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.
ЗАКЉУЧЦИ са петог састанка УО ЗАЈЕДНИЦЕ
одржаног у Великој Плани, 21. и 22. октобра 2021. године

1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака.
2. Усвојени су извештаји о раду чланова УО за период од 01.09.2020. – 31.08.2021. године.
3. Усвојени су извештаји чланова представника у НПС, ССООО, НОКС и Секторским већима у
школској 2020/21. години.
4. Усвојен Финансијски извештај период од 01.01.2021. – 31.08.2021. године.
5. Разматран Извештај о реализацији чланарине у 2021. години
6. Усвојен Акциони план УО за шкoлску 2021/22. године
7. Упутити позив школама за домаћинство Десете Скупштине, рок 10.11.2021.
8. Календар Републичких такмичења у школској 2021/22. годину достављен МПНТР-у.
9. Републичко такмичење из Основа економије се реализује још ове школске године из разлога
измена у ППНУ. Упутити позив школама (којих се тиче ова област) да размотре предлог
организације новог такмичења из предмета Принципи економије а почев од школске 2022/23.
године. Рок за одговоре до 10.11.2021. године.
10. Предлоге Правилника РТ 3. и 4. степен угоститељство упутити на разматрање школама. Рок за
одговоре до 10.11.2021. године.
11. Подржано покретање иницијативе формирања новог образовног профила Техничар
безбедности који би био наследник Техничара обезбеђења и Техничара заштите од пожара.
12. Одржан састанак САВЕЗА ЗАЈЕДНИЦА и покренута иницијатива за измену ЗСОВ-а и ПОН-а.
13. Подржана је акредитација семинара „Предузетништво у гимназијама и средњим стручним
школама“.
14. Покренута је иницијатива привредника из Чачка за нови модел дуалног образовања.
15.Очекује се објављивање новог Правилника о стручном усавршавању.
16. Објављен је нови Закон о ученичким задругама.
17. Покренута иницијатива за увођење 4. степена за образовни профил Посластичар.
18. Потребно је да регион Запад делегира за следећи УО и Десету Скупштину новог члана
Надзорног одбора, уместо пензионисаног Славка Ђокића из Пожеге.
19. Подржано покретање иницијативе Филозофског фаултета из Ниша да ученици гимназија,
средњих стручних школа и уметничких школа могу да конкуришу на упис на све факултете, без
додатних захтева да полажу и делове опште матуре, уколико су полагали само стручну и
уметничку матуру.

Београд, 22. 10. 2021.

Председник УО ЗАЈЕДНИЦЕ
мр Милибор Саковић ср.
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