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ЗАКЉУЧЦИ са шестог састанка УО Заједнице,
одржаног у Београду у среду 24. маја 2017. у 11 часова

1. Једногласно усвојен записник са претходног састанака
2. Верификовани победници свих Републичких такмичења 2016/17. г.
3. Разматрани закључци са Округлих столова на свим одржаним републичким такмичењима
4. Разматран допис МПНТР-а у вези Симулације судског процеса
5. Извршена куповина штандова за потребе Заједнице
6. Донатори за куповину штандова су КК, ГИЗ, Уни промет и АМТ инжењеринг
7. Чланови УО сагласни да Заједница учествује у финансирању куповине штандова са 1.000 еура.
8. УО је одлучио да се средства МПНТР-а за финансира такмичења поделе на следећи начин: 3.

р. са 140.000, а 4. р. 80.000 РСД
9. Прослеђен је захтев МПНТР-у да исправи пропуст које је направљен  у вези финансирања

Сајма виртуелни предузећа
10. Прослеђена је иницијатива ЗУОВ-у за измену програма Техничара обезбеђења
11. Прослеђена је иницијатива за измену програма Основи економије за 1. р. и 2. р. смер

Економски техничар
12. Прослеђена су питања ЗУОВ-у која су стигла на адресу Заједнице и добијени одговори
13. Разматран је завршни испит за Трговце и проблеми које имају школе у реализацији.
14. На прослави 80 год. постојања Економског факултета у Београду, Заједница је добила плакету

за дугогодишњу сарадњу
15. Термин матурског теоријског дела на националном нивоу је 8. јун 2017. у 11 сати
16. НБС је реализовала сва предавања у школама а у складу са Споразумом
17. М. Саковић је на РТС-у (заједно са представницима МПНТР и других Заједница) био гост на

тему уписа и дуалног образовања
18. Анализиран је проблем плаћања чланарине ЕУРОПЕН-у
19. Представници Заједнице у Привредној комори у секторској групи туризам су Д. Миличић и Ј.

Чеперковић.
20. М. Гавриловић известио о предстојећем сајму у Соко Бањи
21. М. Прљевић известила о одржаном Сајму у Бугарској
22. У току су преговори са УБС ради организације доделе диплома победницима републичких

такмичења

У Београду, 24. маја 2017. Председник УО Заједнице
мр Милибор Саковић ср.


