На основу чл.17.став 1. тачка 1) Статута Удружења Заједница машинских школа Републике
Србије бр. 01-12/2018 од 15.06.2018.год.,а на предлог Управног одбора Заједнице, Скупштина Заједнице
машинских школа Републике Србије на 17.седници одржаној 23.11.2018.год. у Врњачкој бањи доноси
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА за 2019.годину
I
Удружење Заједница машинских школа Републике Србије ( у даљем тексту: Заједница ) је у
складу са планом и програмом рада за 2018.годину усвојила нови Статут којим је ускладила и
проширила своје деловање на остваривању циљева у области средњег стручног образовања у подручју
рада Машинство и обрада метала.
II
Сви чланови и органи Заједнице, стална и привремена стручна тела својом активношћу
доприносе у остваривању циљева Заједнице који су одређени Статутом и задатака које је потребно
реализовати у наредној календарској години.
III
За реализацију задатака као и текућих активности Заједнице предвиђа се следеће :

ТАКМИЧЕЊА

РАД КОЛЕГИЈАЛНИХ ОРГАНА ЗАЈЕДНИЦЕ

Р.
бр

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Седнице Управног одбора Доношење
закључака/одлука из своје
надлежности, а према
актуелним питањима

Председник
Заједнице , чланови
УО, секретар

Јануар, март, мај,
јун,септембар,
новембар ,а
према насталој
потреби и у
др.месецима

Седнице Надзорног
одбора

Доношење
закључака/одлука из своје
надлежности

Чланови НО

Јануар и
новембар

18. и 19. редовна седнице
Скупштине

Доношење одлука из
своје надлежности

председник
Скупштине ,
чланови Заједнице
секретар

Јун и новембар

Републичка такмичења:

-организација и
реализација такмичења у
складу са стручним
упутством и
правилницима,

1.) Средња
машинска школа
Нови Сад,

ЗАДАЦИ

1.)трогодишњи
образ.профили
2.)Програмирање робота

АКТИВНОСТ

2.) Политехникашкола за нове

 10 и 11.мај
и

- сачињавање и
1

достављање извештаја о
реализацији такмичења

технологије,

Ревијално такмичење –
техничар мехатронике

Израда правилника за
такмичење, организација
такмичења

Машинска школа

Регионална и школска
такмичења

У складу са усвојеним календаром такмичења

3.) Четворогодишњи

3.)Техничка школа
Пожега

 17. и 18.мај

мај /јун

,, Панчево ''

V
План и програм рада Заједнице за 2019.годину објавити на сајту Заједнице.
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Дана: 23.11.2018.год.
Председник Скупштине ЗМШ РС
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