
ЗАЈЕДНИЦА 
ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Датум оснивања: 27.08.2011.  
Матични број: 28065779  ПИБ: 107328887   
Број рачуна: 205-0000000172568-73 
Делатност удружења: 9412 - Делатности струковних удружења 
 

Записник са деветог састанка УО Заједнице,  
одржаног 18. и 19. новембра 2012.г. у Љутову  

(домаћин Економска средња школа "Боса Милићевић" - Суботица) 
 

Састанак је почео 18. новембра у 14 часова. Оправдано одсутан: Драган Алексић. 

Присутни и сви чланови Надзорног одбора. 
 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са осмог састанка УО Заједнице одржаног дана 31. 
августа 2012. г. у Првој економској школи у Београду 

2. Правилници републичких такмичења 
3. Распоред такмичења ученика у школској 2012/13. и домаћинства 
4. Извештај о раду Заједнице (од 27.08.2011. до 18.11.2012.) 
5. Усвајање финансијског извештаја за 2011/12.г. 
6. Акциони план УО за 2012/13.г. 
7. Припрема за Другу Скупштину Заједнице (Крагујевац, 07. и 08. децембра 

2012.г.) 
8. Извештај о сачињеном споразуму о сарадњи са Народном банком Србије - 

Глобални договор за 2012/13.г. 
9. Решавање Молбе Е.Ш. „Др Коста Цукић“ 
10. Решавање Молбе Секције рачуноводства 
11. Реализација чланарине за 2012.г. 
12. Ценовник МПНТР за ванредне ученике 
13. Текућа питања 
Седницу отворио председник УО Саковић Милибор. Констатовао да постоји 

кворум и да су са предложеним дневним редом сагласни сви присутни. 

1. Записник са осмог састанка УО усвојен једногласно. 

Прилог 1: Записник са осмог састанка УО 
2. У оквиру ове тачке детаљно су разматрани правилници и сви пристигли 

предлози за измену.  

Урађени су нови предлози Правилника за Републичко такмичење (укупно 6 у 
овом делу рада) из:  

• Основа економије,  

• Пословне економије,  

• Пословне информатике,  
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• Рачуноводства – Између осталог, дискутовало се на предлог Вере Пајић 
да право учешћа имају по два ученика 4. разреда, у намери да се 
популарише ово такмичење и повећају шансе за бенефиције матураната. 
Ницовић, Бем, Павловић, Саковић нису били за то, јер би значило 
одступање од принципа да један ученик по разреду представља школу. 
Саковић и Јевремовић су предложили да се такмичење прошири и на 2. и 
3. разред. Након дискусије, изнета су два предлога:  

a) да право учешћа имају два ученика четвртог разреда (приликом 
гласања нико није био за тај предлог) и  

b) да се такмичење рачуноводства прошири и на други и трећи 
разред (три гласа за, један против). 

Констатовано је да републичко такмичење из рачуноводства остаје у 
постојећем обиму – за четврти разред, по један ученик.  

• Статистике и  

• Математике.  

Након овог дела направљена је пауза у раду са правилницима, и прешло се на друге 
тачке дневног реда. 

 
3. Распоред такмичења ученика у школској 2012/13. и домаћинства 

Известилац је Ницовић. Предлог је прослеђен Милки Андрић. 

Миљић је поводом поклапања два - три такмичења у исто време предложио да 
испред УО иде објашњење и препорука да, ако се деси преклапање, школе у 
договору са ученицима распореде где ће ко да се такмичи, као и да се сва школска 
такмичења одрже у фебруару, да би ученици стигли да се припреме.  

УО није био у могућности да на овом састанку прецизира представнике Заједнице 
на такмичењима, као и домаћине из области угоститељства и туризма. 

Прилог 2: Табела са распоредом такмичења. 
4. Саковић је известио о раду Заједнице за период од 27.08.2011. до 18.11.2012. 

Предлог Драшка Миљића је да се извештај групише регионално, што је 
прихваћено. Замољени су сви присутни да доставе допуну извештаја, ако је било 
активности које нису поменуте у овом извештају. 

Прилог 3: Извештај о раду Заједнице  
5. Усвојен је финансијски извештај Заједнице за 2011/12.г. који је поднео 

Ницовић. 

Прилог 4: Финансијски извештај Заједнице за 2011/12.г. 
6. Саковић је изложио Акциони план УО за 2012/13.г и он је једногласно 

усвојен. 

Прилог 5: Акциони план УО за 2012/13.г. 
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7. Разматран је и усвојен Дневни ред Друге Скупштине Заједнице:  

Тачка Тема 

1. Усвајање записника са Прве Скупштине Заједнице, одржане у Београду, 
16.12.2011. 

2. Извештај о раду Заједнице и раду УО Заједнице (између две Скупштине) 

3. Извештај о раду Надзорног одбора Заједнице за 2011/12. г. 

4. Усвајање Финансијског извештаја за 2011/12. г. 

5. Усвајање измена Правилника о републичким такмичењима 

6. Усвајање предлога плана такмичења за шк. 2013/14. г. 

7. Усвајање Акционог плана за 2012/13. г. 

8. Рад по регионима 

9. Стручно усавршавање наставника - приказ истраживања представника 
Форума стручних сарадника (ГИЗ) 

10. Примена Правилника о сталном стручном усавршавању 

Разматран је списак гостију на Скупштини, који би адекватно одговорили 
актуелним темама.  

Прилог 6: Списак гостију на Другој Скупштини.  

Направљена је пауза у раду од 21.30 до 22 часа. 

8. Саковић је известио о сачињеном споразуму о сарадњи са Народном банком 
Србије - Глобални договор за 2012/13.г. Школама је омогућена помоћ око праксе за 
огледна одељења, предавања за ученике и наставнике. Новост је да ученици више 
не долазе на предавања у Београд, већ предавачи иду у школе, чиме су смањени 
трошкови. Споразум је објављен на сајту Заједнице. 

9. Саковић је изнео молбу Е.Ш. „Др Коста Цукић“. Ницовић је појаснио 
процедуру где би девизни платни промет ишао преко наше централне банке 
(Сопот). Ова школа је чланица Заједнице. Обавезао се Ницовић да обавести 
сервисни центар и ЦВБ (Чачак). Предлог стављен на гласање: пет гласова за, један 
против. Констатовано је да се Молба Е.Ш. „Др Коста Цукић“ усваја.  

Прилог 7: Одговор на Молбу Е.Ш. „Др Коста Цукић“ 

10. Молба секције рачуноводства да се отвори на сајту Заједнице могућност да 
представници секције могу да контактирају и размењују информације.  

Предлог образложила Вера Пајић. Ницовић је изнео став да наставници могу да уђу 
у Заједницу у оквиру Интеграције, као и остали Форуми (али да буду јединствени, а 
не подељени на Вет форум, Доситеј, Матура секцију...), а са Гиз-ом ће се 
разговарати о ангажовању консултантске куће која би спровела ове интеграције. 
Саковић и Игор Бем су предочили да је сајт Заједнице ограниченог капацитета. 
Саковић се понудио да им помогне да направе сопствени форум. Миљић је 
мишљења да је потребно да их окупимо, али кроз Интеграције.  
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Констатовано је да се Молба секције рачуноводства одбија због напред наведених 
разлога. 

11. Реализација чланарине за 2012.г. 

Технички секретар је известила да је од 181 школе које раде у Србији, 68 послало 
приступнице, 54 извршило уплате до данас. За Скупштину се пријавило 79 
представника школа. Од тог броја пријављених, њих 38 није регулисало питање 
уплате чланарине. 

Договорено је да се чланицама Заједнице, приликом слања дневног реда и 
материјала за Скупштину пошаље и молба да регулишу питање чланарине. 

12. Разматран је Ценовник за ванредне ученике који је донело МПНТР, и то са 
закашњењем. 

Наглашено је да је ценовник донет после састанака Школских одбора, који су већ 
донели одлуке о ценама за 2012/13.г. Изнет је став да није тачна тврдња да су цене 
донете на основу предлога већине школа у Србији. Ценовник је окарактерисан као 
понижавајући (65 динара за консултације). Стратегија је очигледно да се ученици 
окрену Радничким универзитетима. Неопходно је да се обратимо Министарству за 
појашњење ценовника.  

Након дискусије, није било изјашњавања. 

Договорено је да се по овој тачки настави сутра. Састанак првог дана завршен у 
23.30 часова. 

 

Другог дана (19. 11. 2012.) са радом се почело у 9 часова. 

Наставља се рад по тачки 2. 

2. Урађени су нови предлози Правилника за Републичко такмичење (укупно 3 у 
овом делу рада) из:  

• Основа реторике и беседништва,  

• Симулације суђења,  

• Трговинског пословања и практичне наставе. 

Није урађен: 

• нови предлог Правилника за Сајам виртуелних предузећа, као ни за 

•  Куварство, посластичарство и услуживање са практичном наставом.  

Констатовано је да Тимови у области угоститељства и туризма нису одрадили 
посао до краја, а УО није имао довољно времена, а ни стручних компетенција да на 
овом састанку изради предлог за Скупштину.  

На основу ранијих сагласности од стране ових Тимова и представника школа, 
донета је једногласна одлука да се Скупштини предложи подела овог такмичења на 
два дела: 
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• трогодишња и  

• четворогодишња занимања са туристичким техничаром  

и да се користи постојећи Правилник, док се не изради нови који ће садржати 
чек листе за бодовање. 

Прилози 08 - 16: Предлози нових 9 правилника  

Направљена је пауза у раду од 12 до 13 часова. 

 

13. Наставило се са радом по тачки Разно:  

• Ницовић је известио о допису Комисије за вредновање 23 образовна 
профила, и прочитао део мишљења Савета за средње стручно образовање. 
Туристички техничар иде у редовни профил, а предлаже се Министру да се 
угаси БС, СО и Комерцијалиста. Окарактерисани су као непотребни, јер не 
воде ка сфери рада, него се ученици опредељују за студирање. Много је 
средстава овде уложено, вероватно ће и ГИЗ реаговати. Несклад је и што 
Министар 30. јуна одређује профиле, а Конкурс се објављује раније.  

• Нова информација је да ће економски техничар бити ревидиран од 1. 9. али 
не као оглед. 

• Извесно је да ће за трогодишње занимање трговац бити ревизија, а не 
оглед. 

• Регионалне канцеларије су стопиране након састанка представника ГИЗ-а и 
Министарства, где је Министарство мишљења да нема потреба за тим. 
Саковић је подсетио на след догађања око ове донације.  

• Ницовић и Гавриловић су известили о састанку са представницима Форума 
стручних сарадника. Изложена су питања:  

 усклађеност норматива са променама за ПА и ФА  

 ни у Министарству нису знали да одговоре да ли се поново врши 
верификација ФА и ПА по школама 

 питање стручне спреме наставника за поједине предмете  
 питање недостатка уџбеника, као и ревидирања застарелих уџбеника 

 питање софтвера у БС 

 ревидирање номенклатуре занимања 
 презентација истраживања на Скупштини  

• Миљић је предложио да сви позвани гости припреме извештаје за питања 
из њихове области, као и да нас Завод информише докле је дошла ревизија 
трговаца 

• Игор Бем је изнео проблем 30 болоњских бодова (Закон чл.8, 121, 179), на 
који начин то реализовати и предложио да се обратимо факултетима. 
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Ницовић је предложио и да се на Заједници и представник МПНТР пита за 
појашњење, као и Школске управе, и да све буде у писаној форми. 

• Ницовић је говорио и о лиценци за директоре. У јуну је НПС вратио на 
дораду радној групи, где је нешто измењено и враћено. Чак и у тумачењу 
представника МПНТР има неслагања: Попов каже да је то стицање, а 
Драгана из правне службе да је то лиценца. Очекује се да ће Завод окупити 
20 директора који су били на обуци у Лондону и 200 нових директора и 
дати лиценце. 

• Саковић известио о Регионалној конференцији директора у Сарајеву од 22-
25. новембра 2012. са простора бивше СФРЈ, где ће ГИЗ финансирати 80 % 
трошкова за шест директора. 

• Саковић замолио све да доставе своје активности у оквиру УО. 
 

 

Састанак завршен у 14 часова. 

У прилогу: 16 материјала (од тога 9 предлога правилника). 

 

Записник водила Сандра Кнежевић,  

технички секретар Заједнице  

Председник УО Заједнице  

                                                                                                     Милибор Саковић ср. 
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