ЗАПИСНИК
са 17. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 23.2.2016.г. у Техничкој школи у Ваљеву
Састанак је почео у 1200. Све присутне је поздравио домаћин, директор школе Бранко
Голоскоковић. Председник Заједнице, Синиша Којић, је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Такмичења у школској 2015/2016.г. и предлог котизација
3. Финансијски извештај за 2015.г.
4. Договор око 12. седнице Скупштине ЗМШ која се планира за јун 2016.
5. Разно

Закључци:
1. Записник са 16. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Домаћин регионалног такмичења за трогодишње обр. профиле за регион Запад
није још одређен. Секретар Заједнице је контактирао Машинско-саобраћајну школу из
Чачка, али није постигнут договор око домаћинства за то такмичење. Још једном ће их
звати Којић, а Голоскоковић ће видети са Техничком школом из Шапца да буду
домаћини. Уколико се ништа не договоре домаћин тог такмичења ће бити Техничка
школа из Ваљева, иако је у том истом термину домаћин једног међународног
такмичења. Генерално, постоји велики проблем у одређивању школа домаћина
такмичења.
Републичко такмичење из Програмирања робота ће уместо 13. и 14. маја бити
одржано 11. и 12. маја 2016. У Техничкој школи у Зајечару.
Договорено је да се у Правилнику за такмичење ученика трогод. обр. профила унесе
измена за број такмичара са Косова и Метохије и то уместо један да се промени на два
ученика по сваком образовном профилу. Једногласно је договорено да износи
котизација буду као и прошле године: 1500 дин/учеснику за такмичења код
четворогодишњих и 2000 дин/учеснику за такмичења код трогодишњих обр. профила.
3. Све присутне је Мирјана Милојевић, задужена за финансијско пословање ЗМШ
упознала са Финансијским извештајем за 2015. г. :

Пословно
удружe
ње

Заједница машинских школа Републике
Србије

Косовска 8 Крагујевац, ПИБ 102135834, Матични број 17424122, Шифра
делатности 9411
Текући рачун 160-239324-98 тел/факс: +38134335177 меил:
racunovodstvo.politehnicka@gmail.com
У Крагујевцу 05.02.2016године
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВЕШТАЈ

О завршном рачуну за 2015 годину
У складу са одредбама Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/13), са
Правилником о Кoнтном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна
лица (Службени гласник РС бр.137/14), Правилником и садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица (Службени гласник РС 137/14), Правилником
о садржини позиција у образцу Статистички извештај за друга правна лица (Службени
гласник РС бр. 137/14) подноси се годишњи финансијски извештај за период 01.01 –
31.12.2015 године
У календарској 2015 години Заједница машинских школа пословала је у складу
са Законом и Правилници ма о пословању за остала правна лица на готовинској основи,
што значи да су у завршни рачун узети наплаћени приходи од чланарина 118 школа
чланица Заједнице (без Косова и Метохије) и сви настали трошкови који су плаћени у 2015
години.
У 2015 години преко Заједнице реализује се пројект „Такмичење ученика у
програмирању робота“ о чему ће бити писано у наставку овог текста. Праћење овог
пројекта рађено је преко наменског динарског рачуна у оквиру Заједнице.
У 2015 години преко Заједнице се наставила (пројекат почео у 2014 години)
реализација пројекта Темпус-Нерела о чему ће се писти у наставку овог текста.

Приходи од чланарина за 2015 годину у Заједници износе

702 390,00

Од укупно 118 школа чланица Заједнице (без Косова и Метохије) з а 2015 годину у
потпуности чланарину је уплатило 46 школа , делимичне уплате извршило је 48 школе , а
24 школе нису плаћале чланатину у 2015 години као и дуг за чланарину из предходних
година.
Прилог овом извештају је списак школа чланица Заједнице машинских школа са
стањем дуга за чланарину на дан 31.12.2015 године.

Расходи за 2015 годину по структури изгледају овако:
Набавка пехара за такмиченја

15 780,00

Захвалнице и дипломе за такмичења

46 410,00

Смештај за чланове Заједнице на састанцима(Ждрело , Вршац)

32 529,00

Трошкови предаје завршног рачуна за 2014 годину

5 200.00

Трошкови брзе поште за слање диплома и захвалница

2 720.00

Набавка читача картице за законског заступника Заједнице

3 600,00

Банкарска провизија

10 082,70

Утрошено гориво и употреба сопственог возила

77 443.43

Уговори о делу
Укупно трошкови

326 487,19
520 252,32

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Заједнице на дан
31.12.2015 године
832 339,49.дин.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ТЕМПУС – НЕРЕЛА у оквиру
Заједнице
У оквиру Заједнице средњих машинских школа отворен је девизни рачун за
реализацију Пројекта Темпус Нерела где је новац на рачух приспео 07.05.2014 године
(извештај за 2014 годину дат је у оквиру Завршног рачуна за 2014 годину). На девизном
рачуну пројекта на дан 31.12.2014 гонине било је 3 187.00 евра.
У 2015 години у оквиру пројекта евидетирани су следећи трошкови:
Дневнице и употреба сопственог возила-Валентина Младеновић
евра
Путни трошкови за учеснике Зимске школе

348,48
323.28 евра

Авионска карта за Азурска острава Поњавић Оливера
евра

968,50

Дневница - Азурска острава
евра

656,00

Службени пут Којић- Врњачка Бања,Чачак
евра

122,51

Исплата Летња школа Нерела
евра

741,03

Реализација пројекта Темпус Нерела се наставља у 2016 години.

Стање средтава на девизном рачуну Заједнице за Пројекат Темпус- Нерела на дан
31.12.2015 годин е износи
27,20 евра

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У
ПРОГРАМИРАЊУ РОБОТА“
Пројекат је реализован преко Заједнице машинских школа . Средства за
реализацију пројекта уплатило је Министарство спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација. Средства су уплаћена на посебан наменски динарски рачун у оквиру
Заједнице 05.10.2015 године у износу од

521 000.00 динара

Реализација наведеног пројекта је у току, односно прокелат траје до јуна месеца
2016 године.
У 2015 години средства од Пројекта утрошена су за следеће.
Набавка 6 лего робота

362 910,00

Ауторски уговори за чланове тима на пројекту

116 898.16

Банкарска провизија

2 061.48

Стање на рачуну на дан 31.12.2015 год.за Пројекат Роботика је

39 120 38 дин.

Финансијски извештај је једногласно усвојен.
4. Следећа Скупштина се планира за прву половину јуна месеца 2016. Предлог је био
да се састанци Скупштине акредитују у Заводу и да сви присутни добију 2 бода-за
сваки дан по бод и то као присуство конференцији. Мора се на месец дана унапред
послати агенда Скупштине Заводу, да би могло да буде акредитовано.
Договорено је да се до Скупштине разради тема издавања приручника у подручју
рада Машинство и обрада метала.

5. Договорено је да се база питања за такмичења на сајту преведе на мађарски и
албански језик и да ЗМШ о томе извести Илић, директор из Панчева и Старчевић,
директор из С.Паланке.
На захтев колеге Мицка Лепојевића из Техничке школе из Ваљева, који је прошле
године саставио задатке за регионално такмичење из Статике, о томе ће му ЗМШ
издати потврду, а то му је потребно због поена за напредовање у струци.

Састанак је завршен у 1430 часова.
Ваљево, 23.2.2016.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

