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ЗАКЉУЧЦИ са двадесетдругог састанка УО Заједнице,
одржаног у Београду, у петак 20. фебруара 2015. године

1. Једногласно усвојен записник са претходног састанка УО.
2. Надзорни одбор донео одлуку да се имовина која је купљена у претходном периоду (диктафон,
три лап-топа и девет таблет рачунара) упише у имовину заједнице.
3. УО је једногласно усвојио Финансијски извештај, уз проверу периода од 01.01. до 20.02.2015.
4. Генерални спонзори на Републичким такмичењима су Универзитет Сингидунум и Економски
факултет у Београду. Очекује се договор и са Заводом за уџбенике, Дата статусом, ББА и
Високом школом – Академијом за пословну економију из Чачка.
5. Домаћини такмичења треба да се обрате спонзорима за донаторство.
6. Једногласно је усвојен предлог измена представника Заједнице који ће бити координатори на
републичким такмичењима у школској 2014/15. години
7. М. Саковић је поднео извештај о раду и замолио све остале чланове да то исто ураде. Рок је
28.02.2015.
8. Поводом увођења униформног софтвера у настави рачуноводства обука ће се вршити у дане
викенда и што пре да би све било спремно до септембра.
9. Поводом нове информације да ББА нуди бесплатан софтвер за БС, предложено је да се уговори
састанак са Х.Ханићем и информација проследи Савету за средње стручно образовање и Д.
Прокић Влаховић.
10. Поводом проблема са школским управама око уписа и мреже школа закључено је да се реагује и
у априлу пошаље допис Министарству, ЗУОВ-у и Заводу за вредновање квалитета образовања и
васпитања.
11. Економски факултет нуди бесплатне семинаре 7. марта за пет професора на тему финансијска
анализа у eхсel-u.
12. Округли сто на тему о измени програма за предмет Основи економије за 1. разред, одржаће се у
суботу 07.03.2015. године у 11 часова у Првој економској школи. Технички секретар да проследи
позивни е-маил свим школама.
13. Рализација споразума НБС и Заједнице се спроводи по плану.
14. ЗУОВ-у је прослеђен датум националне матуре – 9.6.2015. у 11 сати.
15. РТС је вољан да реализује и друге пројекте сличне пројекту калфа.
16. Разматран је предлог да се полагање за лиценцу наставника врати на факултете.
17. Договорено је да се пружи подршка на сви нивоима да М.Саковић, као предлог Заједнице, буде
представник у Националном просветном савету.
18. Позитивно је оцењена иницијатива Министра туризма Р.Љајића у вези са ученичким
екскурзијама.
19. Предложено је да се будуће кандидовање за члана УО врши делегирањем у регионима и
усвајањем на УО.

У Београду, 20. фебруар 2015. године

Председник УО Заједнице
Милибор Саковић ср.
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