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

Записник са осмог састанка УО Заједнице, у трећем сазиву,
одржаног у Пироту
у понедељак и уторак, 23. и 24. маја 2022. године
Састанак УО првог дана је почео у 17.30 сати у Економској школи у Пироту
Присутни чланови: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Милица Прљевић, Зорица Маравић, Милорад
Гавриловић, Звездан Анђелковић, Имре Зомбори и Гордана Ковачев.
Оправдано одсутна: Јелена Спасојевић
Састанку присуствују: домаћин састанка директор Економске школе Марјан Ћирић, директор
Техничке школе Милан Божић, Славица Николић психолог, Александра Влатковић педагог, Дина
Панчић, Сандра Пешић професори економске групе предмета, Филип Павловић проф. угоститељства и
Драган Николић проф.географије.
Сви присутни придржавали су се прописаних мера превенције и заштите од вируса COVID 19.
Седницу отворио председник Управног одбора Саковић Милибор. Констатовао je да постоји кворум
(присутно осам од девет чланова).
Сви присутни чланови УО су сагласни да се усвоји следећи
Дневни ред:
1. Усвајање записника са 7. састанка УО ЗАЈЕДНИЦЕ – Шабац, 22. и 23. фебруар 2022.
2. Реализација Републичких такмичења у 2021/22. години (прилог)
3. Верификација победника Републичких такмичења 2021/22. години (прилог)
4. Упознавање са пристиглим закључцима са Округлих столова (прилог)
5. Донатори Републичких такмичења (прилог)
6. Финансирање Републичких такмичења од МПНТР-а (прилог)
7. Предлог домаћинства Републичких такмичења у 2022/23. години (прилог)
8. Предлог за члана ССООО (прилог)
9. Актуелности у образовању
10. Текућа питања
1.

Записник са седмог састанка УО усвојен једногласно

2.
Саковић је сумирао да од тринаест такмичења није реализовано само једно - Сајам виртуелних
предузећа. Општи утисак је да је одзив школа за републичка такмичења веома мали. (прилог)
Уследила је дискусија зашто је то тако.
Г. Ковачев констатује да се гаси такмичење из Основа економије, да је много утицала и пандемија, да
матуранти нису више тако заинтересовани па би требало дозволити млађима да се такмиче (трећи
разред). Мора се преговарати са факултетима за мотивисање и ученика и наставника. Предлаже да се
такмичења прекомбинују па да буду за област на пр. економије.
М. Гавриловић констатује да два наша такмичења из области права нису препозната од стране
Правног факултета, па предлаже да покушамо да то променимо, да УО Заједнице упути захтев/молбу
свим правним факултетима у земљи да победници такмичења имају бенефите приликом уписа.
З. Анђелковић је мишљења да треба дозволити такмичења ученицима и 3. и 4. разреда.
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З. Маравић дели мишљење са Анђелковићем, али истиче да није само важно такмичити се због
бодова, награде, победе, већ је важно представити школу, а на томе би требало да раде наставници и
директори.
И. Зомбори је мишљења да су се (након две године онлајн наставе) наставници уплашили такмичења,
да је опао квалитет рада, али да увек има оих који желе да се такмиче.
В. Ницовић подсећа да је договорено да се укине такмичење из Основа економије, а да се уведе из
Принципа економије. Констатовао је да постоји и демотивисаност доласка на Скупштину. Треба
радити на мотивисаности и информисаности.
М. Прљевић износи мишљење наставника пратиоца да је такмичење из Пословне економије било
претешко. Уследила је дискусија око литературе која се користи приликом састављања задатака.
Често састављач уместо званичних средњошколских уџбеника користи своју литературу са
факултета.
З. Ађелковић истиче и улогу директора у тој мотивацији.
И. Зомбори истиче и потребу да се наставници награде.
М. Саковић истиче пример да као награду даје додатна четири дана годишњег одмора. Подсећа и да
Удружење банака Србије и Универзитет Сингидунум организују излет уз свечану доделу диплома. И
Минстарство награђује, али и поједине локалне самоуправе.
У дискусију су се укључили и присутни наставници, истичући да су задаци претешки.
Закључак: у опадању је број школа учесница, предлог је да се такмиче и ученици трећег разреда, и
задаци су претешки. Упутити дописе факултетима да признају резултате такмичења.
3.
На основу извештаја, Сандра Кнежевић је припремила за верификацију листу победника, као и
листу ментора. Ницовић ће израдити дипломе, за друго и треће место ће проследити поштом, док ће
се додела диплома за прва места одржати у Београду. Присути чланови једногласно су верификовали
листу овогодишњих победника. (прилог)
4.
На основу извештаја, Сандра Кнежевић је припремила закључке са округих столова. Уследила
је дискусија о свим битним питањима. (прилог)
Закључак: Кориговати Правилник реторике и беседништва, Правилник Угоститеља 4. степена,
Правилник о симулацији судског процеса, Правилик Пословна информатика уместо за 4.р. да буде за
3.р. (и договорити са факултетима бенефите), Правилник Формирање туристичких аранжмана.
Уследила је дискусија о важности самог учествовања на такмичењу, као својеврсна промоција школа.
М.Гавриловић предлаже да се размотри могућност да Заједница награди школе које су постигле више
успеха на такмичењима.
М. Ћирић је мишљења да је учешће на такмичењима обавеза школе.
В.Ницовић је за то да се изврши анализа да ли све школе које учествују на такмичењима редовно
плаћају чланарину.
5.
Саковић је истакао да имамо донаторе који нас прате дуги низ година. На основу извештаја,
Сандра Кнежевић је припремила је списак донаатора. Саковић је навео најзначајније који ће на
Скупштини добити захвалнице: Универзитет Сингидунум, ББА, Економски факултет... (прилог)
6.

Саковић је изложио извештај о финансирању републичких такмичења. (прилог)

7.

В. Ницовић је изложио предлог домаћинстава такмичења. (прилог)
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Саковић се захвалио директору Марјану на домаћинству састанка и на спремности да убудуће
буде домаћин Сајма виртуелних предузећа и место где ће убудуће бити смештени штандови.
Штандови ће моћи да се користе и у економске сврхе, све у договору са УО Заједнице.
Такође, захвалност и УТШ Београд на спремности да буде домаћин два такмичења.
8.

Непосредно пред састанак стигао је допис МПНТР-а о продужењу рока представнику Заједнице
у Савет за средње стручно образовање.
В. Ницовић је образложио да Влада РС именује тај Савет који броји 17 чланова, половини је
мандат две године, а осталима четири године, па се наизменично бира. Представник Заједнице је
М. Саковић, који је и подпредседник Савета, одлуком Владе је именован 08.10.2020.г. за ВД
члана Савета за стручно образовање. С обзиром да истиче мандат том месту где је Саковић
именован, захтевали су наш предлог. Ницовић предлаже да УО подржи да М. Саковић остане
наш представник наредне четири године.
Сви присутни чланови једногласно подржали овај предлог. Саковић се захвалио на поверењу.

9.

Актуелности у образовању


Ради се на потписивању споразума са Економским факултетом у Крагујевцу (а у плану је и
Суботица и Ниш) да победници републ. такмичења имају бенефите приликом уписа на
факултет. Марјан је пренео да и Економски факултет у Нишу признаје победницима такмичења
директну проходност. Саковић предлаже да се потпише и званичан споразум или да факултет
донесе одлуку на научно наставном већу.



Завршена је десета сезона Кухињског калфе на РТС-у где су учествовали победници из
претходих девет сезона. Победник тог супер финала је Економско-трговинска школа из
Кикинде. Друго место је УТШ Ниш, а треће место је ТУШ „Тоза Драговић“ Крагујевац. Ове
школе и ученици ће добити лепе награде од РТС-а.



У петходном периоду је организовано пилотирање пробне државне матуре



У Врњачкој Бањи 02. и 03. јуна је радионица о пилотирању пробне државне матуре где су
испред Заједнице позвани Саковић и Ницовић



У претходном периоду смо имали итензивних проблема у вези секторских већа- З. Маравић
(образложила да се Заједница не слаже са тим да се гаси Пословни администратор, Пословно
правни техничар и Комерцијалиста) и Ј. Спасојевић (посластичари су тражили да постану 4.
степен). З. Маравић је предложила да се састану са представницима Савета за средње стручно
образовање. Уследила је дискусија о стратегији, о преузимању послова гимназијалаца нашим
ученицима... Све то је и у супротности са државном матуром која је сертификациона и
квалификациона, а у супротности је и са ставом факултета о државној матури.
Г. Ковачев предлаже да се удружимо са другим заједницама, јер је урушено средње стручно
образовање, посебно 4. степена.



Банке су иницирале укидање профила СБО, међутим до тога још увек није дошло.



Поднете су три иницијативе на Скупштини: Безбедност на раду и против пожарна заштита
(Ниш и Велика Плана); Пословни информатичар (Суботица и Шабац) и Аранжер у трговини
(Београд), где је Агенцији за квалификацији, за сад, поднета иницијатива за Аранжера.
Уследило је образложење о корацима у процедури.



Потребно је да школе читају информације које добијају од техичког секретара
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10.

Још увек нису познати подаци о реултатима пробне матуре
Текућа питања



Интевизирати наплату чланарине



Професор школе домаћина Драган Николић најавио је за Скупштину презентацију о државној
матури

Саковић се захвалио домаћину и закључио састанак.
Радни део првог дана завршио се у 19.30 часова.
Другог дана чланови УО су били:
-

у посети музеју

-

у посети Млекарској школи,

-

на пријему код Градоначелника Пирота у 11.00 часова, где је утвржена подршка локалне
самоуправе за прихватање домаћинства будућих Сајмова виртуелних предузећа,

-

од 12.00 часова уприличен је обилазак знаменитости Пирота.

Записник водила технички секретар Заједнице,

Председник УО Заједнице

__________________________________

__________________________

Сандра Кнежевић

мр Милибор Саковић

Матични број: 28065779

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

www.zajednica.edu.rs

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

ЗАКЉУЧЦИ са осмог састанка УО Заједнице
одржаног 23. и 24. маја 2022. године Пироту

1. Усвојен записник са седмог састанка УО Заједнице
2. Разматрана реализација Републичких такмичења у 2021/22. години и изведени су следећи
закључци: у опадању је број школа учесница, предложено је да се такмиче и ученици трећег
разреда, и да се размотри тежина задатака на појединим такмичењима. Побољшати мотивацију
ученика, победника такмичења, бенефитима за упис на факултете на основу постигнутих
резултата а што подразумева анимирање факултетима да признају резултате такмичења.
3. Извршена верификација победника свих Републичких такмичења 2021/22. години
4. Разматрани закључци са Округлих столова, и то: Кориговати Правилник реторике и
беседништва, Правилник Угоститеља 4. степена, Правилник о симулацији судског процеса,
Правилик Пословна информатика уместо за 4.р. да буде за 3.р. (и договорити са факултетима
бенефите), Правилник Формирање туристичких аранжмана.
5. Утврђен списак најзначајнијих донатора Републичких такмичења.
6. Разматрано финансирање Републичких такмичења од МПНТР-а.
7. Разматран предлог домаћинства Републичких такмичења у 2022/23. години.
8. Усвојен предлог УО Заједнице да М. Саковић буде предложен за члана ССООО.
9. Разматране актуелности у образовању

24.05.2022.

Председник УО Заједнице

Пирот

мр Милибор Саковић ср.
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