психолошкој служби која већ има уходане начине како 
да ученицима помогне у проблематичним, а понекад и драматичним ситуацијама. 
Највећим делом се подршка састојала у томе што су ученицима давани савети како да уче, 
како да организују своје дневне обавезе и коме у школи да се обрате за било коју врсту 
помоћи. Ако би се ученици обратили служби када би проблем већ постао озбиљан, 
служба је таквим ученицима пружала свесрдну помоћ и подршку, уз сарадњу са 
родитељима и управом школе.  
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Ученици су редовно информисани о догађајима и информацијама од значаја у 
школи преко школског видео-бима и преко сајта школе.  

Медијска промоција школе обављена је кроз манифестацију: Отворена врата 
школе и сајам образовања. Регионално такмичење Тесла Инфо Куп за ученике 7. и 8. 
Разреда основних школа по други пут је организовано у нашој школи. 

 
 
 
 

Ресурси 
Настављена је сарадња са школама из региона: Словенија, Мађарска, Македонија 

и отпочела сарадња са електротехничком школом из Бања Луке.  
Уређено је школско двориште – постављен нови травњак и засађено цвеће, 

постављене жардињере и клупе за седење. Сређен је ходник у сутерену – санирана влага.  
Опремљен је кабинет за оптичке телекомуникације у сарадњи са ФТН, а преко 

агенције за енергетику школа је ушла у пројекат прекограничне сарадње са школом из 
Хрватске, а односи се на обновњиве изворе енергије.  

  


