ЗАЈЕДНИЦА
ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Датум оснивања: 27.08.2011.
Матични број: 28065779
ПИБ: 107328887
Број рачуна: 205-0000000172568-73
Делатност удружења: 9412 - Делатности струковних удружења

ЗАКЉУЧЦИ са двадесетчетвртог састанка УО Заједнице,
одржаног у Шапцу, 29. септембра 2015. године

1. Једногласно усвојен записник са предходног састанака
2. Једногласно усвојили Акциони план УО за школску 2015/16.
3. Договорени су термини реализације Републичких такмичења 2015/16. годину, и делимично
домаћини такмичења (задужен Ницовић да допуни списак).
4. Разматран је проблем финансирања републичког такмичења из математике.
5. Пета Скупштина ће се одржати у Чачку 2. и 3. децембар 2015. године
6. Регионалне састанке одржати до 30. октобра и из сваког региона предложити по два кандидата за
УО Заједнице и дефинисати проблеме у региону.
7. УО је подржао кандидатуру Саковића за председника УО и Ницовића за председника Скупштине.
8. Предложено је да Сврљиг буде домаћин једног УО.
9. Разматрано је стање у огледним профилима (Комерцијалиста, Службеник у банкарству и
осигурању).
10. Са помоћницом министра Снежаном је договорено да она упути допис Заједници за школе са
Комерцијалистом, о обавезности примене новог програма.
11. Разматрани су дописи у вези са Сервисним центром и Виртуелном банком и приступом осталих
заинтересованих Еуропену. Договорено је да се до почетка Скупштине одржи састанак, проуче
акта и припреми трошковник. Исти је закључак и у вези са ванредном акредитацијом стручних
усавршавања.
12. У августу је обуку наставника рачуноводства прошло 85 наставника. У плану су обуке по
регионима. Представници региона да контактирају Алега Конечног из Привредног саветника
(aleg.konecni@psit.rs Рузвелтова 55, Београд, продаја 011 785-03-61, техн. подршка 011-785-03-62,
фaks 011-785-03-83, маил: contact@psit.rs, prodaja@psit.rs Web: www.psit.rs).
13. Прошириће се Уговор са Привредним саветником да и наставници и ученици могу да инсталирају
рачуноводствени софтвер на своје приватне рачунаре и да могу да га користе за учење и вежбање.
14. Формирана је Радна група за такмичење школа у оквиру Београдског гастро феста који ће се
одржати од 26.- до 29.11.2015. године.

У Шапцу, 30. септембра 2015.
Председник УО Заједнице
Милибор Саковић ср.
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