
ЗАЈЕДНИЦА
ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКОТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Датум оснивања: 27.08.2011.
Матични број: 28065779 ПИБ: 107328887 Број рачуна: 205000000017256873
Делатност удружења: 9412 Делатности струковних удружења

ЗАКЉУЧЦИ са четвртог састанка УО Заједнице

одржаног у Крагујевцу, 07. октобра 2016.

1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака.
2. Усвојен је Акциони план УО за шк. 2016/17. године.
3. Усвојен је Календар Републичких такмичења за шк. 2016/17. године.
4. Заказана је Скупштина Заједнице за 14. и 15. децембар 2016. у Лесковцу.
5. Договорено је да до 30.10.2016. г сви чланови УО доставе своје извештаје о раду за период
од 01.09.2015. до 31.08.2016, као и да се сви досадашњи извештаји укориче.
6. Разматрани су извештаји Актив куварства и Актива услужевања и одлучено је да
њиховим састанцима убудуће присуствује неко од чланова УО.
7. Разматрани су извештаји о раду Сервисног центра и Виртуелне банке.
8. Закључено је да је потребно додатно активирати рад Секције рачуноводства.
9. Разматран је Извештај о сарадњи са Удружењем банака Србије и Народном банком
Србије.
10. Чланови су упознати да је формиран Савез средњих школа.
11. Поднет је Извештај о прикупљању и систематизацији дигиталних планова за
информациони систем „Доситеј“.
12. Делимично је усвојен Предлог за измену Правилника о републичком такмичењу за
ученике 3. степена.
13. Одбијен је Предлог за измену Правилника о републичком такмичењу за ученике 4.
степена угоситељско-туристичких школа.
14. За представника Заједнице у Савету за стручно образовање и образовање одраслих,
подржан је предлог Савета Заједница да то буде Владан Ницовић.
15. Најављена је Прва конференција за наставнике економске групе предмета на
Економском факултету у Београду за 26. новембар 2016. године.
16. Републичко такмичење из Пословне информатике ове године ће се одржати на
Економском факултету у Београду, у организацији са Првом економском школом.
17. Чланови УО обавештени о Понуди образовног информатора за стручно усавршавање
наставника.
18. Почела шеста сезона Кухињског калфе на РТС-у.
19. Чланови УО и представници Економског факултета у Крагујевцу договорили су оквире
сарадње.

У Београду, 07. октобра 2016.

Председник УО Заједнице

мр Милибор Саковић ср.


