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ЗАКЉУЧЦИ са првог састанка УО Заједнице
одржаног у Сремској Каменици, 04. и 05. фебруара 2016.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвојен записник са предходног састанака.
Усвојен Извештај о раду УО Заједнице за шк. 2015/16. г.
Усвојен Финансијски извештај Заједнице за 2015. г.
Усвојен Финансијски план Заједнице за 2016. г.
Поднет Извештај о инвентару Заједнице
До краја фебруара ће у Београду бити одржан састанак свих домаћина и координатора како би се
предупредиле грешке на такмичењима.
7. Усвојен предлог да се коригује Правилник за републичко такмичење Формирање и презентација
туристиких аранжмана, чл.20 и 26. - бодовна скала за практични део, до верификације на следећој
Скупштини.
8. Усвојена молба УТШ Београд, да се Републичко такмичење из Куварства 3. разред уместо 18. и 19.
марта, одржи 8. и 9. априла.
9. Одговор УО на сугестију из Бечеја (да Економски факултет спонзорише и такмичење из Основа
економије), је да школа домаћин то органиизује.
10. Школа домаћин такмичења из Рачуноводства треба да се побрине за набавку контног плана на
језицима националних мањина из Савеза рачуновођа.
11. Предузети превентивне мере кад је реч о превођењу задатака на језике националних мањина.
12. Једногласно усвојен Предлог за координаторе Заједнице на републичким такмичењима 2015/16.
13. Поднет извештај о реализацији досадашњих споразума и уговора. Све уговоре и споразуме биће
објављени на сајту Заједнице.
14. Договор је да И. Зомбори и М. Саковић у наредних 7 дана потраже писмени одговор од
Министарства да ли је пре добијања одобрења за увођење Службеника у банкарству и осигурању,
неопходно радити верификацију тог профила.
15. Договорити састанак са представницима Култур контакта.
16. Поднети извештаји о раду актива који раде у саставу Заједнице.
17. Разматрани предлози за измену Норматива. УО Заједнице не подржава предлог ЕТШ „Паја
Маргановић“- Панчево. Препорука да то могу самостално да упуте Министарству. УО је мишљења
да се подрже прве две примедбе, али не и трећа, упућена из Економске школе из Чачка.
18. Разматрана могућност да Заједница поднесе Предлог да се врати помоћни натавник у наставни
план за Трговца.
У Сремској Каменици, 05. фебруар 2016.
Председник УО Заједнице
Милибор Саковић ср.
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