
ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум оснивања: 27.08.2011.

Матични број: 28065779 ПИБ: 107328887 Број рачуна: 205-0000000172568-73
Прва економска школа, Цетињска 5-7, 11000 Београд

www.zajednica.edu.rs

6

ЗАКЉУЧЦИ са дванаестог састанка УО Заједнице
одржаног у Виминациуму, 22. фебруара 2019. године

1.  Једногласно усвојен записник са предходног састанка.
2. Славко Ђокић (Техничка школа, Пожега) именован за вршиоца дужности члана Надзорног
одбора до верификације на Скупштини (уместо Сеада Љајића из Новог Пазара)
3. Усвојен Извештај о реализацији 8. Скупштине
4. Прослеђен материјал домаћинима републичких такмичења (Упутство, Списак донатора и Изјава
родитеља)
5. Усвојен Предлог координатора републичких такмичења
6. Послат допис да се исправи пропуст у Календару републичких такмичења и смотри због
необјављивања и неуврштавања у календар Сајма виртуелних предузећа
7. Милорад Гавриловић задужен да склопи споразум са Економским факултетом из Ниша,
8. Имре Зомбори да сачини предлог споразума за научно-наставно веће Економског факултета из
Суботице.
9.  Издвојити сиже из споразума са факултетима о бенефитима за ученике победнике РТ и
проследити домаћинима и координаторима РТ.
10. Вршено је мапирање софтвера и прослеђено МПНТР-у.
11. Усвојен је датум и време полагања Теоријског дела матурских и завршних испита на
националном нивоу, уторак 11. јуна 2019. у 11 сати.
12.  Након добијене сагласности Надзорног одбора, УО усвојио Финансијски извештај за 2018. г.
13.  Након добијене сагласности Надзорног одбора, УО усвојио Извештај о инвентару Заједнице за
2018. г.
14.  УО донео Финансијски план за 2019. г.
15.  Саковић известио о свом раду у ССООО и радним групама ЗВКОВ-а и ЗУОВ-а.
16.  Ницовић известио о свом раду у НПС-у.
17. Саковић је учествовао на два састанака у вези са реализацијом Сајма виртуелних предузећа.
18. Одржани су матурски и завршни испити у јануарском испитном року.
19. Одржан је састанак са представницима НБС и договорено предавање за наставнике у
профилима СБО и БС-оглед (12. априла у просторијама НБС).
20. НБС и ББА су за четири београдске економске школе организовали турнир „Финансије за
касније“.
21. Универзитет Сингидунум је донирао 50.000 РСД за штандове.
22.  У току је конкурс Еуро-банке за економске школе и траје до 25. фебруара 2019.
23.  Извршене су обуке просветних саветника и инспектора за Ес дневник.
24. СЦ и ЦВБ је у шест термина реализовала семинар бр. 923. (финансирао Култур-контакт)
25. У априлу нам истиче чланство у Еуропен-у.
26. Секција стручних сарадника се поново активирала, али секција рачуноводства још увек не.

Виминациум, Стари Костолац Председник УО ЗАЈЕДНИЦЕ

22.02.2019. мр Милибор Саковић ср.


