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ЗАКЉУЧЦИ са седамнаестог састанка УО Заједнице
одржаног у Чачку, 26/27. септембра 2014.
1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака
2. М.Саковић да од ГИЗ-а преузме податке о сарадњи са немачким школама „Партнерство на делу“
(уколико их поседују) и да те податке достави М.Гавриловић, И.Бем, С.Љајић и С.Кнежевић ради
сачињавања извештаја.
3. Размотрити предлог за члана УО уместо М. Павловића.
4. Уручити поклон-слике пензионисаним члановима УО.
5. Наставити ажурирање података о школама (М.Саковић, С.Кнежевић)
6. Послати школама коверте са рачунима до 15.10.2014. (рачуновођа и В.Ницовић)
7. Урадити предлог Календара Републичких такмичења до 15.10.2014. (В.Ницовић)
8. Проследити И.Бему, Љ.Башић и М.Гавриловићу Правилнике у Word-u (М.Саковић).
9. Доставити Саковићу смернице за израду Правилника за Туристичког техничара (И.Бем и Љ.Башић)
10. Урадити предлоге за измену Правилника републичких такмичења до 15.10.2014.:
 Пословне информатике (И. Бем)
 Трговинског пословања (Љ. Башић)
 Основа реторике и беседништва (М. Гавриловић)
 Куварства и посластичарства 4. Разред (М. Саковић)
 Куварства и посластичарства 3. Разред (М. Саковић)
 Tуристички техничар (И. Бем и Љ. Башић)
 Сајма виртуелних предузећа (С. Радосављевић)
11. Податке за израду Билтена републичких такмичења обједињују и носе представници Заједнице
након такмичења.
12. Четврта Скупштина ће се одржати 13. и 14. новембра 2014. у Суботици. Свака школа учесница
сноси своје трошкове пута и смештаја.
13. Припремити предлог МПНТР-у да за Туристичког техничара буде засебно републичко такмичење
и предлог школског календара за 2015/16. да се прво полугодиште завршава 26. јануара (Саковић)
14. У току је реализација донације ГИЗ-а за 22 школе које образују профил трговац (трогодишњи). Од
4.10.2014. почињу први семинари за наставнике. Укупна донација је 2450 евра по школи.
15. Набавка таблет рачунара за чланове УО и техничког секретара је одложена.
16. УО је мишљења да не би имало ефекта упути предлог Комисији за израду ценовника услуга да
свака школа треба да има оба стручна сарадника са пуним радним временом.
17. Обуке Завода у вези са применом опште-образовних стандарда нису још уврштени у план рада
Завода.
18. За члана жирија у пројекту „Кухињски калфа“ на РТС-у изабран је представник УО М.Саковић.
19. Чланови УО ће урадити појединачне извештаје за Скупштину (закључно са 31.08.2014.).
Обавестити М.Павловића и В.Пајић.

У Чачку, 27. септембра 2014.

Председник УО Заједнице
Милибор Саковић ср.
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