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ЗАКЉУЧЦИ са десетог састанка УО Заједнице
одржаног у Нишу, 04. јула 2018.

1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака.
2. Разматрани разлози отказивања Осме Скупштине.
3. Договорено да се до 20.08.2018. доставе предлози унапређење рада Скупштине и УО
4. Извештаји о раду чланова УО да се доставе до 30. 09. 2018. за период од 01. 09. 2017. до 31. 08.

2018. Исти је рок и за секције.
5. Разматрано Опредељење новчаних средстава за Републичка такмичења од МПНТР-а у шк.

2017/18.
6. Разматрани предлози за домаћине Републичких такмичења шк. 2018/19. г.
7. Разматране локације стационирања Сајма Виртуелних предузећа
8. Донета одлука о повећању чланарине за 2019. г. и то 15.000 за школе које су само наше чланице,

а 7.500 за школе у више Зајендица
9. Дато обавештење о раду НПС-а
10. Договорено је да термин националне матуре и завршног испита у августовском року буде у

петак, 24.08.2018. у 11 сати
11.  Одложена је ревизија образовног профила Економски техничар. Члан радне групе је Милан

Кецман, директор Пете економске школе.
12. Припремљени су правилници за трговце и беседништво и биће на дневном реду на следећој

Скупштини.
13. Почео је са радом Сајт намењен наставницима где ће размењивати задатке за такмичења и

наставне садржаје www.zajednica-informatika.edu.rs
14. Одржани су Међународни дани ученичког предузетништва.
15. Одржан је Сајам виртуелних предузећа у Пловдвиву.
16. Министарство размишља о новом информационом систему у просвети. Четири школе су

изабране да буду пилот школе: Прва економска, Седма гимназија, О.Ш. Браћа Барух и О.Ш.
Вук Караџић.

17. Чланство у Еуропен-ПЕН-у је бесплатно до 2020. г.
18. Дана 18. јуна у Удружењу банака Србије одржана је додела диплома победницима

републичкких такмичења.
19. Предлог за чланове НОКС-а испред наше Заједнице су Саковић и Гавриловић.
20. Завршена је седма сезона Калфе на РТС-у, ревијални победник је школа из Кикинде.
21. Одобрена молба МЕФ-а за приступ Еуропен-ПЕН-у.
22. Успела је иницијатива да се помогне ученицима трећег степена у остваривању права даљег

школовања.
23. Еуробанка је са Министарством расписала конкурс за платну картицу.
24. У Бугарској у Софији ће се 03.-05. 09. 2018. одржати Конференција у организацији Еразмус-а.
25. Русија је покренула иницијативу да се одржи Економска олимпијада 14-22.09.2018.
26. Промењен је назив профила Туристички техничар, али не и наставни садржај. Чекамо одговор

из Сектора за правне послове и Министарства да ли треба извршити нову верификација
профила.

27. У ЗУОВ-у се покреће формирање наставничког образовног портала.
28. У Паласу је планиран оснивачки састанак актива наставника Агенцијско-хотелијерског

пословања.

У Нишу, 04. јула 2018. Председник УО Заједнице
мр Милибор Саковић ср.


