ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
25. 11. 2015. 11:00 часова
Сала Музичке школе Мокрањац, Дечанска 6, Београд
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Верификација делегата
Усвајање записника са Скупштине ЗМБШС, одржане 25. 02. 2015.
Предлози за измену Статута ЗМБШС
Репубичко такмичење - директор такмичења Драгомир Братић
Фестивал МБШС, информација о предстојећим активностима
Текућа питања, информације о раду ЗМБШС у протеклом периоду
Стручни скуп Музичка школа и индвидуални образовни план

Тачка 1
Верификациона комисија у саставу:
Јелена Ћурчић
Јелица Ердељ
Сања Булбић
утврдила је да Скупштини присуствује 115 делегата.
Радно Председништво чинили су: Слађана Шегавчић, Сандра Милутиновић, Мартина Милошевић и
Слoбодан Ђурић.
Тачка 2
Записник са седнице Скупштине ЗМБШС, одржане 25. 02. 2015. усвојен је једногласно.
Тачка 3
Тачка 4
-

-

Председница Заједнице образложила је сваки предлог за измену чланова Статута посебно.
Предлози су унапред прослеђени школама, и на исте није било замерки.
Предлози су стављени на гласање и сви су усвојени једногласно.
На Републичком такмичењу 2015-16. године биће заступљено 13 дисциплина.
Регионалне секције дале су предлоге измена пропозиција републичким секцијама, на
основу чега је Председништво на седници одржаној 04. 11. 2015. усвојило Пропозиције
Републичког такмичења.
Пропозиције су истакнуте на сајту Заједнице.
Такмичење ће се реализовати од 16-25. 04. 2016. Директор Републичког такмичења
Драгомир Братић је изложио план организације Републичког такмичења. Књижица
такмичења ће бити одштампана. Уколико буде финансијских проблема, они ће бити
решавани из чланарина Заједнице.
Како се ради о државном такмичењу, учешће мора пријавити школа, а не појединац.
Председница је такође похвалила рад секција.
Примедба дата на одржавање завршног концерта је усвојена. Завршни концерт ће се
одржати 9. маја у сали каква и доликује оваквом концерту. Уколико неко има било какву
сугестију може се обратити Заједници.
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Тачка 5
-

Све три школе које су се јавиле за организацију Фестивала музичких и балетскихшкола
(Зајечар Неготин и Зрењанин) понудиле су одличан програм.
Једини разлог због кога је одабрана Музичка школа Стеван Мокрањац Зајечар јесте значај
јубиларног Фестивала.
Присутнима се представио и исте поздравио директор школе Станоје Јовановић.
Став Председништва је са уколико школа из Зрењанина буде конкурисала у наредној
години, свакако ће имати предност над осталим школама.

Тачка 6
Информацију о раду ЗМБШС поднела је председница Слађана Шегавчић.
-

-

У претходној години реализовано је Републичко такмичење и Фестивал.
Члан председништва Александар Ђурић изабран је у Председништво ЕМУ.
Заједница има веома добру сарадњу са Министарством просвете. Трудимо се да се
наметнемо како би сви схватили колико добро заправо радимо и функционишемо.
Очекујемо решење проблема Правилника о финансирању. Са Министарством је
договорено да урадимо свој предлог. Радна група је обухватла све нивое и урадила
предлог измена и допуна, као и посебан Правилник за музичке и балетске школе.
Председништво брине о свих 70 школа једнако. Састаје се једном месечно и функционше
квалитетно.
На предлог школе из Суботице, прихваћен је предлог да се предлог Правилника о
финансирању достави прво школама, а затим Министарству.
Олга Шинковић из МШ Јосиф Маринковић из Вршца предложила је је да се да се уведе
дисциплина џез музике на Републичко такмичење, тако да се предлог узима у обзир за
следећу годину. Биће сазване секција џез-музике, која ће предложити пропозиције за
наредно Републичко такмичење.
Предсеница је обавестила да свака школа треба достави број радника у настави, признат
ценусом, како би се дефинисао број делегата и чланарина за наредну школску годину,
сходно одредбама Статута.
Александар Ђурић је говорио о уласку у чланство Председништва ЕМУ као и о
предностима нашег чланства у овој асоцијацији. Сматра да смо на правом месту и да
треба да се трудимо и добијемо све бенефите. Добро је да школе уђу у пројекте сарадње са
Европским школама.

Тачка 7
Приступило се реализацији стручног скупа на тему Музичка школа и индивидуални образовни план,
чији су реализатори Нина Николов и Јелица Мирков.

Председник Председништва ЗМБШС
Слађана Шегавчић
Записник водила
Мартина Милошевић
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Заједница музичких и балетских школа Србије
Мишка Крањца 7
11 090 Београд
24.02.2016.
Дел. бр.7/2016

ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ
24.02.2016. године у 12 часова
Сала Културног центра Раковица, Мишка Крањца бр. 7, Београд
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор верификационе комисије и верификација делегата
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине ЗМБШС
3. Разматрање Извештаја о раду ЗМБШС и Финансијског извештаја за 2015.
годину
4. Републичко такмичење – Драгомир Братић, директор Републичког такмичења
5. Републички фестивал основних музичких и балетских школа Србије – Станоје
Јовановић, директор ОМШ „Стеван Мокрањац“ из Зајечара
6. Презентација Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању и Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и
васпитању (Славица Ђорђевић, секретар МШ „Даворин Јенко“ из Београда)
7. Презентација књиге „Исидор Бајић – издавач, педагог и мелограф“ Данијеле
Кличковић, професорке МШ „Исидор Бајић“ из Новог Сада
8. Додела годишњих награда Заједнице музичких и балетских школа Србије
9. Текућа питања

1. Изабрана је верификациона комисија у саставу:
- Сања Булбић из МШ „Даворин Јенко“, Београд
- Станоје Јовановић из ОМШ „Стеван Мокрањац“, Зајечар
- Весна Гулан из МШ „Теодор Тоша Андрејевић“, Рума.
Верификациона комисија је констатовала је да је од укупно 117 делегата, седници
Скупштине присуствовало 83 делегата, чиме је постигнут кворум.
2. Сви присутни делегати једногласно су усвојили записник са седнице Скупштине ЗМБШС
одржане 25. новембра 2015.
3. Председница ЗМБШС, Слађана Шегавчић, презентовала је Извештај о раду Заједнице
музичких и балетских школа за 2015. годину. Представљене су активности припремане и
реализоване током 2015 године: Републичко такмичење 2015, Фестивал музичких и
балетских школа одржан у Неготину 2015. године, припрема и реализација пријемног испита
за упис у први разред средње музичке школе, избор за председника Републичког такмичења
за 2016. годину (изабран Драгомир Братић) и реализатора Фестивала 2016. године (изабрана
је МШ „Стеван Мокрањац“ у Зајечару), контакт и сарадња са Министарством просвете,
организација и реализација скупштине Заједнице 25. новембра 2015. године и друго.
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Председница ЗМБШС истакла је да је Председништво ЗМБШС имало осам седница на
којима су разматране све активности заједнице. Такође, истакла је да је и 2015. године
Заједница имала веома добру сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја.
Презентован је и Финансијски извештај ЗМБШС за 2015. годину. Боривоје Цекић, директор
МШ „Јосиф Маринковић“ из Београда, члан Надзорног одбора, истакао је да приликом
детаљног разматрања Финансијског извештаја од стране Надзорног одбора нису уочене
никакве неправилности. Финансијски извештај је једногласно усвојен.
4. Директор Републичког такмичења, Драгомир Братић, обавестио је све присутне да ће се
републичко такмичење одвијати на 10 локација у периоду од 16. до 24. априла. На
Републичком такмичењу 2016. године биће 8 солистичких дисциплина, 4 камерне, 1 вокална
(хор) и 3 балетске. Укупно има 888 пријава, а 927 учесника. Директор такмичења је
обавестио све присутне који су чланови жирија за сваку од дисциплина.
5. Станоје Јовановић, директор ОМШ „Стеван Мокрањац“ из Зајечара која је домаћин
Републичког фестивала за основне музичке школе, обавестио је све присутне да се већ могу
пријавити за Фестивал, а да све неопходне информације могу потражити на сајту школе.
Председница заједница је присутним делегатима прочитала који су чланови жирија
овогодишњег фестивала.
6. Славица Ђорђевић, секретар МШ „Даворин Јенко“, одржала је презентацију на тему
Измена и допуна у Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и
Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању.
7. Данијела Кличковић, професорка МШ „Исидор Бајић“ из Новог Сада, представила је
књигу Исидор Бајић – издавач, педагог и мелограф, чији је аутор. Ауторка је навела да је
књига плод њеног двадесетогодишњег истраживања о животу и делу Исидора Бајића, који је
уложио велики труд у напредак музичког образовања у Србији.
8. Годишње награде Заједнице музичких и балетских школа Србије примили су:
Емоке Шоти Собоња, проф. клавира – МШ Суботица
Марија Вукићевић, проф. хармоника – МШ „Стеван Мокрањац“, Краљево
Александар Буркерт, проф. флауте – МШ „Живорад Грбић“, Ваљево
Миле Пауновић, проф. трубе, постхумно – МШ „ Стеван Мокрањац “, Неготин
Радивој Лазић, проф. кларинета – МШ „Коста Манојловић“, Земун
9. Председница Заједнице је обавестила присутне о броју запослених у музичким школама по
регионима Србије и истакла да ћемо своју бројност искористити у будућим договорима и
преговорима са Министарством просвете.
Председница Заједнице је, такође, обавестила све присутне да је МШ „Мокрањац“ добила
Сретењски орден од председника Републике Србије за 117 година успешне делатности у
области музичке педагогије и уједно честитала директору школе.
Београд, 24.02.2016.
Председник ЗМБШС
Записник водила
Јелена Гудовић

Слађана Шегавчић
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Finansijski izveštaj za 2015.g.
ZAJEDNICA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE
Ukupno
432.303,40

Početno stanje na računu 01.01.2014.
UKUPAN PRIHOD

7.018.485,71

UKUPNO TROŠKOVI

7.020.411,72

Saldo na računu 31.12.2014.
Dobitak iz prethodne godine
PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA

429.237,39
48.667,57

PRIHODI

Ukupno

Iznos
1.804.600,00
3.951.000,00
165.000,00
250.000,00
180.000,00
441.500,00
4.885,71
166.500,00
75.000,00
7.018.485,71

Ukupno

Iznos
67.000,00
95.673.80
112.337,04
6.240,00
34.165,00
12.320,00
327.735.84

Članarine
Uplate za R.T.
Uplate za evropski orkestar – kamp u Kopru 2015.god
Minist.prosv.za R.T. 2015.god.- Osnovno obraz.
Minist.prosv.za R.T. 2015.god.- Srednje obraz.
Uplate za seminare
Kamate na depozit
Prihodi za Master klas Evgenija Starodupčeva.
Uplata članarine za 2016.god.

TROŠKOVI
TROŠKOVI SKUPŠTINA-PREDSEDNIŠTVO
Godišnje nagrade za profesore
Reprezentacija za skupštine i sednice Predsedništva ZMBSS
Usluge prevoza-korišćenje sopstv.aut.u sl.svrhe članova Presdesništva
Usluge kopiranja za sednice predsedništva
Ugostiteljske usluge u okviru sednica Predsedništva
Kancelarijski materijal

TROŠKOVI R.T. 2015
Bruto autorski honorari za članove žirija – strance
Bruto autorski honorari i za članove organizacionog tima R.T. 2015
Bruto autorski honorari i za sekretare R.T. 2015.god.
Bruto ugovori o delu za tetkice u okviru R.T. 2015. god.
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Iznos
1.066.678,29
435.261.01
199.271,01
135.586,53

Troškovi prevoza u okviru takmičenja
Troškovi smeštaja i ishrane za članove žirija R.T. 2015
Troškovi taxi usluga za čl. žirija R.T. 2015. god.
Štimovanje klavira
Štampa diploma, plakata, knjižica za žiri i sekretara R.T. 2015.
Troskovi snimanja i izrada DVD sa takmičenja
Kancelarijski materijal
Troškovi telefona,interneta i ptt usluga
Troškovi kopiranja
Pokloni za laureate
Program za evidentiranje podataka

ukupno

628.073,00
847.322,10
123.540,00
281.000,00
101.302,00
55.000,00
43.018,00
12.752.79
26.269,00
39.823,00
30.000,00
4.024.896,73
250.000,00
4.262.073,73

Ukupno

Iznos
140.567.23
27.486,00
17.996,80
186.050,03

TROŠKOVI SEMINARA
Troškovi smeštaja u okviru seminara I i II u Banji Vrujci za 2015. god.
Troškovi prevoza u okviru seminara I i II u Banji Vrujci za 2015. kor.sops.aut.u sl svr
Bruto aut. honor. za Lazić Jugoslava – realiz.semin. I i II u Banji Vrujci za 2015.
Bruto aut. honor. za Marijanu Stefanović – realiz.semin. I i II u Banji Vrujci za 2015.
Troškovi štampe
Troškovi ostalih ugostiteljskih usluga
Troškovi poštarine
Ukupno

Iznos
119.344,28
24.000,00
108.430,48
121.984.28
10.510,00
20.344,00
2.463,00
407.076.04

Ukupno
Avans za avionski prevoz za čl. žirija za R.T. 2016. god.

TROŠKOVI EMU/ ECHA
Evropska članaraina za 2015.godinu
Troškovi avion.prevoza za put u Luksemburg na Skupštinu EMU
Troskovi boravka na Skupštinu EMU

TROŠKOVI MASTER KLASA EVGENIJA STARODUPČEVA
Avionski prevoz Moskva-Beograd-Moskva za E. Starodupčeva
Bruto aut.ugovor za E. Starodupčeva
Hrana za vreme master klasa
Ukupno

OSTALI TROŠKOVI
Troškovi platnog prometa i ostalih bankarskih usluga
PTT, internet-izrada I održavanje sajta
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24.700,00
130.925,51
9.668.00
165.293.51

Iznos
28.900,66
93.588.00

Troskovi mob.telefona
Prevoz u okviru obav.posl.za ZMBSS
Troskovi parking mesta
Kancelarijski materijal
Usluga fotokopiranja
Bruto ug. o delu za administrativne i računovodstvene poslove za ZMBSS
Bruto ug. o delu za pravne poslove za ZMBSS
Program za računovodstvene poslove
Troškovi ugostiteljskih usluga pri organizaciji stručnih skupova
Ukupno

22.287,90
31.486.00
5.000,00
81.064,72
33.231.00
775.316.47
31.645,57
21.600,00
34.454.00
1.158.574.32

Ukupno

Iznos
260.000,00
120.000,00
21.304,65
401.304,65

TROŠKOVI STRUČNOG SKUPA U OKVIRU SKUPŠTINE ZMBSS
Tr. administrativnih usluga prijave Stručnog skupa zavodu za unapređ. obraz. i vasp.
Bruto aut. ugov. za predavače na str. skupu-Ninu Nikolov i Jelicu Marinković
Tr. reprezentacije posle stručnog skupa za učesnike skupštine ZMBSS
Kancelarijski materijal
Ukupno

7.300,00
27.107,60
67.887,00
10.009,00
112.303,60

UKPNO RASHODA

7.020.411,72

TROŠKOVI – EVROPSKI ORKESTAR
Troškovi prevoza učesnika kampa – Beograd-Kopar-Beograd
Dnevnice za pratioce i mentore učesnika kampa
putno osiguranje ya učenike i profesore
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