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ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
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2. Усвајање записника са претходне седнице 

3. Извештај о раду ЗМБШС за 2017. годину 

4. Финансијски извештај о раду ЗМБШС за 2017. годину 

5. План рада ЗМБШС за 2018. годину 

6. Републичко такмичење 2018. године 

7. Фестивал музичких и балетских школа Србије 2018. године 

8. Мастер програм Лидерство у образовању - презентација Војислава Јовичића 

9. Додела годишњих награда Заједнице 

 

1. Верификација делегата  

Верификациона комисија констатовала је да је на седници Скупштине ЗМБШС присутно 69 

делегата од укупно 119, чиме је постигнут кворум. 

*Председница ЗМБШС нагласила је да је Скупштина ЗМБШС заказана за 28.02.2018. године 

отказана због временских неприлика и померена на 15.03.2018. године, како би што више 

делегата било у могућности да присуствује. 

 

2. Усвајање записника са седнице скупштине ЗМБШС одржане 29. новембра 2017. 

Сви присутни делегати једногласно су усвојили записник са седнице скупштине ЗМБШС 

одржане 29. новембра 2017. године. 

 

3. Извештај о раду ЗМБШС за 2017. годину 

Председница ЗМБШС, Слађана Шегавчић, презентовала је Извештај о раду Заједнице 

музичких и балетских школа. Представљене су активности  припремане и реализоване током 

2017. године, по месецима, међу којима је истакнуто: Републичко такмичење, Фестивал 

музичких и балетских школа, припрема и реализација пријемног испита за упис у први 

разред средње музичке школе, контакт и сарадња са Министарством просвете, посете 

скупштинама ЕМУ, организација и реализација скупштине Заједнице. Током 2017. године 

одржано је 8 седница Председништва ЗМБШС и 2 седнице Надзорног одбора. 

 

Приликом презентовања Извештаја председница ЗМБШС истакла је да је учествовала у 

изради концепта матуре у сарадњи са МПНТР. Представници дувачких одсека упутили су 

примедбе на програм матуре, које ће бити прослеђене Заводу за  образовање. 

 

Извештај о раду ЗМБШС усвојен је једногласно. 

 

4. Финансијски извештај о раду ЗМБШС у 2017. години 



Презентован је и једногласно усвојен Финансијски извештај о раду ЗМБШС у 2017. години. 

Будући да су и прилив новца и спроведене активности сличне као и претходне године, самим 

тим су и издаци слични онима које је ЗМБШС имала за протеклу годину.  

 

5. План рада ЗМБШС 

Презентоване су активности Заједнице планиране за наредни период: реализација 

Републичког такмичења 2018. године, припрема и реализација Фестивала музичких и 

балетских школа 2018. године, припрема и реализација пријемних испита за први разред 

СМШ, сарадња са МПНТР, организација аудиције и турнеје за европски оркестар и друго. 

Истакнуто је да ове године истиче мандат Председништва ЗМБШС, стога ће наредна 

Скупштина (у новембру) бити изборна. 

 

План рада ЗМБШС усвојен је једногласно. 

 

6. Републичко такмичење 

Директор Републичког такмичења за 2018. годину, Драгомир Братић, представио је 

делегатима Извештај о досадашњем току организације и реализације Републичког 

такмичења. Период одржавања такмичења је од 17. до 28. марта 2018. године. Пријављено је 

укупно 1008 такмичара за инструменталне дисциплине и 180 за балет, савремену и народну  

игру, као и 12 хорова. Такмичење се одвија на 12 локација, прочитан је распоред одржавања 

такмичења по локацијама. Такође, директор такмичења је прочитао списак секретара 

овогодишњег такмичења и списак чланова жирија који ће оцењивати такмичаре. 

 

7. Фестивал музичких и балетских школа Србије 

Прочитан је списак чланова жирија за Фестивал музичких и балетских школа Србије који ће 

се одржати у МШ „Предраг Милошевић“, у Књажевцу. За Фестивал се пријавило 48 школа. 

Директорка МШ „Предраг Милошевић“ Књажевац истакла је да постоји проблем уплате на 

рачун школе због промене рачуна преко којег се врше плаћања. начин плаћања трошкова 

Фестивала биће регулисан у току наредних дана. 

 

8. Директор МШ „Владимир Ђорђевић“ из Јагодине, Војислав Јовичић, презентовао је 

Мастер програм Лидерство у образовању и посету Универзитету у Сегедину организовану у 

оквиру тог програма.  

 

9. Додела годишњих награда Заједнице 

Годишње награде Заједнице примили су: 

Ирена Опаров – МШ „Коста Манојловић“, Земун 

Миомира Станишић Спирић – МШ „Славенски“, Београд 

Јелена Гребовић – МШ „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац 

Влада Стојковић – МШ „Станислав Бинички“, Лесковац 

Неда Милетић – МШ „Станковић“, Београд 

Нада Чукуров – МШ Нови Кнежевац 

Мила Величковић – МШ „Стеван Мокрањац“, Краљево 

Смиљана Јурашин – МШ „Даворин Јенко“, Београд  

Мира Темуновић – МШ Суботица 

Мелита Мироновић – МШ „Јосиф Маринковић“, Зрењанин 

Љиљана Сегеди – МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад 

 

 

Београд, 15.03.2017.                                                                                                Записник водила: 

Јелена Гудовић 


