
 

 
 
 
 
 

Прва техничка школа у Крагујевцу 
и 

 
Comtrade 

 

расписују  
 

НАГРАДНИ  КОНКУРС 
за ученике електротехничке струке 

 

Задатак: Израда видео клипа 

Област: Електротехника  

Учесници: Право учешћа имају сви ученици Прве техничке школе са подручја 
рада електротехника, без обзира на разред и занимање, у оквиру 
тима кога сачињавају три члана. 

Детаљи Потребно је израдити занимљив и едукативан видео клип из 
задатка: области електротехнике (ел.енергетика, електроника, IT, ...) чији је 

садржај у вези материје (градива) која се изучава у школи. 
  

 Величина видео клипа не треба да  прeлази 5 минута укупног 
трајања. 

   
  

 На површини CD-а треба да буде: 
• слика (директно наштампана или залепљена) која најбоље 
одражава садржај видео клипа,  

• назив видео клипа и  
• шифра тима који учествује на конкурсу.  

 

 CD се доставља у непровидној амбалажи. 
 

 Тим за себе задржава идентичан CD на чијој површини поред 
назначеног у тачки изнад, треба да стоје имена и одељење чланова 
тима. 

 
 
 
 
 

 
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 
Ул. Радоја Домановића бр. 8 , тел/фаx 034/332-769 



 
Конкурсна Конкурсну комисију сачињава шест чланова и то: 
Kомисија: два ученика Прве техничке школе са подручја рада електротехника, 

једног делегира ђачки парламент а другог Клуб електронике. 
три професора, и то по један из области, енергетика, електроника и 
рачунари. 
један члан из предузећа које обезбеђује награде за ученике 
 

 Конкурсна комисија ће бити именована и објављена до 15.02.2015.  
 
 
Оцењивање  
радова: Приликом оцењивања радова комисија ће бодовати следеће: 
 

1. Сам садржај видео клипа, његову едукативну вредност. 
2. Поступке и решења при изради видео клипа као и усклађеност 
звука са „сликом“ (филмом). 

3. „Оригиналност“ назива видео клипа и сам дизајн површине CD-а. 
 

Оцена конкурсне комисије у укупној оцени учествује са 75%, а 25% 
оцене резервисано је за гласове публике, које ће бити омогућено 
преко сајта школе. 
 

За видео клипове ће моћи да гласају сви посетиоци школског сајта и 
то једанпут. 
 
 

Термини: Достављање радова (у непровидној амбалажи) конкурсној комисији, 
вршиће се у канцеларији код помоћника директора закључно са 
20.02.2015. године до 20 часова. 

  

 Након пријема радова, исти ће бити постављени на сајт школе  

www. prvatehnicka.edu.rs 
  

 Гласање за видео клипове  биће омогућено на сајту школе www. 
prvatehnicka.edu.rs од 23. до 25. фебруара. За клипове ће моћи да 
гласају сви посетиоци сајта по једанпут. 

  

 У истом периоду конкурсна комисија ће, на основу утврђених 
критеријума, оценити достављене радове. 

 

 Коначни резултати биће објављени 28.02.2015. 
 

 Предати радови неће бити враћани учесницима конкурса.  
 
   

Награде: Наградни фонд за ученике (по једном тиму) обухвата: 
 

• 1. место 3 x USB Flach 16GB 
• 2. место 3 x USB Flach   8GB 
• 3. место 3 x USB Flach   4GB 

 
 

 Прва техничка школа  
   директор 

20.01.2015.        ___________________ 
        Ненад Андрић, дипл.инг. 


