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ЗАКЉУЧЦИ са трећег састанка УО Заједнице
одржаног 17. фебруара 2021. године на Авали

1. Усвојен записник са 2. састанка УО ЗАЈЕДНИЦЕ – Ужице, 28. и 29.09.2020.
2. Усвојен Финансијски извештаја за 2020. годину
3. Анализиран Извештај уплате чланарине у 2020. години
4. Усвојен Финансијски план за 2021. годину
5. Усвојен Извештај о инвентару Заједнице за 2020. години
6. Усвојен извештај о раду УО и ЗАЈЕДНИЦЕ за 2019/20. годину
7. Именовани координатори Републичких такмичења 2020/21. години
8. Домаћинима републичких  такмичења прослеђено обавештење о начину реализације РТ и списак са

контактима могућих донатора.
9. Договорено је да датум матуре и завршног испита који се полажу на националном нивоу у 2020/21.

години, буде четвртак, 10. јун 2021. године са почетком у 11:00 часова.
10. Договорено је да са у наредних периоду закаже састанак представника свих заједница школа, ЗУОВ-а

и министарства ради договора начину решавања актуелних проблема (државне матуре, блок наставе,
уџбеника, снимања часова...).

11. Разрешена је дилема у вези ванредних ученика који се уписују на образовни профил Економски
техничар (реформисани). Закључак је упутити захтев ЗУОВ-у за благовремену израду Правилника о
полагању матурског испита за Економског техничара.

12. Констатовано је да су све школе са новим профилом Економски техничар извршиле верификацију.
13. Анализирана је динамика и ажурност снимања часова. Разматрано је да ли Заједница треба да више

узме учешћа у организацији поделе задужења и динамици ангажовања наставника.
14. Разматрана је проблематика ПОН-а, тешкоће у примени, неразумевање послодаваца и Привредне

коморе, ограничење рада ученика викендом, ...
15. Донета одлука да  ове године Заједница суспендује своје чланство у Еуропен-Пен-у и не плаћа

чланарину.
16. Објављени су стандарди квалификација за профил Финансијско-рачуноводствени техничар.
17. Разматран је извештај представника ЗУОВ-а о актуелностима.

Председник УО Заједнице

________________________

мр Милибор Саковић ср.


