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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 осамнаестог састанка УО Заједнице,
одржаног у Београду, у уторак 21. октобра 2014. г.

1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака
2. Уручена поклон-слика пензионисаном члану УО (М. Павловићу), а накнадно ће бити уручена

В.Пајић
3. Констатован је Предлог за Скупштину о замени чланова УО и НО којима је престао мандат
4. Усвојен је Извештај о раду чланова УО (за шк. 2013/14.г.)
5. Чланови УО који нису у писаном облику доставили појединачне извештаје, да то учине до

наредног састанка (Пајић, Павловић, Ницовић)
6. Усвојен је Финансијски извештај и анализирана реализација чланарине за 2014.г.
7. Усвојен је Предлог Календара републичких такмичења за шк. 2014/15.г.
8. Технички секретар ће анкетирати све школе домаћине да ли су добиле средства од МПНТР-а за

прошлогодишњу реализацију такмичења
9. Рачуновођа ће контактирати директоре који нису извршили уплату чланарине за 2014.г.
10. На наредном састанку УО разматраће се коначни предлози Правилника за републичка такмичења.
11. Усаглашен је дневни ред и употпуњен списак гостију за четврту Скупштину
12. Упућен предлог МПНТР-у за ново такмичење за Туристичког техничара
13. Упућен предлог МПНТР-у за промену Школског календара 2015/16. и убудуће
14. Упућена иицијатива МПНТР-у за увоћење новог радног места у школама - Сервисер рачунарске

опреме
15. УО је дао подршку иницијативи Дата дидакте до четврте Скупштине Заједнице за измену

наставног програма предмета Основи економије за I и II разред
16. УО изабрао М. Саковића као предлог Скупштини за представника Заједнице у НПС
17. Избор кандидата Заједнице за рад у Савету за средње стручно образовање одложен за следећи УО
18. Одлучено да се сви састанци секција који делују при Заједници убудуће организују у координацији

са члановима УО и техничког секретара Заједнице
19. Проверити могућности сарадње Заједнице са Националним саветом за угоститељство и туризам

које је при Министарству туризма (С.Љајић)
20. УО бр. 19. ће се одржати 12. новембра 2014. у Суботици
21. Четврта Скупштина Заједнице одржаће се 13./14. новембра 2014. у Суботици

У Београду, 21. октобра 2014.
Председник УО Заједнице
Милибор Саковић ср.


