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ЗАКЉУЧЦИ са шестог састанка УО Заједнице 
одржаног 22. и 23. маја 2012. г. у Шапцу 

 

1. Извршена верификација републичких такмичења 2011-12. г.  

2. Обавезује се председник Скупштине Ницовић да изради дипломе, однесе 
Министру на потпис и након тога их достави школама одакле су добитници 
награда.  

3. Одбијена је жалба-приговор на регуларност и ранг листу Републичног 
такмичења из Пословне економије коју је уложила ученица Кречак Невена из 
Економске школе "Нада Димић" из Земуна.  

4. Потписан је Протокол о сарадњи између Култур-контакта и Заједнице. 

5. Милорад Гавриловић ће припремити предлог Протокола о сарадњи са ГИЗ-ом.  

6. Саковић ће припремити предлог Протокола о сарадњи са ЗУОВ-ом 
(Ушћумлић). 

7. Одлучено је да убудуће термин полагања теста за огледна одељења буде у 
11.30, због организације наставе у школама  

8. Заједница делегира Владана Ницовића и Игора Бема да покрену иницијативу за 
састанак са Вукобратом и представницима свих Заједница у вези Стратегије 
средњег стручног образовања, као и Стандарда за рад директора и полагања 
лиценце. 

9. Усвојени предлози за измене правилника републичких такмичења, заједнички 
за све:  

 Школа домаћин издаје свим учесницима Захвалнице за учешће на 
такмичењу; 

 Право учешћа на такмичењима имају и огледни профили; 
 Све жалбе се улажу комисији у писаној форми, у периоду између 
објављивања привремене и коначне ранг листе. Комисија је дужна да у том 
периоду писменим путем одговори на жалбе. 

 Школе где постоје такмичари који желе да се такмиче на језику мањина, 
треба да се обрате школама домаћинима и упуте наставника преводиоца два 
сата пре почетка такмичења, ради превођења текста. 

 
11. Рок за достављање измењених правилника је 20. јун 2012. 
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12. За измену Правилника за Симулацију суђења Мома Павловић ће организовати 
да професори из Шапца, Ниша и Правно-пословне школе из Београда, припреме 
и усагласе чек листе за жири, а Милорад Гавриловић ће објединити све нове 
сугестије и уврстити у Правилник. 

 
13. За измену Правилника за Беседништво Саковић Милибор ће контактирати 

Гордану Шафар из Правно-пословне школе из Београда, да ангажује професоре 
који би припремили и усагласи чек листе за жири.  

 
14. Договорено је да око припреме измена Правилника за Пословну информатику 

буде ангажован Игор Бем. 
 
15. Подржан је предлог Вере Пајић да се покрене иницијатива да се такмичење из 

рачуноводства прошири на сва четири разреда. 
 
16. Договорено је да Вера Пајић доради Правилник такмичења за Рачуноводство. 
 
17. Договорено је да око припреме измена Правилника за Трговинско пословање 

са практичном наставом ангажују Игор Бем из Суботице и Миљић Драгомир 
из Сомбора. 

 
18. Саковић Милибор ће иницирати састанак са представницима великих школа у 

вези измена Правилника за такмичење угоститеља: Нови Београд (Миличић 
Драгутин), Београд (Портић др Милијанко), Ниш (Стојановић Љиљана), Нови 
Сад (Небојша Булатовић), Врњачка Бања (Чеперковић Јелена). 

 
19. Саковић Милибор ће разговарати са Албијанићем из Завода за уџбенике, у вези 

израде уџбеника за огледне профиле.  

 

 

Председник УО Заједнице  

                                                                                                     Милибор Саковић ср. 
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