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ЗАКЉУЧЦИ са осме Скупштине Заједнице (06. и 07. 12. 2018. Нови Сад)

1. Усвојен Записник са седме Скупштине Заједнице
2. Поднет извештај о рализацији Рпубличких такмичења финансираних од стране МПНТР-а
3. Додељене захвалнице установама и појединцима за сарадњу са Заједницом
4. Разматране актуелности у образовању
5. У фебруару почињу on-line обуке за 4000 наставника у организацији Завода, МПНТР-а и

УНИЦЕФ-а- образовни профили усмерени ка исходима
6. Комерцијалиста је у припреми и Приручник за матуру се очекује у фебруару
7. Агенција за квалификације још увек нема седиште рада
8. МПНТР је формирало комисију за праћење припреме и реализације опште и стручне матуре
9. Измењен је назив Туристички техничар у назив Туристичко-хотелијерски техничар и за њега је

потребно извршити верификацију
10. Презентован концепт матурског испита
11. У плану је следеће године ревизија неколико профила: Економски техничар, Техничар

обезбеђења, Техничар заштите од пожара
12. Хитно мењати програм Правног технничара. Микарић позвао школе да узму активно учешће.
13. По Закону о обр. одраслих школе могу да стекну статус јавно признатог организатора обр.

одраслих, да акредитују програме који се односе на обр. одраслих
14. Нови сарадник у ЗУОВ-у је економиста Драгана Бувач dragana.buvac@zuov.gov и обављаће

послове које је обављао Р. Микарић
15. У наредне две године сви класични образ. профили морају бити иновирани
16. Недостају обуке за нове обр. профиле (СБО). Министар има право да прописује програме

обука од општег значаја и значаја за подручје рада, а по правилу потписује само оне који су
бесплатни за полазнике (потребно је наћи спонзоре)

17. Представљен пројекат Друге економске школе и МПНТР-а „Квалитет васпитно-образовног
рада школе као ресурсног центра“

18. Предочен рад наших представника у разним телима
19. Покренута иницијатива да се направи образовни профил Пословни информатичар
20. Презентоване активности Друштва директора школа Србије
21. Потписан споразум о коришћењу банкарског софтвера фирме ASSECO за профил СБО
22. Поднет Извештај о реализацији чланарине у 2018. г.
23. Приказан Финансијски извештај за период од 01.01.до 31.10.2018.
24. Одата пошта преминулим директорима
25. Усвојен Извештај о раду УО и Заједнице (период 01.09.2017. - 31.08.2018.)
26. Истакнута потреба активирања секције рачуноводства и стручних сарадника
27. Усвојен Акциони план за 2018/19. годину
28. Приказан Календар републичких такмичења у 2018/19. г.
29. Усвојен предлог повећања чланарине за 2019. г. на 15.000 и 7.500 дин.
30. Разматране су актуелности по регионима
31. Изабран члан НО – регион Цетар, Селимир Радосављевић (Средња школа, Гроцка)
32. Усвојене измене Правилника републ. такмичења - Трговинско пословање и практична настава
33. Усвојене измене Правилника републ. такмичења – Беседништво
34. Представљен пројекат Еуро банке „Школа као нацртана за вас“ и конкурс за новчана средства
35. Изнет пример добре сарадње са Градским секретаријатом за дечју заштиту Града Београда-

набавка таблета за ес Дневник
36. Објашњен разлог отказивања Скупштине најављене у јулу
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37. Усвојен предлог за одржавање следеће Скупштине у Ваљеву
38. Подстаћи рад актива по регионима
39. Предлоге и питања достављати УО (техничком секретару pedagog@prvaekonomska.edu.rs).

Информације пратити на сајту www.zajednica.edu.rs

Председник Скупштине Заједнице
Владан Ницовић ср.

директор Економске школе, Чачак


