
СЕКЦИЈА ПРОФЕСОРА РАЧУНОВОДСТВА СРЕДЊИХ ЕКОНОМСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

Састанак Секције је одржан 15. новембра  2014. год. у Београду у Просторијама Савеза рачуновођа и
ревизора Србије, ул. Његошева бр. 19 са почетком у 11h. Присутно 38 професора из 37 школа.
Састанак води Снежана Радоичић, проф из Чачка, председник секције, а записник Драгица
Радосављевић, проф из Београда, подпредседник.

Дневни ред састанка је садржао следеће тачке:

1. Републичко такмичење из Рачуноводоства
2. Унапређење наставе из Рачуноводства у свим образовним профилима
3. Усаглашавање обима градива по областима и темама
4. Задаци за матурски испит
5. Блок настава из рачуноводства
6. Планирање наставе, план тока часа
7. Уџбеници и наставни материјал

Закључци:

1. Републичко такмичење, предлог је да се такмичење одржи 3. и 4. априла 2014. год у Свилајнцу.
Задатак саставља Економски факултет у Београду.
Литература за састављање задатка, уџбеници I,II,III, и IV
разреда Др. Вере-Познанић-Леко. Предочити да задатак не буде преобиман, и да буде
пријемчив ученицима и њиховом узрасту. Школа домаћин набавља потребан материјал за
такмичење.
Предлог Секције да се уведу Регионална такмичења за ученике III разреда, по угледу на Градко
такмичење за уч. III разреда у Београду. Циљ овог предлога је боља сарадња и комуникација
између школа у региону и њихових професора,

-развијање такмичарског духа ученика

-развијање свести о сопстевним знањима и способностима у даљој професионалној оријентацији
ученика

2. Унапређење наставе из рачуноводства у свим образовним профилима.

Поводом ове теме говорио је Др. Перо Шкорић, генерални секретар СРР Србије, закључак је да
стручна литература у издању СРР Србије је доступна школама са попустом 30%. Предмет: ПОНУДА З
А ПРОФЕСИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЗА ПРЕДПЛАТУ НА ПРОФЕСИОНАЛНО СТРУЧНА
ИЗДАЊА У ТОКУ 2015г. (у прилогу записника)

Као и спремност да се посебно организују, за потребе запослених у средњим економским школама у
Србији, посебна предавања и семинари на одређене теме.

Предавање мр Снежане Митровић, вишег саветника у СРР Србије.



Одржано је предавање са следећим темама:

-Правилник о вршењу пописа

-Правилник о обрасцима биланса стања и успеха

-Правилник о вредновању закона о привредним друштвима

-Нови правилник о контном оквиру

3. Код усаглашавање градива по областима и темама

Закључак је да код образовног профила (Пословни администратор који више није оглед). Обим
градива по областима неусаглашен, поједине теме су преопширне за број предвиђених часова наставе,
па је тешко у реализацији.

4. Задаци за матурски испит.

Обратити се ЗУОВ – Завод за унапређивање образовање и васпитања за матуру, за образовни профил:

„Пословни администратор“ са питањем: Да ли је могуће да се обим матуре смањи?

5. Блок настава: Закључак је да се тражи од Заједнице, да преко Привредног саветника наруче
„Програм за рачуноводство“ који ће олакшати појединим школама реализацију блок наставе.

6. Што се тиче ове тачке планирања наставе и тока часа. За бољи квалитет потребна је континуирана
размена искустава међу предавачима.

7. Уџбеници и наставни материјал.

Актуелни уџбеници су Др. Вере Познанић-Леко за I, II, III, IV разред. Састанку су присуствовали и
представник издавачке куће „ДАТА СТАТУС“ Татјана Петровић као и аутор уџбеника за Први разред
економске школе, др Даница Јовић. Збирка задатака за Први разред из рачуноводства је послата на
акредитацију. Уџбеник за Други разред се очекује да ће бити готов у току јануара месеца. Уџбеник за
Четврти разред, економски техничар је завршен. Аутори су Славка Вучковић-Милутиновић и др
Даница Јовић, који је послат на акредитацију.

Предлог за следећи састанак је да се одржи у другом полугодишту. Састанак секције је дао квалитетне
садржаје, ради унапређења наставе из рачуноводства.

Председник секције Подпредсеник

Снежана Радојичић, проф. Драгица Радосављевић,

Економска школа, Чачак проф. I економска,
Београд

18. новембар 2014. У Београду


