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ЗАКЉУЧЦИ са седмог састанка УО Заједнице
одржаног у Београду, 26. септембра 2017.године

1.   Једногласно усвојен записник са предходног састанака.
2.   Усвојен Акциони план УО за шк. 2017/18.
3.   Усвојен предлог домаћина републичких такмичења и календар такмичења у 2017/18.
4. Домаћини републичких такмичења потребно је да успоставе сарадњу са факултетима који до
сада нису учествовали у организацији такммичења.
5. Седма Скупштина Заједнице одржаће се у четвртак и петак, 23. и 24.новембра.2017. на Авали.

Домаћини Скупштине су М. Саковића и З. Маравић.
6.   Сви чланови УО поднели извештај о свом раду у предвиђеном року.
7. Разматран је извештај о сарадњи Заједнице са Удружењем банака Србије, Народном банком

Србије и другим организацијама и високообразовним институцајама.
8.   Разматран извештај о реализацији куповине штандова.
9. Предложити МПНТР-у да уврсти Сајам предузетништва у Сокобањи у календар такмичења

за следећу школску годину.
10. В. Ницовић ће урадити инвентарне бројеве за штандове и направити предлог Правилника о

изнајмљивању, коришћењу и чувању штандова.
11. Предложити на Скупштини да све школе Заједнице донирају по 3.000 рсд за купљене

штандове.
12. Фиксирати убудуће организовање Сајма виртуелних предузећа у Врњачку Бању. Локална

самоуправа Врњачке Бање обезбеди део средстава за организацију сајма и да се обезбеди
простор за складиштење штандова.

13. Очекује се објављивање у Службеном гласнику: Измена наставниих програма за: образовни
профил Техничар обезбеђења и Техничар заштите од пожар, као и за наставни предмет
Основи економије.

14. Прихваћен предлог измене Правилника о републичком такмичењу за Туристичког техничара
који иде на Скупштину.

15. Враћен на дораду предлог измене Правилника о републичком такмичењу за Трговца
(конкретизација предлога у односу на важећи Правилник).

16. Угоститељи ће се ове школске године такмичити по важећим Правилницима.
17. Због проблема финансирања радника који раде у Централној виртуелној банци у Чачку и

Сервисном центру у Сопоту, хитно тражити састанак са помоћником министра за средње
образовање А. Пајићем.

18. Због проблема формирања група грађанско/верска по упутству за формирање одељења и
група, тражити хитан састанак са помоћником министра за средње образовање А. Пајићем.

У Београду, 26. септембра 2017. Председник УО Заједнице
мр Милибор Саковић ср.


