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Записник са једанаестог састанка УО Заједнице,  
одржаног 26. и 27. фебруара 2013.г. у Љутову  

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

Пре почетка састанка  у Економској школи у 13.00 часова су чланови УО су 
присуствовали са осталим директорима школа у региону представљању рада 
ДДШС.  

11. састанак УО је почео 26. фебруара у 18.45 часова.  

Оправдано одсутна Јевремовић Љиљана. 

Присутна и два члана Надзорног одбора, сем  Светлане Радосављевић која је 
оправдано одсутна. 

Присутни посматрачи чланови УО ДДШС: Дејан Недић и Иван Ружичић. 
 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са десетог састанка УО Заједнице одржаног дана 25. 
децембра 2012. г. у Трговачкој школи у Београду 

2. Именовање координатора републичких такмичења 2012/13. 
3. Начини обавештавања факултета о републичким такмичењима 2012/13. 
4. Усвајање завршног рачуна 2012. г. 
5. Финансијски план за 2013. г. 
6. Активности чланова УО и Заједнице 
7. Информације са састанка Саветa за средње стручно образовање 
8. Предлог Правилника Републичког такмичења угоститељско туристичких 

школа, достављен 19.12.2012. 
9. 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 десетог састанка УО усвојен једногласно. 

Прилог 1: Записник са десетог састанка УО 
2. У оквиру ове тачке разматрани су предлози за координаторе који ће 

учествовати на републичким такмичењима. Трошкове пута плаћа Заједница, 
по Правилнику. Упутити допис домаћинима да обезбеде смештај 
представницима Заједнице на такмичењима.  У случају да домаћин не успе 
да обезбеди бесплатно ноћење за наше представнике, трошкове ноћења ће 
сносити Заједница, уз приложен рачун.  
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Вера Пајић је питала ко ће сносити трошкове преводиоца. Договорено је да се 
ради по Правилнику такмичења, на терет домаћина или у договору са школом 
која шаље таквог ученика..  

Прилог 2: Координатори такмичења 12/13. 
 

3. Заинтересовани факултети су упућивани да се јаве школама и помогну у 
организацији такмичења. 

Ницовић је известио да је представник  Сингидунума предложио да се ова средства 
равномерно распореде на сва такмичења (донација у новцу), а остале донације 
(уџбеници) да буду појединачне по школама. У току су разговори са 
представницима Завода за уџбенике да и они учествују у награђивању. 

Мома Павловић је мишљења да не треба школе ограничавати око обезбеђивања 
донатора.  

Ницовић је појаснио да је ово била иницијатива Сингидунума и да није спорно ако 
има појединачних уговора. 

Информација од стране МПНТР-а је да је новчани износ приближно исти као и 
прошле године, и процедура је иста као и претходне године (потписују се уговори у 
МПНТР). 

Вера Пајић је питала ко ће контактирати професоре који састављају задатке. 

Драган Алексић је предложио да професор са Економског факултета из Ниша 
саставља задатке за трговинско пословање. Сагласни сви присутни.  

За математику, статистику и остале економске предмете ће састављачи бити 
представници ЕФ у Београду.  

Мома Павловић је обавестио да је проследио позив за такмичење и у њему 
нагласио да неће бити обухваћена последња област на такмичењу из статистике, 
објашњавајући то мотивацијом за такмичење које није реализовано дужи период. 
Саковић је инсистирао да се ради по Правилницима за такмичење који су усвојени 
на Скупштини и да се они не урушавају. 

Игор Бем је указао на неопходност да се Факултетима сваке године прослеђује 
Позив за учешће на такмичењима, без обзира на потписане споразуме. Договорено 
је да то у име Заједнице одради Игор Бем. 

Саковић се обавезао да у оквиру сајта на једном месту објави све потписане 
споразуме. 

Закључак: До краја недеље контактирати Економски факултет у Београду (за 
основе економије, пословну економију, математику, рачуноводство, статистику), 
Суботички за Пословну информатику, Симулацију суђења – ЕФ Крагујевац, 
Правни у Нишу за реторику, ЕФ у Нишу за Трговинско пословање, а Висока 
хотелијерска школа из Београда за Куварство. 

4. Ницовић је поднео извештај о Завршном рачуну. Купљена су два лап топа и 
у плану је да се узме још за све чланове УО који би се користили уз реверс. 
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Разматрано је питање на који начин рефундирати трошкове за састанке 
представника УО на регионалном нивоу. Они су планирани у активностима, али 
Правилник није прецизирао тај вид трошкова. Донета је одлука да се ипак 
предвиди финансијским планом.  

Такође, указано је да позиви за састанке УО морају да буду званичнији – са 
печатом и потписом  

Констатовано је да је Извештај о средствима Заједнице у 2012.г. једногласно 
усвојен, уз одређена појашњења (корекције). 

Прилог 3: Извештај о средствима Заједнице у 2012.г. (са унетим исправкама) 

5. Разматран је Финансијски план за 2013. годину. Ако се уврсте и трошкови 
регионалних састанака, а не буде донора за Скупштину – неће бити довољно 
средстава. Претходна Скупштина је имала од донора услов да чланови плате 
чланарину. Одлучено је да се уврсте и регионални трошкови у План. 

Усвојен је једногласно Финансијски план за 2013. годину. 

Прилог 4: Финансијски план за 2013. годину 

6. Активности чланова УО и Заједнице 

Игор Бем је известио да је један састанак имао у оквиру Скупштине, други пре две 
недеље, где се разматрало о Туристичком техничару, били су на ЕФ у Суботици где 
је договорена бесплатна припрема за факултет у Сремској Митровици, Новом Саду 
и Суботици. Они су сарадници на такмичењима и организују семинаре. Педесет 
људи је добило торбе за лап топ и пропратни материјал. 

Вера Пајић је известила да је у Крагујевцу договорено да се састанци одржавају у 
Чачку четири пута. Вера Пајић и Миша Гавриловић су били у ГИЗ-у, одржани 
семинари Савремена школа.(Бечеј, Београд, Ниш). Контактирала је ЗУОВ и изнела 
њихову спремост да ураде Правилник интерног усавршавања. Даље је причала о 
верификацији нових профила који су ушли у редован образовни систем. 

Саковић је имао примедбу да се прича око Правилника не може генерализовати за 
све школе. Постали смо административци. Игор је мишљења да је то наша интерна 
ствар и да нам Завод у овом случају не треба. 

Миша Гавриловић је подсетио да је састанак њиховог региона југоисток у 
Крагујевцу одрадио Ницовић. Следећи састанак је 12. маја, а следеће недеље има 
састанак са деканом ЕФ. 

Мома Павловић за регион Центар је известио да поред успешног састанка у 
Крагујевцу, у мачванском и колубарском делу је реализован састанак секретара и 
педагога због екстерне евалуације. Организована су стручна усавршавања за 16 
економских школа у Центру за стручно усавршавање Шабац. Планира се још један 
састанак.  

Саковић је изнео информације са састанка са донаторима (ГИЗ и Културконтакт) и 
домаћином такмичења Сајма виртуелних предузећа (директорком Светланом 
Радосављевић).  

 3



Став УО је да нема рекламирања излета и слично преко сајта (због приспелих 
захтева на ту тему). Сајт се редовно одржава. ББА наставља пројекат-такмичење 
„Знање“ (израда бизнис плана), и на питање да ли УО Заједнице подржава ово 
такмичење, сви су били сагласни. Захвалио се Сингидунуму и ББА за бројне 
семинаре за професоре и известио и да се на Мегатренду припремају семинари за 
акредитацију. Имао је састанак на ЕФ са Жаклином Стојановић, продеканом за 
наставу о такмичењима и семинарима. 

Ницовић је додао да је декан ЕФ Крагујевац иницирао да сарађујемо са Заједницом 
економских факултета. Такође се састао и са власником Сингидунума. 

7. Саковић је подсетио да је Данка Прокић Влаховић доставила извештај (који 
је у прилогу позива) и на ову тему није било дискусије.  

8. Сви су сагласни да се у оквиру такмичења на округлим столовима 
професори  састану, доврше Правилнике и да се припреме за наредну Скупштину, 
и то: за угоститеље 3. разред, за угоститеље 4. разред и за Сајам виртуелних 
предузећа.  

9. Разматрана молба директорке Трговинско угоститељске школе „Тоза 
Драговић“ у Крагујевцу, Љубице Башић, да се њена школа подржи у увођењу 
образовног профила – продавац нафтних деривата и течног нафтног гаса. Сви 
чланови УО сагласни.  

Разматрана је и информација да директор Душан Томић из Ваљева има проблем са 
локалном самоуправом. 

Предложен је датум стручне матуре за огледна одељења на националном нивоу – 
петак, 7. јун 2013.г. у 11 сати. Представник Скупштине Заједнице Ницовић ће 
доставити информацију ЗУОВ-у 

На питање Вере Пајић да ли ОШ, у којој бесплатно реализују семинар, може да 
уплати Заједници 5000 РСД уместо 10000, сагласни сви присутни. 

Такође су сви сагласни да се закључци са регионалних састанака објаве на сајту. 

Драшко је предложио да се шаљу позиви школама за уплату чланарине за 2013.г. 
Саковић је нагласио да сви треба да делују у том правцу и анимирају школе да 
изврше уплате. 

Званичних информација о профилима БС и СО нема.  

 

Састанак првог дана завршен у 21.20 часова. 

 

Други дан рада (27. 02. 2013.) се састојао од посете двема школама:  

 ОШ „Матија Губец“ у Таванкуту. Посета је обухватала и посету Галерији 
прве колоније наиве у техници сламе. Том приликом је директорка школе 
Станислава Стантић Прћић презентовала рад школе, Галерије и туристичке 
капацитете мултикултуралности Војводине и 
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 Гимназији "Светозар Марковић"у Суботици, где је директор школе 
Слободан Чампраг представио рад школе и њене специфичности  

 

Прилози:  

 Бр. 1: Записник са десетог састанка УО 

 Бр. 2: Координатори такмичења 12/13. 

 Бр. 3: Извештај о средствима Заједнице у 2012.г.  

 Бр. 4: Финансијски план за 2013. годину 

 

Записник водила Сандра Кнежевић,  

технички секретар Заједнице  

Председник УО Заједнице  

                                                                                                     Милибор Саковић ср. 
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