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Записник са десетог састанка УО Заједнице, 
 одржаног 25. децембра 2012. г. у Трговачкој школи у Београду 

 

Састанак је почео у 11:00 часова.  

Присутни: Ницовић Владан, Љиљана Јевремовић, Милорад Гавриловић, Вера 
Пајић, Момчило Павловић.  

Оправдано одсутни: Милибор Саковић, Драган Алексић, Томислав Бартолић и 
Игор Бем.  

Састанку присуствују и: Весна Живановић Бабић (директорка Трговачке школе, 
Београд), Зоранка Ребић (наставник у Трговачкој школи), Радиша Микарић 
(представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја), Дејан 
Недић (председник Друштва директора школа Србије и директор Друге 
економске школе, Београд) и Сања Дограјић (директорка Економске школе 
"Нада Димић", Земун). 

Записник води Сандра Кнежевић. 
 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са деветог састанка УО Заједнице одржаног дана 18. и 
19. новембра 2012. г. у Љутову код Суботице 

2. Упознавање са репарацијом образовног профила трговац  
3. Предлог Правилника Републичког такмичења угоститељско туристичких 

школа, достављен 19.12.2012. 
4. Текућа питања 

 

Сасатанак отворио председник Скупштине Заједнице Владан Ницовић. 
Констатовао да су са предложеним дневним редом сагласни сви присутни. 

1. Записник са деветог састанка УО усвојен једногласно. 

2. Владан Ницовић дао реч Радиши Микарићу, представнику Министарства, 
који је на почетку излагања обавестио присутне да се раде Измене и допуне 
Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава 
за област трговине, угоститељства, економије. Присутне је интересовало да ли се 
врши поновна верификација за поједине огледе (где су добили одговор да мора 
бити поновна верификација).  

Ницовић је упознао присутне (пошто Савет за средње стручно образовање и 
образовање одраслих није дало позитивно мишљење о преласку три наша профила 
у редован систем) да је имао јуче разговор у Заводу за унапређивање васпитања и 
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образовања у Фабрисовој, где је изнео став да се изврши корекција БС и СО и да се 
споје у Службеника за осигурање и банкарство, као и да се Комерцијалиста 
преложи уместо Комерцијалног техничара, истичући да ово треба ѕавршити за 
кратко време, док је ГИЗ још ту. Навео је и да сутра има састанак у Заводу. Такође 
је изнео детаље који могу бити проблем у реализацији, а то су: питање софтвера, 
поделе смерова, кратки рокови због близине изласка Конкурса... 

Радиша Микарић је даље упознао присутне о репарацији образовног профила 
Трговац. После преговора са Министарством (уважавајући заступљеност 
општеобразовних (30%) и стручних предмета, поделом предмета на модуле, идући 
на исходе), радна група је предложила нови наставни план за образовни профил 
Трговац, који је детаљно представио. Истако је да је ово радна верзија, да се 
компетенције тренутно раде у Заводу у Фабрисовој. Навео је да су чланови 
комисије били представници школа из Пожаревца, Ниша, Београда и Новог Сада, 
Елеонора Влаховић и проф. Ловрета. Размишљали су и да оставе простор да осим 
трогодишњег Трговца буде и четворогодишњи Трговински техничар. На крају је 
изнео предлог да се укључе стручна већа трговаца у рад (што је Ницовић објаснио 
да је предвиђено планом интеграције). Мома Павловић је предложио да буде 
домаћин састанака стручних већа. 

Ребић Зоранка, наставник из Трговачке школе је образложила став комисије око 
модула и предмета Хемија и Комерцијално познавање робе. Њихов став је да не 
буде посебно Хемија, већ да буде један модул и да се предмет зове Хемија са 
комерцијалним познавањем робе. Она је објаснила да су постојала ограничења због 
фонда часова и дана за практичну наставу и истакла тешкоће уклапања.  

Ницовић је поставио питање даљих корака овог предлога, а Микарић је образложио 
да предлог иде на Савет за средње стручно образовање, па у Министарство, НПС... 
Корекција следи након добијених повратних информација. Пошто је ово радна 
верзија, Заједница је неће оглашавати, нити окупљати регионалне састанке док не 
добијемо сигнал да је предлог отишао у Министарство.  

У 12.10 часова састанак је, због раније заказаних обавеза, напустио Радиша 
Микарић. 

3. Ницовић је предложио да предлог Правилника Републичког такмичења 
угоститељско туристичких школа, достављен 19.12.2012. ипак не разматрамо 
данас, јер нисмо у пуном саставу, што је и прихваћено од присутних чланова. 

Што се тиче Календара републичких такмичења, кад се усвоји у Министарству 
биће окачен на сајт. Заједница ће обавити разговоре са састављачима задатака и 
упознати их са променама.  

4. Текућа питања 
Ницовић је обавестио присутне да је учестовао у раду радне групе за стручну 
матуру у Аранђеловцу 12. и 13. децембра 2012, где су били и представници Завода, 
Маца Бојанић, Мареш, Ристић, Живковић, Маринчић, практичари из Крагујевца, 
Вукобрат и покровитељи Шкоти. Што се тиче корака, то је комплет наша матура у 
огледу. Међутим, још је отворених питања: кеко ће изгледати средње стручно 
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образовање, де ли ће се применити концепт економске гимназије и слично, како ће 
изгледати полагање на факултетима. 

Такође, 24.12. је имао састанак око трогодишњег образовања (Митровић, Бојанић, 
Мареш, Јелена Стојановић из ГИЗ-а). Предлог је и да се СО и БС споје у један 
профил. То ће протежирати Данка Прокић Влаховић и Маринчић. Затим се мора 
што пре кренути у прављење плана и програма, питање софтвера... да се заврши у 
наредна три месеца. 

Истог дана је имао и састанак у вези стандарда и компетенција директора школа. 
НПС је по други пут вратио са примедбама: др Радивоја Стојковића што није 
укључено руководство високих школа, затим зашо обуку изводе приучени 
директори, нема правилника, зашто лиценцу немају секретар и шеф рачуноводства. 
Ана Пешикан је дала предлоге козметичког типа, као и да се укључе наставници у 
руковођење, јер би се тако директор штитио од финансијске одговорности, у 
смислу да је дели са локалном самоуправом и донаторима. Најављен је још један 
састанак на ову тему, па предлог иде на Савет за стручно образовање. 

Ницовић у току дана има састанак у Другој економској школи, где ће у вези овога 
изнети предлоге могућих решења. То би био комбиновани рад Заједнице и 
Друштва директора. 

За реч се јавила Сања Дограјић и изнела своја запажања са путовања у Лондону где 
је била са групом директора. 

Вера Пајић је питала да ли је стигао извештај са регионалног састанка који су 
послале Љиљана и она и тражила нека појашњења око Правилника о стручном 
усавршавању (број сати). Уследила је краћа дискусија.  

Миша је са присутнима поделио информацију да регионални центри раде интерни 
правилник о бодовању који ће ићи ка Заводу за вредновање квалитета рада, тако да 
верује да ће ускоро бити решено то питање на нивоу Србије. Такође је питао 
присутне да ли је неко видео која верзија Закона о средњем стручном образовању је 
отишла на усвајање. Нико од присутних није имао информацију о томе. 

Ницовић је нагласио да је обавеза чланова да се за следећи састанак УО припреме 
за Правилник Републичког такмичења угоститељско туристичких школа. 

Сандра Кнежевић је питала да ли неко има сугестије за чланак који ће изаћи у 
Просветном прегледу. Сви су се сложили да она обави разговор са аутором текста. 
 

Састанак завршен у 12.50 часова. 

Записник водила Сандра Кнежевић,  

технички секретар Заједнице  

Председник УО Заједнице  

                                                                                                     Милибор Саковић ср. 
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