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ЗАКЉУЧЦИ са деветог састанка УО Заједнице
одржаног у Краљеву, 24./25. новембра 2022.

1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака.
2. Разматрани и усвојени Извештаји о раду чланова УО у шк. 2021/22. године.
3. Разматрани и усвојени Извештаји о раду чланова представника у НПС, ССООО, НОКС и
Секторским већима у шк. 2021/22. године.
4. Разматран и усвојен Финансијски извештај за период од 01.01.2022. – 31.08.2022.
5. Разматран и усвојен Извештај о основним средствима за период од 01.01.2022. – 31.08.2022.
6. Разматран Извештај о реализацији чланарине у 2022. години.
7. Усвојен Акциони план УО за шкoлску 2022/23. годину.
8. Договорено да се 11. Скупштина ЗАЈЕДНИЦЕ одржи у Сокобањи од 07.- 09.12.2022.
9. Разматран календар Републичких такмичења у школској 2022/23. години.
10. Усвојен предлог Правилника РТ из предмета Принципи економије.
11. Усвојен предлог Правилника РТ из предмета Пословна информатика.
12. Усвојен предлог Правилника РТ из предмета Симулација судског процеса.
13. Усвојен предлог Правилника РТ из предмета Основи реторике и беседништва.
14. Саковић је члан радне групе за израду нових ППНУ из Математике за средње школе.
15. Реализовано више округлих столова на тему Државне матуре.
16. Одржан састанак са професорима Екомског факултета Емилијом Манић и Драганом Аздејковићем
поводом реализације традиционалне Конференције економиста и РТ у 2022/23. години.
17. Саковић (представник ССООО) и Ницовић (представник НПС) су од 24.-28. октобра били  у
студијској посети Словенији и Хрватској поводом ДМ.
18. Маравић је као представник ЗАЈЕДНИЦЕ имала састанак са фондацијом Темпус, да се школе
упознају да могу да учествују у пројектима који су веома транспарентни.
19. Саковић је као представник ЗАЈЕДНИЦЕ организовао састанак представника више установа: МП,
ЗУОВ и АЗК да би се превазишли текући проблеми везани за комуникацију и обавештавање.
20. З. Маравић је изложила детаљно своје ангажовање у секторском већу. Тражила је мишљење о
иницијативи „Измена Правно-пословног техничара у који ће да се имплементира Пословни
администратор, а да се Пословни администратор стави ван снаге“. Присутни чланови су против ове
иницијативе. М. Саковић ће у име УО и ЗАЈЕДНИЦЕ доставити мишљење директору АЗК и
одговарајућем секторском већу.
21. Ј. Спасојевић је изнела проблем свог секторског већа. Спорно је покретање иницијативе за
увођење 4. степена за образовни профил Посластичар, за чега нема реалне потребе на тржишту ни код
нас ни у окружењу. Присутни чланови су против иницијативе за увођење 4. степена Посластичарско-
чоколатерског техничара. М. Саковић ће у име УО и ЗАЈЕДНИЦЕ доставити мишљење директору
АЗК и одговарајућем секторском већу.
22. На Тари одржан Стручни скуп и Скупштина Друштва директора школа Србије.
23. Одржана 6. Регионална конференција у Опатији у организацији Хрватских равнатеља.
24. Саковић је именован за ВД потпредседника ССООО.
25. М.  Гавриловић је известио да је при крају предлог за увођење новог образовног профила
Техничар заштите од пожара и катастрофа.

Београд, 28.11.2022. Председник УО ЗАЈЕДНИЦЕ

мр Милибор Саковић ср.


