ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Датум оснивања: 27.08.2011.

ЗАКЉУЧЦИ са десете Скупштине ЗАЈЕДНИЦЕ
одржане 21. и 22. децембра 2021. г. у Врњачкој Бањи.
1.
2.
3.
4.
5.

Усвојен Записник са девете Скупштине Заједнице (Ваљево)
Анализирана реализација и финансирање републичких такмичења од МПНТР-а
Додељене захвалнице установама и појединцима за сарадњу са ЗАЈЕДНИЦОМ
Разматране актуелности у образовању од стране представника МПНТР-а и ЗУОВ-а
Разматран извештај о рализацији чланарине у 2021. г. и апеловано на директоре да изврше ову
обавезу
6. Усвојен Финансијски извештај за период од 01.01. до 31.08.2021.
7. Усвојен Извештај о основним средствима за период од 01.01. до 31.08.2021.
8. Усвојени Извештаји о раду Управног одбора и ЗАЈЕДНИЦЕ и финансије од 01.09.2019. до
31.08.2020.
9. Усвојени Извештаји о раду Управног одбора и ЗАЈЕДНИЦЕ и финансије од 01.09.2020. до
31.08.2021.
10. Изабран нови члан Надѕорног одбора за регион Запад – Драгана Пауновић (Краљево)
11. Усвојен Акциони план за 2021/22. годину
12. Усвојен Правилник РТ за 3. степен угоститељство и примењује се од школске 2021/22. године
13. Усвојен Правилник РТ за 4. степен угоститељство и примењује се од школске 2021/22. године
14. Усвојен Правилник РТ за ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО и примењује се од школске
2021/22. године
15. Усвојен Календар републичких такмичења у 2021/22. године
16. Приказане активности чланова ЗАЈЕДНИЦЕ у разним телима
17. ЗАЈЕДНИЦА треба да реагује према МПНТР-у, да се не догоди да нове планове и програме
наставе и учења добијемо у септембру пред почетак школске
18. Саковић је сумирао иницијативе које покреће ЗАЈЕДНИЦА:
 профил техничар безбедности (објединио би безбедност заштите на раду, ванредне
ситуације и противпожарно), радну групу чине Александра Илић (Велика Плана) и Миша
Гавриловић (Ниш);
 профил пословни информатичар, радну групу чине Соња Мијатовић Јокић (Шабац), Иван
Вељковић (Нови Пазар) и Имре Зомбори (Суботица);
 профил аранжер у трговини, радна група Мира Лекић (Београд) и Сретен Марковић
(Трговинска школа, Ниш)
 Рок за формиране радне групе, поводом иницијативе за нове образовне профиле а за израду
предлога стандарда квалификација ће накнадно бити одређен.
19. Подржава се иницијатива да ученици који су завршили за Службеника у банкарству и
осигурању могу да добију сертификат мењача који издаје НБС
20. Од школске 2022/23. уместо РТ Основи економије одржаваће се РТ Приципи економије
21. Извршено је архивирање документације ЗАЈЕДНИЦЕ по свим законским прописима
22. Договороено је да убудуће састанцима актива куварства и услуживања присуствује неко од
чланова УО
23. Предложени су чешћи састанци чланова (првенствено регионални)
24. Предлоге и питања достављати УО (техничком секретару pedagog@prvaekonomska.edu.rs).
25. Информације пратити на сајту www.zajednica.edu.rs

Врњачка бања, 22.12.2021.

Матични број: 28065779

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