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На пснпву чл.9.став 8. тачка 1) Статута Удружеоа Заједница машинских шкпла  Републике Србије 

пд 11.10.2013.гпд.,на 15.седници Скуштине пдржанпј 17.11.2017.гпд. у Спкпбаои  дпнпси се 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА за 2018.годину 

I 

 Удружеое  Заједница машинских шкпла  Републике Србије ( у даљем тексту: Заједница ) је  

2013.гпдине усвпјила нпви Статут кпјим дефинише свпје делпваое на пствариваоу циљева у пбласти 

средоег стручнпг пбразпваоа у ппдручју рада Машинствп и пбрада метала. 

II 

 Сви чланпви, управни пдбпр ,председник Заједнице, стручна тела кпја именује Скупштина 

свпјпм активнпшћу дппринпсе у пствариваоу циљева Заједнице кпји су пдређени Статутпм и задатака 

кпје је пптребнп реализпвати у 2018.гпдини. 

III 

 Циљеви и задаци кпји су преппзнати кап интерес Заједнице где је пптребнп значајније делпвати 

у 2018.гпдини су: 

1. ) усклађиваое аката са актуелним закпнским изменама  

2. )унапређиваое пднпса и сарадое са машинским  факултетима, предузећима, Привреднпм 

кпмпрпм, државним и псталим институцијама и прганизацијама  

3. ) инпвираое ппстпјећих и креираое нпвих пбразпвних прпфила  

4. ) пдржаваое јубиларнпг 25. Републичкпг такмичеоа машинских шкпла  

5. ) увпђеое пбразпвнпг прпфила бравар-заваривача  у календар републичких такмичеоа  

 

IV 

 За реализацију гпре ппменутих задатака кап и текућих активнпсти Заједнице у нареднпј гпдини 

предвиђа се следеће :  

 ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Састанци Управнпг  и 

Надзпрнпг пдбпра 

Одређиваое датума и 

места састанка, 

актуелних тема , 

дпнпшеое пдлука и 

закључака, реализација 

истих 

Чланпви УО и НО, 

председник , 

секретар 

Јануар, март, мај, 

јун,септембар, 

нпвембар 

2018.г.,а према 

насталпј пптреби 

и у др.месецима 

2. Усклађиваое аката Израда предлпга 

измене и дппуне 

Статута у складу са 

изменама ппзитивних 

секретар Јануар –фебруар 

2018. 
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прпписа ( ЗОСОВ, ЗПД...) 

3. Сарадоа са 

факултетима, прганима 

и институцијама 

пдржаваое састанака у 

циљу решаваоа 

актуелних прпблема 

Заједнице , 

инфпрмисаое УО п 

исхпду 

Чланпви УО, 

председник 

Тпкпм целе 

гпдине 

4. Инпвираое ппстпјећих 

и креираое нпвих 

пбразпвних прпфила  - 

Иницијатива при МП, 

активнп учешће у 

раднпј групи , 

инфпрмисаое п 

активнпстима 

Делегирани 

чланпви, 

председник 

Тпкпм целе 

гпдине 

5. Одржаваое редпвне 

Скупштине  

Усвајаое извештаја 

Управнпг пдбпра 

Усвајаое финансијскпг 

плана и извештаја 

Измене и дппуне 

Статута 

Одлука п дпмаћину 

такмичеоа за 

26.Републичкп 

такмичеое и расппреду 

такмичеоа 

и др. 

Чланпви Скупштине, 

председник  , 

секретар 

Јун , нпвембар 

2018. 

6. Одржаваое 25. 

Републичкпг 

такмичеоа  

-прганизација и 

реализација 

такмичеоа, 

сачиоаваое извештаја , 

публикација  

Дпмаћин 

такмичеоа 

Мај 2018.гпд. 

7. Такмичеое бравар-

заваривач у календар 

такмичеоа 

Састанци у МП , захтев  

МП  

Председник  Март 2018. 

8. Сарадоа на прпјектима Одржаваое састанака, 

реализација прпјектних 

активнпсти , 

инфпрмисаое УО п 

реализацији 

Делегирани 

чланпви, 

председник 

Тпкпм целе 

гпдине према 

насталпј пптреби 

9. Учешће чланпва 

Заједнице у радним 

Активан рад  у раднпј 

групи, инфпрмисаое 

чланпва УО п 

Делегирани 

чланпви 

Пп ппзиву 
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групама при МП, ЗУОВ  активнпстима 

10. Учешће Заједнице у 

јавним расправама  у 

ппступку дпнпшеоа 

аката кпји се пднпсе на 

интереснп  ппдручје 

Заједнице 

Израда фпрмулара за 

учешће у јавнпј 

расправи, учествпваое 

на јавним расправама 

Делегирани 

чланпви, секретар 

У складу са 

временпм 

oдржаваоа јавне 

расправе  

 

V 

План и прпграм рада Заједнице за 2018.гпдину пбјавити на сајту Заједнице.  

 

Дел.бр.01-2/2017-1 

Дана: 17.11.2017.гпд. 

 Председник Скупштине: 

 Синиша Кпјић 

 
  

  




