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ЗАКЉУЧЦИ са тринаестог састанка УО Заједнице 
одржаног 27. и 28. септембра 2013. г. у Шапцу 

1. Трећа Скупштина Заједнице ће се одржати 29/30.11.2013. у Јагодини. Ницовић ће контактирати 
и провери понуде за смештај и донацију градоначелника Јагодине, а Саковић да контактира 
ГИЗ. Рок је 15.10. 2013. Позиви и материјали за Скупштину се шаљу до 7.11.2013.  

2. Одржати следећи УО  18.10.2013. у Београду 
3. Сви чланови УО да доставе извештај о раду који ће ући у заједнички извештај УО, рок 

15.10.2013.   
4. Акциони план УО за 2013/14.г. дорадити на основу прошлогодишњег 
5. На састанку директора у Црној Гори од 3. до 5.10.2013. позвати представнике удружења 

Заједница економских школа из земања у окружењу на нашу Скупштину.  
6. На сајту Заједнице до 15.10.2013. истаћи конкурс за Лого Заједнице и проследити школама. 
7. Предлаже се да Сајам виртуелних предузећа буде међународна ревијална смотра, да се обавесте 

државе из региона и да то буде начин да се конкурише као пројекат за међународне фондове 
преко замаља из окружења које имају приступ европским фондовима.  

8. Посетити прву јуниорску кулинарску смотру од 1-3.11.2013. у Крагујевцу 
9. Искористити чек листе са Завршног испита Кувара у огледу 3. степен (сајт Завода), као и са 

Сајма Удружења кувара Србије. 
10. Сајам виртуелних предузећа да буде међународног ревијалног карактера. 
11. Чекамо Правилник Републичког такмичења угоститељско туристичких школа за 3. и 4. разред и 

припремамо се за Скупштину.  
12. За члана Управног одбора Заједнице изабран Сеад Љајић, а за члана НО Небојша Булатовић 
13. Свим шефовима рачуноводства школа чланица достави фактуре за уплату чланарине 
14. Примедбе на Закон о средњој школи доставити техничком секретару Заједнице која ће 

проследити члну НПС-а г-дину Папићу. 

Председник УО Заједнице  

                                                                                                     Милибор Саковић ср. 

 


