
1

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

ЗАКЉУЧЦИ са петнаестог састанка УО Заједнице
одржаног у Смедереву, 21. и 22. фебруара 2014.

1. Усвојен Завршни рачун за 2013. г.
2. Усвојен Финансијски план за 2014. г.
3. Редовно слати профактуре чланицама Заједнице да би се поспешило плаћање чланарина (благајник 

Заједнице)
4. Размотрити почетком следеће шк. године могућност набавке 10 таблет рачунара
5. Проследити маил школама које образују трговце да се директно обрате ГИЗ-у уколико нису на 

списку за донацију опреме и обуке (Технички секретар)
6. Активирати регионалне састанке (Чланови УО)
7. Подржати и организовати регионална окупљања стручних сарадника и наставника, два пута 

годишње (Чланови УО)
8. Упутити иницијативу Покрајинском секретару и МПНТР да крај првог полугодишта буде на дан 

Светог Саве 27. јануара (Технички секретар)
9. Гавриловића као представника Заједнице на Републичком такмичењу из Основа економије у Нишу 

мења Сеад Љајић; а Ницовића на Републичком такмичењу из Куварства и посластичарства 3.р. 
мења Драган Алексић

10. Проследити списак највећих донатора директорима домаћинима како би лакше остварили контакт 
и постигли договор око спонзорства (Председник УО)

11. Упутити допис школама да је меродаван наш Календар такмичења и да је датум за статистику 28. и 
29. март 2014. (Технички секретар)

12. МПНТР-у је достављен Финансијски план Републичких такмичења за шк. 2013/14. г. (Председник 
УО)

13. Одбија се предлог спајања такмичења угоститељско-туристичких школа и такмичења Синдиката 
угоститељско-туристичких радника. Препоручује се школама да саме донесу одлуку о учешћу на 
такмичењу Синдиката  угоститељско-туристичких радника, независно од нашег такмичења.

14. Поштовати постојеће Правилнике за угоститељство и туризам, а да за одступање од делова 
Правилника морају СВЕ школе да се сложе. Такође, сви представници школа на такмичењу морају 
својеручно потпишу договорена одступања. 

15. Одржати округли сто и урадити предлоге измена у Правилницима за угоститељство и туризам. 
Сугестија је и да се бодовање регулише тако да не буде више учесника који деле одређено место на 
ранг листи. (домаћини такмичења за угоститељство и туризам)

16. Утврђен је датум полагања Матуре за шест профила (БС, СО, ПА, ФА, Комерцијалиста и 
туристички техничар-оглед), а то је уторак 10. јун 2014. г. у 10 часова. (Председник УО)

Председник УО Заједнице 

                                                                                                  Милибор Саковић ср.
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