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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

На недавно одржаном Републичком такмичењу које сваке године организује Заједница 

музичких и балетских школа Србије, Музичка школа ''Коста Манојловић'' је освојила прво 

место и по броју и по квалитету награда.  

Школа из Земуна има укупно 9 лауреата, 25 првих, 36 других,  8 трећих награда и 4 

похвале, што је чини најбоље пласираном музичком школом у земљи.   

Такмичење свих музичких школа у земљи је трајало од 25. марта до 9. априла 2017. 

године. На том такмичењу је наступило 59 школа из целе Србије. Пласман школа на 

Републичком такмичењу се изводи на основу квалитета и броја награда које су 

такмичари освојили.  

Музичка школа ''Коста Манојловић'' је најбоље пласирана у дисциплинама: клавир, 

дувачки инструменти и соло певачи.  

 
ЗЕМУНСКЕ МУЗИЧКЕ ВЕЧЕРИ  

Земунске музичке вечери чине серију концерата која се одржава сваке године у Музичкој 

школи ''Коста Манојловић'' у Земуну. Настале на иницијативу професора виолине 

Миливоја Ивановића, „Земунске музичке вечери“, започете су 01. 09. 1961. године. Од 

1961-1991. године одржано је око 300 концерата. Наступили су страни и наши солисти, 

камерни састави и ансамбли из 16 земаља Европе, као и из далеких земаља, Јапана, 

Кубе, Шри-Ланке и САД. Поред солиста наступали су реномирани камерни састави из 

Југославије,  СССР, Немачке, Француске, Енглеске, Пољске, Белгије, Аустрије, Румуније, 

Кине и др. На Земунским музичким вечерима гостовале су и музичке школе из 

иностранства, као што су МШ „Шопен“ из Варшаве, „Јон Виду“ из Темишвара; МШ из 

Катовице- Пољска, као и МШ из Белгије, Француске и Аустрије.  

  

После велике паузе, колектив МШ „Коста Манојловић“, је са великим ентузијазмом 

прихватио идеју о обнови пројекта наших старијих колега. Циљ обнављања је да МШ 

„Коста Манојловић“ настави културну традицију Земуна и постане стожер музичког 

живота у Земуну и шире.  

 

            Захваљујући овој идеји, Земун, град на Дунаву, има могућност да се, уз помоћ 

УМУС-а, прикључи и Фестивалу подунавских земаља: Србија – Мађарска – Словачка – 

Аустрија – Немачка – Бугарска – Румунија. 

 

Свечано отварање новог циклуса Земунских музичких вечери догодило се 04. 11. 2016. 

године изузетним наступом нашег бившег ученика, сада познатог пијанисте и професора 



  

Факултета музичке уметности у Боеграду, Александра Сердара. Реновирана сала је била 

препуна, а публика свих узраста испратила га је овацијама. 

 

 

ГОДИШЊА НАГРАДА ЗАЈЕДНИЦЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
 
Годишњу награду Заједнице музичких и балетских школа Србије за вишегодишње 
деловање у образовању добио је колега Душан Петровић, дугогодишњи наставник на 
одсеку музичка продукција. 
 

 

                                         

“РУКЕ КОЈЕ МОГУ СВЕ” 

Мултимедијални пројекат који је иновативна симбиоза дигиталних аудио-визуелних 

уметности и нових технологија: телевизјија, фотографија, 3D тактилна фотографијa, филм, 

web video, музикa, перформанс, нове технологије у штампи и интернет платформе 

 

„Руке које могу све“ је мултимедијални пројекат који користи најновије технологије у 

дигиталном стваралаштву са идејом да примарни конзументи  дела насталих током 

креативног уметничког процеса буду слепе и слабовиде особе.  

Први пут jе слепим особама у Србији омогућено да „виде“ фотографију, чиме ће се 

Београд сврстати у малу групу друштвено одговорних градова који су својим 

суграђанима омогућили овакав догађај. 

Доступност културних и уметничких садржаја слепим и слабовидим лицима са циљем 

интеграције, активног и равноправног живота слепих са особама нормалног вида, 

обавеза је уметничке и целокупне друштвене заједнице. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

МШ “Коста Манојловић”  за шк. 2016/2017 годину 
 

 

1. УВОДНИ ДЕО 
 

 
1.1.  Оствареност задатака и циљева 
 

Музичка школа „Коста Манојловић„ је у потпуности реализовала основне циљеве 
и задатке за 2016/17. годину.  
 
 
1.2. Просторна организација  
 

У школској 2016/17.годину уписано је укупно 1070 ученика, што земунску музичку 
школу чини једном од две највеће школе у Србији.   Школа је своју делатност обављала у 
три зграде:  
- у  Матичној згради, ул. Немањина бр. 9;  
- у издвојеном одељењу „Вељко Рамадановић“, ул. Цара Душана бр. 143; 
- у О.Ш. „Лазар Саватић“, ул. Кеј ослобођења бр. 27, где је организована опште-
образовна настава.  
 Због преоптерећености наставници су радили у три смене у Главној згради, шест дана у 
недељи, од 8 до 21.30 ч. У издвојеном одељењу '' Вељко Рамадановић '' које се налази у 
кругу школе за слепу и слабовиду децу, настава се одвија у две смене, од понедељка до 
петка. У просторијама О.Ш. '' Лазар Саватић '' настава  из општеобразовних предмета, се 
одвијала три дана у недељи у послеподневној смени.  
 
 
1.3. Кадровски услови рада 
 

У овој школској години наставу су изводила 129 наставника и 1 стручна сарадника. 
Школа у великом постотку има одговарајући кадар, изузимајући наставнике 
дефицитарних профила у музичкој струци. Поштујући одредбе Закона о основама 
система школа  је омогућила наставницима стручно усавршавање, кроз организацију и 
реализацију већег броја акредитованих семинара. Ови семинари финансирани су од 
стране локалне власти, школе и наставника. 

 
1.4.Организација васпитно –образовног рада 
 

Васпитно- образовни рад остварен је без прекида или скраћења часова према 
календару МПН који је усвојен на почетку године. Часови су редовно одржавани. У току 
републичког такмичења, које је делимично организовано у нашој школи направљена је 
прерасподела простора а часови су организовани у другим терминима. Ван наставне 



  

активности ученика и професора огледале су се у: учешћем ученика на такмичењима, на 
концертима за основне школе и вртиће и другим концертима, за потребе локалне 
заједнице. Школа је успешно сарађивала са школама из Београда и других република 
бивше Југославије, Македоније и Словеније учествујући у  пројекту “Омладински супер 
оркестар“. Ученици и професори школе освојили су велики број награда у земљи и 
иностранству, чиме су показали да су у врху педагошких и уметничких достигнућа. У току 
прошле године организовано је много  концерата у школи и ван ње. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

управних, руководећих, саветодавних 
органа 

 
 

2.1. Школског одбора 
2.2. Директора 

2.3. Помоћника директора 
2.4. Савета родитеља 

2.5. Ученичког парламента 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2.1.Извештај о раду школског одбора 
 
 

У протеклој школској години, орган управљања одржао је 6 седница, на којима је одлучивано 
о виталним питањима везаним за рад установе, а разматране су и друге теме, значајне за 
квалитетно функционисање школе. 
 Усвојени су годишњи извештаји из претходне наставне године, планови за наредну, 
разматрани конкурси за наставно особље и записници о инспекцијском надзору.  
На седници 15.09.2016 године, Донети су и Усвајени  докумената школе: 

 
- Извештај о раду школе за 2015/2016 годину 
- Извештаја о раду Школског одбора у 2015/2016 години 
- Извештај о раду директора школе 2015/2016 
- Извештај о оствраривању плана стручног усавршавања у претходној школској 
години 
- Извештај о самовредновању у претходној школској години 
- Усвојен предлог за коришћење уџбеника  и стручне литртературе за Основну и 
Средњу школу 

 
- Развојни план школе за период од 4  године 
- Измене и допуне Школског програма  
- План рада школе за 2016/2017 годину 
- План рада директора школе у 2016/2017 годину 
- План рада Школског одбора за 2016/2017 годину 
- План о самовредновању за 2016/2017 школску годину  
 
4.  Извештај о успеху ученика на крају школске 2015/2016 године 

  
На седници Школског одбора у проширеном саставу одржаној 25.10.2016. године  
Усвојен записник са претходне седнице 

1. Добијена Информација о предузетој мери у предмету "Инклузивна мрежа" 
2. Донета одлука са захтевом Градској општини Земун за доделу средстава за санацију 

зида у дворишту школе ради безбедности људи  
3. Размотрен  приговор запосленог-известилац секретар школе и директор одлука 

није донета 
4.  Измењен финансијског плана -известилац директор школе/донета одлука 
5.  Информација о манифестацији Земунске музичке вечери 
Учешће на конкурсу за финансирање школа код Министарства просвете и 
технолошког развоја у износу од 4.000.000,00 динара/замена прозора на објектима 
школе и опремање студија за Брајево писмо 
 
На седници дана31.01.2017. године  

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање Извештаја о  попису имовине и основних средстава  



  

3. Донета одлука о подношењу захтева Градском секретаријату за сагласност за 
издавање концертне сале 

4.  Донет финансијски план -известилац директор школе за 2017 г 
5. Усвајен плана јавних набавки за 2017 годину 
6. Донет Акт о процени ризика 
7. Донета одлука о измени Интерног акта о јавним набавкама 
8. Информација о дисциплинском поступку против запосленог 
9. Информација /статистички подаци/ о упису на факулетете ученика који су завршили 

нашу школу у последњих 10 година 
10. Донета одлука о службеном путовању директорке у Белгород/Русија/ 

 
 На седници у проширеном саставу одржаној дана 23.02.2017. 
Усвојен записник са претходне седнице 

1. Усвојен Извештај о  финансијском пословању за 2016 годину 
2. Усвојен извештај о раду директора за прво полугодиште 

 
 
                 На седници одржаној 23.03.2017.  године телефонска седница у складу са 
Пословником о раду Школског одбора 

1. Усаглашен  Правилника о организацији и систематизацији радних места са 
Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и 
васпитања по налогу просветне инспекције 

 
          На седници 29.06.2017. године  

Усвојен  записника са претходне седнице 
1. Разматрен  Извештаја о  коришћењу средстава сопствени приходи 
2. Добијен Извештај о инспекцијским надзорима 
3. Избор члана Школског одбора за тим за самовредновање за школску 2017/2018 

годину и то је Дина Хаџиомеровић 
4. Информације о успеху ученика и упису у школу 

 
 Настављена је сарадња са саветом родитеља и локалном заједницом. У вези са тим, 
извршене су законски неопходне персоналне измене у саставу чланова органа управљања. 
Разматран је, такође и план реализације програм школског маркетинга и програм сарадње са 
друштвеном средином. 
Седницама одбора редовно су присуствивали и имали активну иницијативу директор школе, 
секретар  и синдикални повереник. 
 
                                     

Жељко Корица 

Председник Школског одбора 

 
 



  

 
2.2. Извештај о раду директора школе  
   
 
Период  од 01. 09. 2016. године до 31. 08. 2017. године. 
 
1. планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања и свих 
активности установе 
 
-Израђен је План рада школе, по којем ће установа функционисати током шк. 2016/17. 
године. 
-Донешен је Календар рада, као саставни део Плана рада школе. 
-Формирани су органи Школе: стручни активи, Педагошки колегијум, Актив за развој 
школског програма, Актив за школско развојно планирање, Тим за самовредновање, Тим 
за инклузивно образовање, Тим за безбедност и заштиту ученика, Тим за стручно 
усавршавање, Тим за мониторинг и евалуацију наставе, Тим за каријерно вођење и 
саветовање ученика, Комисија Наставничког већа (за одабир тачака за концерте), 
именоване су особе задужене за ажурирање интернет презентације (сајт) школе; 
ажурирање Летописа; нотографију (изради нотног материјала на Брајевом писму за 
ученике оштећеног вида); школски инструментаријум; дежурни наставници, као и 
одељенске старешине средње школе. 
-Именована су 3 помоћника директора, за следеће послове: инструменталну наставу, 
групну наставу, концертне активности. 
-Детаљно су испланирани, припремљени и од стране Педагошког већа и Наставничког 
већа усвојени распоред часова, распоред учионица, распоред допунске и додатне 
наставе, план интерних, јавних часова и концерата,  „термини отворених врата“ распоред 
рада библиотеке као и стручних сарадника за шк. 2016/17. год. 
-Након низа година, организован је оркестар хармоника, састављен од ученика основне и 
средње школе. 
-Састављен је списак уџбеника и литературе која ће бити коришћена у шк. 2016/17. 
години, коју је затим усвојио Савет родитеља.  
-Израђен је Акт о систематизацији радних места, на основу новог Правилника о 
финансирању у музичким школама.  
-Обављени су разговори са потенцијалним кандидатима и изабрана је особа за место 
нотографа, новоодобрено Правилником о финансирању. 
-Са листе технолошких вишкова преузет је педагог, на новоодобрено место Правилником 
о финансирању. 
-Одређен је проценат додатка на месечна примања за наставнике који раде са слепим и 
слабовидим ученицима.  
-Органиовани су родитељски састанци за избор у Савет родитеља.  
-Константно је ажуриран и допуњаван информациони систем Министарства просвете 
„Доситеј“. 
-Осмишљена је форма педагошке документације и припрема, која је понуђена 
наставницима. 
-У сарадњи са психологом школе, урађено је упутство за правдање часова (за родитеље и 
ученике). 



  

-Осмишљен је, одштампан и постављен у ходнике и на сајт школе „Кућни ред“. 
-Одређене су комисије и извршен је попис имовине, основних средстава и инвентара, за 
2016.    
-Испланирано је и организовано одржавање Републичког такмичења музичких школа 
Србије у свечан сали наше школе – дисциплина камерних ансамбала. 
-Испланиран је и организован одлазак екипе солиста и оркестра ОМШ на Фестивал 
музичких школа Србије у Зрењанин. 
-Испланиран је и организован одлазак директора школе у марту 2017. године на 
службени пут у Белгород, Русија, у циљу сарадње са Белгородским Државним 
Институтом за Културу и Науку.  
-Осмишљен је план спровођења припрема за полагање пријемног испита за средњу 
музичку школу, ангажовањем свих наставника солфеђа. 
-Организован је интернационални пројекат „Омладински Супер Оркестар“, у којем ће 
учествовати наши ученици гудачког и дувачког одсека СМШ, а који подразумева турнеју 
и наступе међународног оркестра у три државе – Македонија, Србија и Хрватска. 
-Организована је израда Информатора школе и постављање на интернет страницу. 
-Планирано је  и почело се са организацијом1. међународног пијанистичког такмичења 
„Zemun International Music Competition“, као и са припремом документације  и 
аплицирање за календар такмичења Министарства просвете.  
-Планиран је и реализован излет ученика средње школе у Нови Сад, Петроварадин. 
-У сарадњи са Активом за развој школског програма, урађен је нови Школски програм за 
период 2017-2021. 
-Направљен је распоред и организавани су пријемни, годишњи, матурски и поправни 
испити за јунски и августовски испитни рок. 
-Организован је спроведен упис у наредну школску годину у јунском и августовском року. 
 
2. самовредновање и спољашње вредновање 
 
-У октобру 2016. године одржан је састанак Тима за самовредновање.  
Од активности планираних за ову школску годину, урађено је: 
-област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, показатељ Напредовање и успех ученика: урађена је 
анализа потребе за израдом ИОП-а 3 за Јанковић Алексу, ученика 2. разреда СМШ; 
урађена је анализа потребе за израдом ИОП-1 за Богавац Луку, ученика 6. разреда ОМШ. 
-област ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, показатељ Успех ученика на пријемним испитима за 
уписе на факултете: урађена је анализа уписа ученика на различите факултете у 
последњих 10 година  и презентована на интернет страници школе. 
-област вредновања ЕТОС (партнерство са родитељима) : школски психолог осмислила је 

анкету за професоре и родитеље о конструктивној сарадњи родитеља са професорима 

индивидуалне наставе на самим почецима музичког школовања. Након квалитативне и 

квантитативне анализе резултата анкете за професоре, организован је у мају 2017.год.  

родитељски састанак за родитеље деце 1.разр. ОМШ. 

- Током године, директор и чланови Тима за самовредновање имали су више 

консултација без формалног окупљања. 

 



  

3. остваривање Развојног плана установе 
 
Од задатака директора за остваривање Развојног плана 2016-2021, остварени су 
резултати у следећим областима: 
Едукација наставника - обезбеђивање стручне подршке за квалитетну реализацију 
инклузивног образовања;  
Боља комуникација у школи на свим релацијама у циљу ефикасности њеног рада; 
Инклузија – стварање услова за доступно и квалитетно образовање; Унапређење и 
развијање модела инклузивног образовања; Сензибилисање јавности за инклузивни 
приступ музичком образовању деце оштећеног вида; Повећање доступности 
одговарајућих облика подршке и прилагођавања у образовању и васпитању ученика 
којима је потребна додатна подршка; 
Остваривање превенције; 
Подизање квалитета рада школе сталним подстицањем наставника нанапредовање у 
стицању звања; 
Комуникација; 
План укључивања школе у националне и међународне пројекте; 
Уређење и опремање школе; 
(Детаљан табеларни извештај налази се у оквиру извештаја остваривања Развојног плана 
школе)  
 
4. коришћење средстава утврђених финансијским планом 
Поред редовних измиривања финансијских обавеза (плаћање редовних рачуна) и мањих 
текућих трошкова, од осталих ставки, а у складу са Финансијским планом и Планом јавних 
набавки, средства су утрошена и за: 
-санација зида у дворишту 
-преграђивање зборнице 
-куповина концертног клавира (јавна набавка) 
-санација крова (лимени опшивци и оџак) 
-куповина стола и плакара за канцеларије 
-стручно усавршавање наставника: семинар „Тешки родитељи“ (јавна набавка), семинар 
„Употреба клавира у настави солфеђа“ 
-поправка гудачких инструмената 
-штампање календара и пропагандног материјала (свеске) 
-прослава Дана школе 
-новогодишња представа за децу колега 
-куповина 16 рачунара (средства добијена од Секретаријата за образовање) 
-превоз ученика и дневнице и смештај за два наставника у Љубљани, Словенија 
-куповина жица за гитаре 
-урамљивање диплома са такмичења 
-котизација за Републичко такмичење ученика 
-куповина нота за библиотеку (средства добијена од Секретаријата за образовање) 
-стручне услуге за спровођење јавних набавки 
-стручне услуге заштите од пожара и безбедности и заштите на раду 
-стручне услуге одржавања и сталног унапређивања информационог система за ученике 
 



  

 
-превоз ученика гудачког оркестра ОМШ, дневнице и смештај за диригента за зимски 
камп на Дивчибарима 
-адаптирање металне ограде на степеништу, због замене излазих врата у двориште 
-котизације за Републичко такмичење 
-израда и поставка акустичких дифузора у свечаној сали школе 
-сервисирање Брајевог штампача 
-куповина 2 беле табле са линијским системима, за учионице теоретске наставе 
-коричење испитних записника, матичних листова и цео том „Скарлатијевих соната“ 
-штампање меморандума и визит карти за директора и помоћнике директора 
-куповина 3 флауте за школску употребу 
-котизација за наставнике и ученике за учешће на „Guitar Art Festival“ 
-куповина нотног материјала за обоу 
-мастеркласови реномираних уметника и музичких педагога за ученике клавирског, 
гудачког, дувачког, одсека гитаре и одсека соло певања 
-куповина поклона за ректора и декана Белгородског Државног Института Културе и 
Науке 
-поправка и кречење зидова у свечаној сали, оштећених приликом постављања дифузора 
-фарбање зидова у дворишној згради, оштећених од стране ученика  
-куповина књига за награђене ученике 
-одлазак директора школе на службени пут у Белгород, Русија 
-финансирање службеног путовања колега у Ниш (гудачи), Зајечар (клавиристи), Нови 
Сад (дувачи, хармонике и ООН), Дивчибаре (гудачи и теоретичар) 
-инсталирање камере у ходнику дворишне зграде (због учесталих оштећења школске 
имовине од стране ученика) 
-финансирање учешћа и одласка ученика на Фестивал музичких школа Србије у 
Зрењанину  
-куповина 2 рефлектора за свечану салу школе 
-стручно усавршавање наставника: семинари „Анализа интерпретације музичког дела“ и 
„Адолесценција – зашто и како“ 
-2-дневни боравак ректора, 3 професора и 5 ученика Државног Института за Уметност и 
Науку из Белгорода, Русија  
-једнодневни излет ученика средње школе   
-сервисирање и поправка клима уређаја 
-куповина 5 вентилатора за учионице у којима нису инсталирани клима уређаји 
-закуп сале Коларчеве задужбине за завршни концерт школе 
-поправка контрабаса и куповина футроле за исти 
-једнодневни излет за запослене: Таково и Коштунићи 
-кречење масном фарбом зидова у ходнику приземља 
-кречење фасаде школе након исцртаних графита 
-израда плакара у издвојеном одељењу „Вељко Рамадановић“ 
 
 
 
 
 



  

5. сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 
 
СЕПТЕМБАР 
-У више наврата обављени су разговори о сарадњи културно-уметничког друштва 
„Батајница“ и школе, у погледу формирања народног оркестра у школи. Реализација овог 
пројекта је остављена за наредну школску годину. 
-У сарадњи са Општином Земун и КУД „Батајница“, а у оквиру обележавања 
манифестације „Дани европске баштине“, у школи је организован концерт ученика 
изворне народне музике. 
-Продужен је уговор и сарадња са Унеско клубом Београд. 
ОКТОБАР 
-Одржани су концерти за ученике млађих разреда основних школа Земуна. 
НОВЕМБАР 
-У сарадњи са Општином Земун, у свечаној сали школе организовано је отварање 
манифестације „Земунске музичке вечери“, наступом еминантног пијанисте Александра 
Сердара. 
-На позив Општине Земун, организован је наступ хора средње школе је на прослави Дана 
Општине, у свечаној сали „Мадленианума“. 
-Упућена су три делегата школе на скупштину Заједнице музичких и балетских школа 
Србије. 
-Одржани су концерти за ученике млађих разреда основних школа Земуна. 
ДЕЦЕМБАР 
-Остварена је сарадња са удружењем „Артиш лаб“, у виду одржавања концерата за децу 
узраста 0-6 година у свечаној сали школе. 
-У просторијама школе одржан је састанак градске секције за теоретских предмета, а у 
сарадњи са Заједницом музичких и балетских школа Србије. 
-На захтев и на основу сарадње са Општином Земун, извршена је измена плана ЈН, у 
погледу набавке видео надзора од стране Општине. 
ЈАНУАР 
-Одржани су концерти за децу узраста 0-6 година, у сарадњи са удружењем „Артиш лаб“. 
-Помоћник директора је упућен на саветовање у вези конкурисања за пројекте, у 
организацији Центра за управљање пројектима. 
ФЕБРУАР 
-У сарадњи са Заједницом музичких и балетских школа Србије, а након пријаве школе на 
конкурс за награду за вишегодишње педагошке резултате, колеги наше школе, Душану 
Петровићу, је уручено ово значајно признање.  
-У свечаној сали школе, у оквиру сарадње са „Пријатељима деце Земуна“, одржана је 
традиционална такмичарска манифестација „Златна сирена“, на којој су, у својству 
чланова жирија, учествавали и наставници школе. 
-У сарадњи са продукцијском кућом „Медиа Про“ потписан је споразум о сарадњи и 
започет је пројекат под називом „Руке које могу све“, везан за слепе и слабовиде ученике 
наше школе који свирају различите инструменте. 
МАРТ 
-Кроз наступ ученика школе у Институту за мајку и дете, остварена је сарадња са овом 
институцијом. 



  

-Удружењу музичких и балетских педагога Србије уступљена је свечана сала школе за 
одржавање међународног такмичења „Петар Коњовић“. 
-У свечаној сали школе одржан је заједнички концерт ученика МШ „Ватрослав Лисински“ 
и наше школе, чиме је настављена сарадња од децембра месеца. 
-Одржани су концерти за ученике млађих разреда основних школа и вртића Земуна. 
-У сарадњи са театром „Карт Бланш“ у Земуну, у њиховим просторијама одржан је 
целовечерњи концерт ученика дувачког одсека наше школе. 
-Одржани су концерти за децу узраста 0-6 година, у сарадњи са удружењем „Артиш лаб“. 
-У сарадњи са Факултетом музичке уметности, организовани јсу концерти студената 
клавира из класе Натеше Митровић и наших ученика клавирског одсека, као и заједнички 
концерт студената виолине из класе Иване Аћимоски и ученика виолине наше школе. 
-У сарадњи са Удружењем „Мокрањац“ у свечан сали школе организован је Фестивал 
класичне музике.  
-Одласком директора школе у Белгород, остварена је планирана сарадња са Државним 
Институтом за Уметност и Науку, Белгород, Русија.  
-Потписан је уговор о сарадњи са високошколском музичком институцијом у Јалти, 
Русија.  
АПРИЛ 
-У сарадњи са Удружењем музичких педагога Србије, у свечаној сали школи одржан је 
Фестивал словенске музике, као и мастерклас руских уметница – Елена Кузнецова, 
клавир и Људмила Сафонова, сопран. 
-Реализована је сарадња са музичком школом „Мокрањац“ из Зајечара, у виду одласка 
наших колега и ученика, размене искустава и заједничког концерта у сали те музичке 
школе. 
-Концертом ученика клавира музичке школе „Бинички“ из Београда у свечај сали наше 
школе, реализована је сарадња и са овом музичком школом. 
МАЈ 
-Одржани су концерти за децу узраста 0-6 година, у сарадњи са удружењем „Артиш лаб“. 
-У сарадњи са Градским Секретаријатом за образовање одржан је наступ наших ученика 
на Београдској тврђави Калемегдан. 
-У сарадњи са Скупштином града Београда, у свечаној сали ове институције, одржан је 
завршни концерт награђених ученика. 
-Сарадња са Rotary club Dunav кроз њихову донацију школи у виду нотне литературе и 
потрошних и резервних делова за дувачке инструменте у издвојеном одељењу „Вељко 
Рамадановић“ 
-Потписан је споразум о сарадњи са музичком високошколском институцијом из 
Саратова, Русија. 
-Остварена је сарадња са Бољшој Фестивалом на Тари, у организацији Емира Кустурице 
(на реверс су им позајмљене три клавирске столице). 
 
6. организација и вршење педагошко-инструктивног увида  и праћења образовно-
васпитног рада 
 

СЕПТЕМБАР 
-Прегледани су и потписани дневници рада наставника из шк. 2015/16. године. 



  

-Присуство часу виолине приправника Бојане Дадић, у циљу процене оспособљености за 
рад за полагање испита за лиценцу. 
НОВЕМБАР 
-Присуство часовима хармонике двојице колега, Марка Марковића и Стефана Ушљебрке, 
у циљу процене оспособљености за рад за полагање испита за лиценцу. 
-Присуство часу гитаре наставника Лазара Остојића, у циљу процене оспособљености за 
рад, за полагање испита за лиценцу. 
-Извршен је педагошко-инструктивни увид у образовно-васпитни рад, кроз посете 
часовима 10 наставника (протоколи о посетама се налазе у архиви). 
ДЕЦЕМБАР 
-Извршен је педагошко-инструктивни увид у образовно-васпитни рад, кроз посете 
часовима 14 наставника (протоколи о посетама се налазе у архиви). 
ЈАНУАР 
-Извршен је преглед свих дневника рада. 
ФЕБРУАР – ЈУН 
-Нису организоване посете часовима, али су педагошко-инструктивни увиди праћење 
образовно-васпитног радаспроведени кроз присуство директора школе скоро свим 
наступима ученика на Републичком и осталим такмичењима, као и разним јавним 
наступима ученика у школи и ван ње. 
ЈУН 
-Извршена је контрола педагошке документације (дневници рада). 
 
7. планирање и праћење стручног усавршавања наставника 
 

СЕПТЕМБАР 
-Одржан је састанак Тима за стручно усавршавање чији задатак је прикупљање 
информација о заинтересованости колега за одређене семинаре и одабир семинара за 
ову школску годину, у складу са планом стручног усавршавања. 
-Прикупљена је документација за напредовање у струци за колегу Радивоја Лазића и 
предата је Министарству просвете.   
НОВЕМБАР 
-За колеге и ученике клавирског одсека, организовано је предавање проф. Драгољуба 
Катунца, на тему „Скарлатијеве сонате“. 
ДЕЦЕМБАР 
-Колегиница Радојка Ивановић упућена је на службени пут у Белгород, Русија, ради 
стручног усавршавања у виду учешћа у раду жирија на међународном такмичењу 
клавириста. 
-Организован је у школи акредитовани семинар за наставнике, са темом „Тешки 
родитељи“, у два термина током месеца. 
-За колеге са одсека музичке продукције организована је радионица и размена искустава 
са Матеом Прљевић, бившом ученицом а сада музичким продуцентом у Лос Анђелесу, 
САД. 
ЈАНАУР 
-У просторијама школе организован је семинар „Употреба клавира у настави солфеђа“, 
између осталих и  за наставнике одсека теоретских предмета наше школе. 
ФЕБРУАР 



  

-Организован је трећи по реду „Квизум“ – такмичење ученика средњих школа из 
теоретских предмета (солфеђо, хармонија, теорија музике, музички облици, историја 
музике, контрапункт), којем су присуствовали сви наставници теоретских предмета. 
-Прикупљањем извештаја стручних већа о стручном усавршавању наставника у току 1. 
полугодишта, извршен је увид у све облике стручног усавршавања колега. 
-За колеге са одсека гудачких инструмената (виолончело), организовано је стручно 
усавршавање путем мастеркласа и предавања Маје Богдановић, светски признате 
уметнице и бивше ученице школе.  
МАРТ 
-Свим колегама на одсеку гитаре, као и појединим ученицима, организовано је стручно 
усавршавање присуствовањем и учешћем на „Guitar Art Festival“. 
-За чланове стручног већа клавира, организовано је стручно усавршавање кроз 
мастерклас реномираног пијанисте и педагога Милоша Поповића.  
-За наставнике гудачког одсека организован је мастерклас и предавање професора 
Драгутина Младеновића, виолина. 
АПРИЛ 
-Колегама са клавирског одсека организовано је једнодневно предавање руске 
пијанисткиње Елене Кузнецове. 
-За колеге са одсека соло певања организовано је предавање уметнице из Русије, 
Људмиле Сафонове, сопран. 
-Стручно веће гудача организовало је школско такмичење, где су размењена искуства 
колега из различитих класа.  
-За чланове стручног већа гудача, инструмент виола, организовано је предавање и 
мастерклас професора виоле на ФМУ, П. Величковића. 
-За колеге стручног већа дувача организован је семинар флаутисткиње Каролине Бетер, 
под називом „Барокна интерпретација“. 
-За колеге са гудачког одсека организовано је стручно усавршавање у виду дводневног 
присуства такмичењу ученика гудачких инструмената у Нишу. 
-Колегама клавирског одсека организовано је стручно усавршавање у Зајечару, у виду 
размене искустава и заједничког концерта са музичком школом „Мокрањац“ из Зајечара. 
МАЈ 
-У просторијама школе је организован акредитован семинар за наставнике, под називом 
„Анализа интерпретације музичког дела“, у два термина током маја месеца. 
-За колеге са одсека соло певања организован је мастерклас и предавање уметнице 
Ксеније Лукић, сопран. 
ЈУН 
-Организован је акредитован семинар „Адолесценција – зашто и како“. 
 
 
 
8. предузете мере у случајевима повреде забрана из члана 44. до члана 46. ЗОСОВ-а 
Није било потребе за предузимањем мера у случају повреде забрана из чл. 44 до чл. 46 
ЗОСОВ-а. 
 
предузете мере ради извршења налога просветног инспектора 
НОВЕМБАР 



  

-Извршен је редован надзор просветног инспектора, наложених мера није било. 
-По две анонимне представке, извршен је ванредан надзор просветног инспектора. 
Школа је поступила по налогу инспекције и обратила се Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја ради прибављања мишљења да запослена Мирјана Михаиловић 
може и даље да изводи наставу. 
ФЕБРУАР 
-У више наврата, извршени су ванредни инспекцијски надзори просветне инспекције, 
због утврђивања испуњености прописаних услова за обављање делатности основног 
музичког образовања и васпитања. Директор је поступио по наложеним мерама:  1) 
предузела је потребне радње да се обезбеди да се персонална документација 
именованих запослених употпуни доказима прописаним чл. 120. Закона о основама 
система образовања и васпитања; 2) предузео је потребне радње да се обезбеди стручно 
лице за извођење наставе гитаре, на начин и по поступку прописаним чл. 130-132 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
МАРТ 
-По представци Гордане Виденовић, бивше запослене у школи, извршен је ванредни 
инспекцијски надзор, директор јепоступио по наложеној мери – предузео је потребне 
радње ради усаглашавања Правилника о организацији и систематизацији послова са 
чланом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања у 
погледудопуњавања назива радног места „сарадник за израду дидактичких средстава и 
помагала за ученике са сензомоторичким сметњама“ називом „нотограф“. 
ЈУН 
-Предмет надзора републичке просветне инспекције – неприхватање препоруке радне 
подгрупе школске управе Београд за праћење ангажовања запослених у установама 
образовања и васпитања у погледу заснивања радног односа са Горданом Виденовић. 
Наложених мера није било. 
 
9. обавештавање запослених, ученика и родитеља о свим питањима од интереса за рад 
установе у школској години 
 
-У фасцикле у зборници константно се одлажу записници са седница Наставничких и 
Педагошких већа, као и са састанака Школског одбора. 
-Израђене су огласне табле у зборници, са класификацијом информација (важна 
обавештења, обавештења стручних већа, такмичења, разно...) 
-Уведена је свеска слободних термина за одређене просторије у школи, укључујући и 
издвојено одељење, која се увек налази у зборници.   
-Побољшан је изглед и функционалност интернет презентације школе (сајт), ради што 
потпунијих информација за родитеље и ученике.  
-За цео колектив оорганизована је презентација информационог система за ученике, који 
се већ користи у школи, а ради његове још веће експлоатације. 
-Одржано је 5 састанака Савета родитеља, у септембру, новембру, јануару, априлу и 
августу, на којима су родитељи информисани о дешавањима у школи. 
-Одржани су родитељски састанци за: родитеље ученика гудачког одсека ОМШ у вези 
зимског и летњег кампа на Дивчибарима (фебруар и август); родитеље ученика 1. 



  

разреда ОМШ у вези анкете Тима за самовредновање; родитеље ученика који су 
положили 1. разред за СМШ (јун)   
 
рад директора у стручним органима Установе 
 
СЕПТЕМБАР 
-Организовани су састанци стручних већа. 
-Одржана је седница Наставничког већа. 
-Одржана је седница Педагошког колегијума. 
-Одржан је састанак Тима за инклузију и донешен је ИОП 3 за ученика Јанковић Алексу. 
-Одржан је састанак Тима за каријерно вођење ученика. 
-Одржан је састанак Актива за развој школског програма. 
-Одржан је састанак Тима за стручно усавршавање запослених. 
ОКТОБАР 
-Одржана је седница Педагошког колегијума којој су присуствовали и одељенске 
старешине средње школе (седница за крај 1. тромесечја). 
-Одржан је састанак Актива за школски развојни план. 
-Одржан је састанак Тима за мониторинг и евалуацију наставе. 
-Одржан је састанак Тима за самовредновање. 
НОВЕМБАР 
-Организовани су састанци стручних већа. 
-Одржана је седница Наставничког већа, за крај 1. тромесечја. 
-Одржана је седница Педагошког колегијума. 
-Одржан је састанак Тима за каријерно вођење и саветовање ученика. 
ДЕЦЕМБАР 
-Одржана је седница Педагошког колегијума. 
-Одржана је седница Наставничког већа за избор члана Школског одбора из реда 
запослених. 
ЈАНУАР 
-Организовани су састанци стручних већа. 
-Одржана је седница Педагошког колегијума којој су присуствовали и одељенски 
старешине средње школе (седница за крај 1. полугодишта). 
-Одржана је седница Наставничког већа за крај 1. полугодишта. 
-Одржан је састанак Тима за инклузију (евалуација ИОП-а 3 за Јанковић Алексу, израда 
ИОП-а 3 за Богић Веронику Мону, израда ИОП-а 1 за Богавац Луку).   
 
ФЕБРУАР 
-Одржана је седница Педагошког колегијума. 
-Одржан је састанак Тима за инклузију. 
МАРТ 
-Организовани су састанци стручних већа. 
-Одржана је седница Наставничког већа. 
АПРИЛ 
-Организовани су састанци стручних већа. 
-Одржана је седница Педагошког колегијума којој су присуствовали и одељенске 
старешине средње школе (за крај 3. тромесечја). 



  

-Одржана је седница Наставничког већа за крај 3. тромесечја. 
-Одржан је састанак Тима за инклузију. 
-Одржан је састанак Актива за развој школског програма. 
МАЈ 
-Одржана је седница Педагошког колегијума. 
ЈУН 
-Одржане су две седнице Педагошког колегијума. 
-Одржане су три седнице Насатвничког већа. 
-Организовани су састанци стручних већа. 
ЈУЛ 
-Одржан је састанак Актива за развој школског програма. 
АВГУСТ 
-Одржане су две седнице Наставничког већа. 
-Одржане су две седнице Педагошког колегијума. 
-Организовани су састанци стручних већа. 
 
10. сарадња директора са родитељима, односно старатељима деце и ученика 
СЕПТЕМБАР 
-Обављени су разговори са родитељима Вучковић Михаила, слабовидог ученика 3. 
разреда средње школе, око специфичне организације његове наставе. 
-Одржан је састанак Савета родитеља у новом саставу. 
-Обављени су разговори са мајком Николине Милојевић, слепе ученице 1. разреда 
средње школе, око израде наставног материјала и уџбеника на Брајевом писму. 
-У договору са родитељем, организован је недељно један додатни час солфеђа за Бабић 
Далибора, ученика 6. разреда основне школе, за кога је урађен ИОП 2. 
-Одржан је родитељски састанак у вези студијског путовања групе ученика у Грчку. 
-Обављени су разговори са родитељима појединих ученика 2. разреда средње школе, у 
вези похађања наставе музичких облика у одређеним групама.  
-Обављен је разговор са оцем Данић Алексе, ученика 3. разреда, у вези класе гитаре. 
ОКТОБАР 
-Обављен је разговор са оцем ученика Митровић Тадије, у вези клавирског сарадника. 
-Обављен је разговор са мајком Гачић Милице, ученице 4. разреда средње школе, у вези 
подношења молбе за прелазак на ванредно школовање. 
 
НОВЕМБАР 
-Одржан је састанак Савета родитеља. 
-Обављен је разговор са мајком ученице Тијане Ковачевић, око куповине подметача за 
виолину, због лоше материјалне ситуације родитеља. 
-Са ученицом 3. разреда средње школе, Јеленом Пешић којој је одобрено убрзано 
напредовање, у више наврата обављен је разговор и дата је помоћ око савладавања 
програма одређених предмета. 
-Са учеником 1. разреда средње школе Мићановић Ђорђем, обављен је разговор због 
изузетно слабог напредовања на настави одређених предмета.  
-Обављен је разговор са ученицима музичке продукције 4. разреда средње школе, због 
веома лошег успеха на тромесечју и великог броја изостанака. 
ДЕЦЕМБАР 



  

-Ученику 4. разреда средње школе Нинковић Димитрију је пружена помоћ око 
конкурисања код Скупштине града за куповину квалитетног инструмента, гитаре. 
-Обављени су разговори са мајкама ученика које су архитекте, а у вези пројекта за 
осветљење фасаде школе и маскирања спољних јединица расхладних уређаја. 
-Обављен је разговор са оцем ученице Нађе Кирћански Алавања, у вези његове пријаве и 
жалбе на наставника клавира Војина Милановића.  
-Обављен је разговор са мајком ученика 3. разреда средње школе, Уроша Панића, у вези 
промене класе главног предмета. 
ЈАНУАР 
-Обављен је разговор са мајком Грего Лауре, ученице 3. разреда средње школе, у вези 
великог броја изостанака. 
-Обављен је разговор са родитељима Пјевовић Мирослава, ученика 3. разреда ОМШ, 
одсек клавир, а у вези слабијег напредовања и великог броја изостанака.  
-Одржан је састанак Савета родитеља. 
ФЕБРУАР 
-Обављен је разговор са родитељима Исидоре Зубовић, ученице 3. разреда СМШ, одсек 
музичке продукције, око великог броја изостанака и слабих оцена на крају 1. 
полугодишта. 
-Обављен је разговор са оцем Здравковић Јоване, ученице виолине 2. разреда СМШ, у 
вези њеног несавесног односа према обавезама.  
-Одржан је састанак са мајком Далибора Бабића, ученика на ИОП-у 2, у вези наставка 
његовог музичког школовања. 
МАРТ 
-Уз сарадњу са педагогом школе, а у сврху самовредновања и спровођења анкете, 
организован је и одржан састанак за родитеље ученика првог разреда основне музичке 
школе.  
-Обављен је разговор са оцем Здравковић Јоване, ученице 2. разреда СМШ, у вези 
великог броја изостанака и ненапредовања. 
-Обављен је разговор са мајком Жикић Сташе, ученице 2. разреда СМШ, у вези 
конфликта са наставником предмета читање с листа. 
 
 
АПРИЛ 
-Обављен је разговор са оцем изузетно проблематичног Филипа Јовановића, ученика 3. 
разреда СМШ, због родитељске сумње да је Филип и неколико других ученика увучено у 
секту „Црна ружа“. Том приликом отац је тражио да његов син буде одсутан 20 дана из 
школе ради психичког опоравка, као и да му се, по повратку у школу, изађе у сусрет у 
погледу оцењивања и испита.  
-У више наврата, обављен је разговор са оцем Лене Вељановски, ученице 3. разреда 
клавира ОМШ, у вези неслагања са наставником главног предмета и промене класе.  
МАЈ 
-Обављен је разговор са родитељима неколико слепих ученика, а у вези пројекта „Руке 
које могу све“.  
-Обављен је разговор са мајком Леонтине Мартић, ученице 4. Разреда СМШ, у вези 
неспоразума између ученице и наставника хармоније. 



  

-Одржан је родитељски састанак у вези летњег кампа за ученике гудачког одсека ОМШ, 
који је планиран за август месец. 
-Обављен је разговор са родитељима Еве Грујић, ученице 3. разреда СМШ, у вези 
приговора на процедуру годишњег испита из главног предмета. 
-Одржан је састанак са родитељима ученика којима је телохранитељ ученика Филипа 
Јовановића претио, као и заједнички састанак истих родитеља са родитељима поменутог 
ученика.   
-Обављен је разговор са мајком Гарић Драга, ученика 3. разреда СМШ у вези промене 
класе главног предмета у наредној школској години.  
 
11. ситуације када је директор одлучивао о правима, обавезама и одговорностима 
ученика и запослених 
-Спроведен је дисциплински поступак за колегу Војина Милановића, због пријаве 
родитеља у вези наплате часова. 
-Дисциплинских поступака за ученике није било. 
 

12. остали послови које је директор обављао 
 
СЕПТЕМБАР 
-Организовани су радови у зборници, ради њеног преграђивања и добијања још једне 
просторије за благајника школе, с обзиром да је његово дотадашње место рада дато 
педагогу.  
-Основан је Организациони одбор Земунских Музичких Вечери (манифестација која 
подразумева одржавање концерата реномираних уметника сваког месеца у школи). 
-Обављени су разговори са потенцијалним понуђачима око куповине концертног 
клавира.  
-Организована је рокада два клавира у учионицама, ради побољшања квалитета наставе. 
-Започета је организација прославе Дана школе, што се тиче свечаних сала у којима ће се 
концерти одржавати, као и ресторана где ће Дан школе бити обележен. 
-Спроведена је преписка и састанци са надлежним особама у Народној банци, око 
евентуалног уступања концертног клавира марке „Петроф“ нашој школи. 
-Појачан је бежични интернет у приземљу школе и отворена још једна мрежа (за ученике 
и родитеље). 
-Започете су припреме за реализацију пројекта са музичком школом из Љубљане, 
Словенија, чија реализација је планирана за почетак децембра. 
-Три наставника су упућена на службени пут – студијско путовање ученика у Грчку. 
-Започета је процедура тражења средстава од Секретаријата за образовање за набавку 
рачунара. 
-Прикупљена је документација за период 2008.- 2014. г. за државне органе Секретаријата 
унутрашњих послова. 
ОКТОБАР 
-Организован је традиционални концерт поводом Дана слепих, Дана Белог штапа, у сали 
школе.  
-Одржан је састанак и успостављена сарадња са представницима мш „Лисински“ из 
Београда, о одржавању заједничких концерата у обе школе. 



  

-Организован је и одржан састанак Организационог одбора Земунских музичких вечери, у 
вези отварања истих. 
-Обављен је разговор са директором ОШ „Гаврило Принцип“, у вези будуће сарадње. 
-Настављене су припреме за реализацију пројекта са музичком школом из Љубљане, 
Словенија (припрема одласка наших ученика и двоје колега у Љубљану). 
-Организовано је учешће и обављен је разговор са наших 10 ученика у пројекту 
Омладинског Супер Оркестра, који ће бити реализован у мају 2017. г. 
-Организована је замена концертних клавира у Дому Ваздухопловства и једној од 
учионица. 
-Остварена је сарадња са ОШ „Горња Варош“ у погледу уступања опреме за снимање. 
НОВЕМБАР 
-Организован је мастерклас за ученике – Александар Синчук, клавир 
-Организован је свечани испраћај двоје колега, Наде Јовановић и Михајла Михајловића, у 
пензију. 
-Крајем месеца организован је одлазак 12 ученика у Љубљану, Словенија, у оквиру 
заједничког пројекта наше школе и музичке школе Вич, Љубљана. 
-Поправљена је и тапацирана клавирска столица у соби 14. 
-Организовано је представљање школе у медијима, а поводом поновног одржавања 
манифестације „Земунске музичке вечери“ (Студио Б, Први програм РТС, Политика). 
-Организовано је преслушавање ученика за концерте поводом Дана школе. 
-Продукцијској кући је дат једносатни интервју у вези инклузивног образовања у нашој 
школи. 
ДЕЦЕМБАР 
-У сарадњи са Министарством просвете у нашој школи организовано је полагање испита 
за лиценцу, за наставнике гитаре. 
-За Дан школе, организована су три централна концерта: 3. децембра у сали Београдске 
филхармоније, 5. децембра у свечаној сали школе и 6. децембра у сали Театра „Карт 
Бланш“ у Земуну, као и три концерта засебних одсека. 
-Организована је прослава Дана школе у ресторану Дома ваздухопловства у Земуну. 
-У кафеу Београдске филхармоније организовано је дружење ученика наше школе и 
музичке школе Вич Љубљана, у оквиру заједничког пројекта.  
-Урађена је детаљна анализа постигнућа награда на такмичењима у току шк. 2015/16., 
ради доделе признања појединим колегама.  
-На крову зграде извршено је презиђивање оџака са којег су почеле да отпадају цигле, 
што је угрожавало безбедност. 
-Организован је мастерклас Милоша Поповића, за ученике клавирског одсека. 
-У оквиру манифестације „Земунске музичке вечери“ организовани су концерти 
пијанисте Милоша Поповића и концерт професора школе. 
-Са мш „Ватрослав Лисински“ остварен је пројекат у погледу заједничког концерта 
ученика обе школе, у свечаној сали наше школе.   
-У свим разредима средње школе одржани су састанци са ученицима, у вези њиховог 
понашања и придржавања кућног реда школе. 
-За ученике одсека музичке продукције организована је радионица и предавање Матее 
Прљевић, некадашње ученице школе а сада запослене у студију у Лос Ађелесу, из 
области музичке продукције за филм. 



  

-У свечаној сали школе организован је новогодишњи костимирани концерт ученика 
нижих разреда основне школе, који је и медијски пропраћен (Радио Телевизија Србије). 
-По налогу грађевинске инспекције, започета је процедура израде пројекта за 
презиђивање зида у дворишту школе. 
-За ученике виолончела организован је мастерклас уметника Милана Карановића. 
ЈАНУАР 
-Због прокишњавања, извршена је замена лимених опшивака на крову зграде.  
-Организован је наступ групе средњошколаца на градској манифестацији „Таш је наш“, на 
отвореном. 
-Организован је зимски камп на Дивчибарима, за ученике гудачког оркестра основне 
школе.  
-Поводом школске славе Св. Сава, организована је пригодна свечаност. 
-У вези проблема са коришћењем простора у школи „Вељко Рамадановић“, упућен је 
допис и документација Министарству просвете, Школској управи, Градском 
секретаријату за образовање и Општини Земун. 
-Оформљена је радна група за спровођење Плана интегритета. 
ФЕБРУАР 
-У виду ваннаставних активности, у  просторијама школе организован је трећи по реду 
„Квизум“ – такмичење ученика СМШ из теоретских предмета, са учешћем наше и још 2 
музичке школе. 
-Осмишљен је, састављен и Министарству културе предат захтев за финансирањем 
пројекта школе „Земунске музичке вечери“. 
-Адреса електронске поште и сајта школе су осавремењени, подношењем захтева и 
одобравањем новог домена са додатком „edu“. 
-Током зимског распуста израђени су и у свечаној сали школе постављени дрвени 
дифузори, чиме су до максимума побољшане акустичке перформансе ове просторије.   
-Организован је дводневни мастерклас уметнице Маје Богдановић, за ученике 
виолончела. 
-Градском секретаријату за образовање упућен је захтев за набавку неопходних 9 клима 
уређаја. 
-Набављене су и монтиране беле школске табле са линијским системима, за учионице у 
којима се обавља настава теоретских предмета. 
-Школски инструментаријум је обновљен са 3 нове флауте. 
-У сврху пропаганде, снимљен је 20-минутни филм о свим делатностима школе и 
постављен је на youtube канал. 
МАРТ 
-За ученике клавира, организован је мастерклас педагога и пијанисте Милоша Поповића.  
-У два наврата организовани су концерти бивших ученика клавира и виолине у свечаној 
сали школе. 
-У свечаној сали, на новом Yamaha клавиру, одржано је изузетно посећено, сада већ 
традиционално,  школско такмичење клавира. 
-У оквиру манифестације Земунске музичке вечериорганизован је концерт познатог 
гитаристе Немање Остојића, бившег ученика школе који живи и ради у САД. 
-За ученике одсека виолине, организован је мастерклас педагога Драгутина 
Младеновића. 



  

-Организовано је одржавање Републичког такмичења, дисциплина камерни ансамбли, у 
нашој школи (организација наставе, дежурстава и наступа). 
-Организована је презентација одсека музичке продукције у другим музичким школа 
Београда, у сврху већег броја кандидата, а самим тим и квалитетније селекције на 
пријемном испиту. 
АПРИЛ 
-За ученике виоле, организован је мастерклас професора Факултета музичке уметности, 
П. Величковића. 
-За ученике дувачких инструмената, организован је семинар „Барокна интерпретација“ 
реномиране флаутисткиње Каролине Бетер. 
-За ученике клавирског одсека, организована је дводневна сарадња са музичком школом 
„Мокрањац“ у Зајечару. 
-Организовано је заједнички концерт, као и дводневно дружење и размена искустава са 
ректором, професорима  и ученицима Државног Института за Уметност и Науку из 
Белгорода, Русија. 
МАЈ 
-За ученике одсека соло певања организова је мастерклас уметнице и педагога Ксеније 
Лукић, сопран. 
-Матурантима школе је организовано матурско вече у клубу „Timeout“ на Ади Циганлији. 
-Организовано је дружење наставника и ученика Државног Института за Уметност и 
Науку из Белгорода, Русија, са колегама и ученицима наше школе. 
-За награђене ученике ОМШ и СМШ и матуранте организована је свечана подела награда 
и диплома.  
-За заинтересоване колеге, организован је једнодневни излет у Таково и етно село 
Коштунићи. 
      
          директор 

         Наталија Милојевић 

 

2.3.  Извештај помоћника директора  
 
Поред одржавања редовне наставе са фондом 34% (хармонија и музички облици) 

помоћник директора је обављао и следеће послове са процентом рада од 64%: 

1) Координација са директором школе као и руководиоцима одсека и одељенским 

старешинама по питању организовања распореда наставе; допунске наставе; 

отворених врата; обиласка наставе у матичној згради и издвојеном одељењу 

В.Рамадановић; организација наставе  и кординација са руководиоцима одсека у 

вези припрема за Републичко такмичење; сарадња са фирмама различитог 

профила за набавку различитих „материјала“ за потребе школе. 

 

2) Учешћа: 

а)  састанак директора школа из Србије 20.12.2016, на тему „план уписа у средњу   школу 

по дуалном моделу за школску 2017/2018 год.“  



  

              б) семинар – обука за припрему и израду пројеката: Учешће на инфо сесији „Припрема   
                   за  донаторску 2017 19.01.2017 , Hotel Jump Inn                            

 
3) Организација концерата и културно уметничких манифестација у школи и ван 

школе, и то:  концерти у оквиру „Земунских музичких вечери“ у сарадњи са 

директором школе и помоћником директора и осталих чланова одбора истог;   

концерт поводом Дана Белог Штапа  у концертној сали школе 15.10.2016. ; 

организација прославе школске славе „Свети Сава 26.01.2017.; концерт ученика на 

Калемегданској тврђави (М); четири концерта у  галерији „Стара Капетанија“ на 

Земунском кеју, између осталог и у оквиру одржавања „Пролећне галерије“ ; 

организовање концерата поводом дана школе, међу којима издвајам концерт у 

Филхармонији; заједнички концерт ученика музичке школе В. Лисински из 

Београда и ученика школе „К.Манојловић“ 22.03.2017., као и организација многих 

других концерата у Београду и Земуну. 

 

4) Сарадња са локалном самоуправом у Земуну и организовање манифестације 
„Дани Дунава“  10.06.2017.на Земунском кеју где су међу многобројним 
извођачима наступали и ученици ОМШ „К.Манојловић“ ; културно уметничка 
сарадња са „Институтом за мајку и дете“ (Београд)10.03.2017. затим 
Пољопривредним факултетом, Удружењем оболелих од мултипле склерозе; Клуб 
књижевника „Иво Андрић“.  

 
5) Рад са психологом и педагогом у вези ученичких питања: посматрање рада и 

напретка ученика, а посебно дисциплине и изостајање ученика са наставе; 
праћење процеса појачаног васпитног рада (васпитно-дисциплинске мере). 

 
6) Организација презентације одсека за „музичку продукцију“ у музичким школама 

на територији Београда ради уписа ђака у  школску 2017/2018. 

 

7) Обезбеђивање бољих услова телекомуникацијских услуга са партнерима 
компанија ВИП-а при чему су обезбеђени повољније услуге оператера ВИП-а на 
плану умрежених, пословних телефона. 

 
8) Контрола педагошке евиденције и документације  

 
9) Разматрање аката школе 

 
10) Унос података у „Доситеј“  - Информациони систем Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                              помоћник директора, 

     Владимир Милојичић 

  



  

 
Извештај помоћника директора 

 

Поред обавезног педагошког рада као професор клавира 30%, помоћник директора је са 
процентом 70% учествовао у организацији и руковођењу радом установе. 
Током целе школске године вршене су следеће активности: 
- праћење и координација рада свих стручних и разредних већа  
- присуство настави (55 часова по полугодишту)  
- анализа успеха ученика у школи  
- праћење процеса појачаног васпитног рада (васпитне мере, васпитно-дисциплинске 
мере)  
- организовање јавне и културне делатности школе  
- сарадња са родитељима  
- организација стручног усавршавања запослених  
- сарадња са локалном заједницом  
- унапређење сарадње са невладиним сектором  
- сарадња са другим школама  
- организација текућег одржавања зграде, учила, инструментарија и инвентара  
- учешће, помоћ и сарадња у свим активностима предвиђеним програмом рада школе  
- контрола службене евиденције 
- уношење података у Информациони систем Министарства просвете, науке и 
техннолошког развоја – Доситеј. 
- План интегритета – координатор тима 
- Организација међународног клавирког такмичења ''Zemun International Music 
Competition'' 
 
СЕПТЕМБАР 
- Израда Годшњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину 
- Организација стручног усавршавања – израда обрасца за портфолио, осмишњавање и 
израда обрасца за педагошку документацију и за припреме, прикупљање извештаја о 
стручном усавршавању од руководилаца актива 
- Учествовање у преговорима око дељења простора у издвојеном одељењу за слепу и 
слабовиду децу ''Вељко Рамадановић'' 
- Прикупљање и евидентирање годишњих и месечних планова рада наставника 
- Организација рада у великој и малој сали 
- Договори око формирања тимова 
 
ОКТОБАР 
- Организација концерта ''Дани белог штапа'' који је одржан 15. 10. 2016.  
- Ажурирање сајта Школе 
- Израда упита за донацију од Банке Интеза за клавирске столице 
- Организација стручног скупа професора Драгољуба Катунца који је одржан 01. 11. 2016. 
- Организација Земунских музичких вечери и све активности које су везане за 
реализацију тог пројекта.  
 



  

НОВЕМБАР 
- Организција концерата за Дан школе  
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Александар 
Сердар, 04. 11. 2017. године) 
- Договори са Домом војске око замене концертног клавира 
- Договор са Тимом за стручно усавршавање око избора акредитованих семинара 
- Израда упита за донацију од Ерсте банке за дувачке инструменте 
- Организација мастеркаса Александра Синчука 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
- Све активности везане за Дан школе и организација концерата: 
*01. 12. 2016. Концерт клавирског одсека 
*03. 12. 2016. Концерт у Београдској филхармонији 
*05. 12. 2016. Концерт поводом Дана школе у свечаној сали наше установе 
*06. 12. 2017. Концерт у Кард Бланшу 
*07. 12. 2017. Концерт клавирског одсека 
*20. 12. 2016. Концерт клавирског одсека у Арт Гет-у 
- Организација концерта ученика наше школе у Општини Нови Беград (који је одржан 04. 
12. 2016. године) 
- Присуство на састанку директора музичких и балетских школа Србије (одржан 09. 12. 
2016. године)  
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Милош 
Поповић, 09. 12. 2016. године) 
- Организација семинара ''Тешки родитељи'' К4 (10, 11. и 17, 18. децембар) 
- Организација концерта наших ученика у Библиотеци Земун 
- Договор око промене копирнице и организација са новом копирницом 
-  Организација концерта са МШ ''Лисински'' (први концерт је одржан 13. 12. 2016. у 
свечаној сали наше школе, а други у свечаној сали МШ ''В. Лисински'' 22. марта 2017.) 
- Израда саопштења за медије за Земунске музичке вечери 
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Концерт 
професора МШ ''Коста Манојловић'') 
- Организација новогодишње представе за децу запослених 
- Посета часовима у одељењу ''Вељко Рамадановић'' 
 
ЈАНУАР 
- Организација рада недељом и празницима (због пројекта Baby Artish, Репубичког 
такмичења, Фестивала, Квизума…) 
- Организација разредних испита 
- Контрола евиднеције и послови око завршетка првог полугодишта 
- Посете часовима 
- Припрема и реализација прославе Славе Свети Сава 
- Ангажовање око набавке и одржавања инструментаријума 
- Организација преслушавања комисије Наставничког већа за Републичко такмичење 
(преслушавање је одржано 23. 01. 2017. године) 



  

- Координатор тима за План интергритета – организовање анкете (рок 31. 01. 2017. 
године) 
- Организација концерта ученика наше школе у Герентолошком центру у Земуну 
 
ФЕБРУАР 
 
- Организација семинара Дејана Синадиновића ''Анализа интерпретације музичког дела'' 
К1, 13, 14. и 27, 28. маја 2017. године  
- Састављање дописа који је везан за организацију простора у издвојеном одељењу 
''Вељко Рамадановић''. Допис који је састављен послат је на следеће адресе: 
Министарство просвете, Секретаријат за образовање, Школска управа и Општина Земун. 
- Рад око Међународног пијанистичког такмичења 
- Присуство на скупштини Заједнице музичких и балетских школа Србије (састанак је 
одржан у МШ ''Мокрањац'', 24. 02. 2017. године). 
- Састављање дописа и пропратне документације за конкурс који је постављен од стране 
Скупштине Града Београда за Земунске музичке вечери (рок је био 10. март 2017. године)  
 
МАРТ 
- Учешће у организацији екипе школе за Фестивал 
- Организација Републичког такмичења (камерни састави) 
- Организација концерта ученика наше школе у Институту за мајку и дете (концерт је 
одржан 10. 03. 2017.) 
- Послови око завршетка трећег тромесечја 
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Немања 
Остојић, 22. март 2017. године) 
 
АПРИЛ 
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Милана 
Дробац и Емилија Петковић, 28. априла 2017. године) 
- Организација рада на постављању видео надзора у Школи 
- Организација концерта у клубу Иве Андрића на коме су наступали ученици наше школе 
(концерт је одржан 07. 04. 2017. године) 
-Организација око промене копирнице (разматрање три понуде и коначан договор) 
- Издрада плаката за вртиће  
- Организација Фестивала 
- Израда саопштења за медије за резултате Републичког такмичења  
 
МАЈ 
- Договор са Александром Гаталицом око добротворног концерта Ротари клуба и њихове 
донације 
- Издрада плаката и флајера за музички вртић и забавиште и организација дистрибуције 
- Издрада плаката и флајера за упис у први разред основне музичке школе и 
организација дистрибуције 
- Организација предрока за пријемни испит за први разред ОМШ у матичној згради 
- Организација предрока за пријемни испит за први разред ОМШ у Рамадановићу 
- Послови око завршетка године за четврти разред СМШ 



  

- Организација концерта са Русима – заједнички концерт наших и руских ученика 
(концерт је одржан 25. маја 2017. године) 
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Мерима 
Његомир и Никола Рацков, 29. маја 2017. године) 
- Израда Плана интегритета (крајњи рок за израду је 30. 06. 2017.) 
- Организација годишњег концерта школе у Скупштини града (концерт је одржан 29. маја 
2017. године) 
- Организација концерта у библиотеци Земун на коме су учествовали ученици школе 
(концерт је одржан 26. 05. 2017.) 
- Гостовање на Хепи телевизији и презентовање школе (26. 05. 2017. године) 
 
ЈУН 
- Супервизија на пријемном испиту у МШ ''Јосип Славенски'' 
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Брамсове 
љубавне песме – концерт професора са одсека за соло певање, 09. јун 2017. године) 
- Припрема и реализација концерта у оквиру Земунских музичких вечери (Снежана 
Николајевић и Весна Кршић, 16. јун 2017. године) 
- Израда правилника, пропозиција и комплетне документације за такмичење ''Zemun 
International Music Competition'' које се предаје Министарству просвете до 15. 07. 2017. 
године 
- Организација семинара ''Адолесценција: како, зашто? Развијање компетенција за рад са 
адолесцентима'' каталошки број 17, К3 (семинар је одржан 19. и 20. јуна 2017. године) 
- Послови око краја школске године, организација уписа, штампања сведочанстава... 
- Организација годишњег концерта школе у свечаној сали Коларца (концерт је одржан 12. 
06. 2017.) 
-  Организација концерта  у клубу пензионера Бањица  на коме су учествовали ученици 
школе (концерт је одржан 22. 06. 2017.) 
- Преглед документације на крају школске године 
 
ЈУЛ: 
- Обаћање спонзорима за клавирско међународно такмичење 
- Организација столарских радова у издвојеном одељењу ''Вељко Рамадановић'' 
 
АВГУСТ: 
- Набавка нових дневника за школску 2017/2018. годину 
- Ажурирање података на сајту школе 
- Послови око припрема за почетак школске године 
-Припрема и израда Годишњег плана рада школе  
 

        помоћник директора, 
       Зорица Вукосављевић 

 
 

 
 



  

2.4.  Извештај о раду Савета родитеља  
 

 

Током школске 2016/17. године одржано је укупно 4 састанка Савета родитеља – 

септембар, новембар, јануар и август. Састанци су протицали у позитивној атмосфери у 

вечерњим часовима, дискутовало се о многим стварима из живота школе, давали су се 

конструктивни предлози и решавали актуелни проблеми.  

На иницијативу родитеља покренуто је питање осветљавања фасаде школе, а поред 

чланова Савета укључили су се и други родитељи. Две мајке архитекте су се прихватиле 

израде пројекта, а поред осветљења, размишљало се и о украсним вињетама музичких 

инструмената које би оплемениле осветљену фасаду. С обзиром да се ради о не малом 

новчаном износу, предложено је да се контактира Општина Земун која би то финансијски 

помогла, а која је и пристала. Реализација целе идеје планирана је у току школске 

2017/18. године. 

Родитељи су предлагали и да се једна од просторија у подруму школе адаптира за Ђачки 

клуб, што је одлична идеја, али за сада тешко остварива због мањка простора. Наиме, 

било би потребно целу архиву школе изместити на неко друго место, или преградити 

просторију које користи помоћно особље, што је остављено као могућност за нека 

будућа времена. 

Једна од новина коју су родитељи једногласно подржали јесте запошљавање педагога, 

поред постојећег психолога. Укључивање педагога у проблеме ученика који су 

неминовни део сваке школе, показало се одлично, нарочито код ученика средње школе- 

На велико залагање и иницијативу председнице Савета родитеља, госпође Наташе 

Нишкић, промењена су стаклена врата на излазу у двориште. Уграђено је непробојно 

стакло што је у многоме допринело апсолутној безбедности ученика, нарочито мањег 

узраста, који свакодневно та врата користе. Захваљујући ангажовању председнице 

Савета родитеља, фирма „Модулор“ је комплетно финансирала израду и уградњу ових 

врата. 

Још једна иницијатива родитеља је уродила плодом – покренута је процедура добијања 

дозвола и спровођења јавне набавке за презиђивање зида у дворишту школе које је већ 

постао небезбедан претећи да се сруши. Радови ће се изводити током октобра месеца 

2017. године, а у питању су два од три постојећа зида дворишта школе. 

Захваљујући одличној организованости родитеља школе и самог Савета родитеља, 

састављена је петиција за враћање једне просторије у издвојеном одељењу „Вељко 

Рамадановић“, коју је та школа током новогодишњих празника адаптирала за своје 

потребе слепих ученика. Петиција, заједно са целом пратећом документацијом и 

дописима, послата је Министарству просвете, Школској управи, Градском секретаријату 

за образовање и Општини Земун. Решење које је понуђено, а то је коришћење друге 

просторије (не баш адекватне) је прихваћено, али само тренутно, док се не изнађе боље 

и сврсисходније за обављање наставе. Проблем коришћења просторија школе „Вељко 



  

Рамадановић“ је стар 40 година, али уз добру сарадњу родитеља и школе, у перспективи 

је да се и то једном реши. 

На предлог родитеља, чијим донацијама је купљен скупоцен, квалитетан полуконцертни 

клавир марке Yamaha, покренута је иницијатива и састављен пројекат организовања 

међународног клавирског такмичења International music competiton Zemun, чија би 

реализација требало да буде у априлу 2018. године. 

Још једна од ствари коју су родитељи једногласно подржали, јесте спровођење пројекта 

„Руке коју могу све“ у нашој школи. Ради се о снимању 20-минутих епизода и филма о 

слепим и слабовидим ученицима наше школе, као и о 3D изложби која је подржана и од 

стране града Беогарда и других градских институција. Пројекат је захтеван и временски 

дуг, али је започет и биће настављен и током школске 2017/18. године. 

 

 

        председник Савета родитеља 

         Наташа Нишкић 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.5.  Извештај о раду Ученичког парламента 
 
 
          На првој конститутивној седници, одржаној у септембру, извршен је избор чланова, 

председника, заменика и секретара Ученичког парламента (у даљем тексту УП). За 

председницу је изабрана Оливера Вуковић, а за њеног заменика Андрија Секулић. 

Утврђен је састав УП: 

I разред II разред III разред IV разред 

Aндрија Секулић 

 

Маша Динић Никола Радошевић Леонтина Мартић 

Јелисавета Зорић Милош 

Манојловић 

Маја Белић Теодор 

Богдановић 

Катарина 

Златковић 

Оливера Вуковић Огњен Лилић Василије 

Зравковић 

 

На трећој седници УП ученицу I разреда Катарину Златковић заменио је Димитрије 

Чутурило, такође ученик 1. разреда на месту члана УП. 

Избршен је избор ученика за састав Школског Одбора и изабрани су: Леонтина Мартић и 

Теодор Богдановић. Такође, приступило се избору представника у Тиму за безбедност и 

заштиту ученика од насиља и изабран је Никола Радошевић.      

          На првој седници  ученици су упознати са  појмом и важећим Правилником  о раду 

Ученичког парламента, правима и обавезама, а у складу са законом и подзаконским 

актима. Током године дискутовало се о многим битним темама:  

 потпомагању рада школе од стране локалне самоуправе,  

 бољој сарадњи музичке школе и других школа на нивоу општине,  

 потреби да се ученици боље самоорганизују и покрену разне видове друштвено-

одговорних акција на нивоу школе и потреби за већим степеном иницијатива на 

нивоу школе,  

  захтевима  везаним за начин како се одвија настава и међусобној сарадњи у  свим 

питањима везаним за фунционисање МШ „ Коста Манојловић“, 

 о чланству МШ „ Коста Манојловић“ у Унији седњошколаца Србије и гостовању 

координатора представника Ученичких парламената општине Земун, са циљем  да 

презентује рад других УП и значај чланства у Унији седњошколаца Србије. 

           Током целе године ученици су били ангажовани у бројним наставним и 

ваннаставним активностима.  

           У првог полугодишта организована је посета изложби у галерији САНУ-А под 

називом  „Свет српске рукописне књиге од 12-17 века“, посета Музеју Иве Андрића и 

традиционална посета ученика Сајма књига.  



  

      У септембру садашњи и некадашњи ученици приредили су програм/концерт, којим су 

обележени ”Дани европске баштине ” и обрађена овогодишња задата тема ”Културно 

наслеђе и заједница – живети са наслеђем”.    

           У октобру су ученици 4. разреда Теодор Богдановић и Урош Панић  присуствовали 

састанку ученика наше школе и представника Градске општине Земун у оквиру 

манифестације „Дечија недеља“ и програма „Дан отворених врата“. Том приликом 

изнели су конкретне захтеве председнику општине којим би општина могла да помогне 

рад школе и поправи квалитет наставе и образовања ученика музичке школе. 

            У октобру месецу у оквиру састанка тима који се бави организацијом школске 

целогодишње манифестације „Земунских музичких вечери“, којем је присуствовала и 

председница УП Оливера Вуковић, договорено је укључивање ученика свих разреда 

средње школе у организацију и реализацију музичких концерата. 

            Током  новембра месеца текле су припреме за прославу Дана школе, на које су се 

надовезале и остале децембарске и новогодишње активности. 

             У јануару су ученици и наставници школе припремали програм поводом прославе 

школске славе Св. Саве, која је прослављена у сали школе уз присуство ученика и 

родитеља. 

              На дргој седници УП у јануару председница УП Оливера Вуковић известила је 

чланове УП о састанку представника ученичких парламената школа на нивоу општине 

Земун и том приликом  прихваћен је предлог представника УП Земунске гимназије да се 

интензивира сарадња између две. 

              Током другог полугодишта ученици су учествовали на бројним градским 

манифестацијама: „Заједничким оперским данима“ на сцени  Мадленианума, 

„Заједничком концерту пријатељства“ студената државног института за уметност и 

културу (Белгород, Русија) и ученика Музичке школе  „Коста Манојловић“, на отварању 

„Пролећне изложбе“ у Старој капетанији, у оквиру културне манифестације „Дани 

Београда“ и „Змајевим дечијим играма“ у Новом Саду и многим другим.  

                Једнодневни излет организован је у мају месецу и ученици су уживали и 

лепотама Сремске Митровице, Сириума и Новог Сада.  

                Након одржаних матурских испита, за ученике завршних разреда организована 

је подела диплома и награда.  

                 У јуну месецу ученици школе присуствовали су завршном концерту школе, 

одржаном у сали КНУ.  

                 Извршено је сумирање постигнутих резултата и обављене припреме за нову 

школску годину. 

координатор  Ученичког парламента  

                                                                                                       Марија Арамбашић Савић 
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3.1. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  
 
 У току школске 2016/17. године Наставничко веће, које броји 143 професора, је на 
укупно 8 седница  било обавештавано о: изменама у законским актима и актима школе; 
унапређењу квалитета образовно-васпитног рада; остваривању циљева и стандарда 
постигнућа; праћењу и утврђивању резултата рада ученика; предузимању васпитних и 
васпитно- дисциплинских мера према ученицима; одлукама и предлозима Школског 
одбора, Савета родитеља, Ученичког парламента;  плану активности рада школе и 
осмишљених пројеката; раду свих стручних комисија, које потпомажу квалитетан 
образовни процес.  
Наставничко веће је било упознато са достигнућима ученичка и њихових професора; 
наградама са такмичења;  извештајима шефова одсека и разредних старешина;  
ученичким молбама и донетим одлукама  као и свим другим питањима из живота школе. 
 Наставничко веће је доносило одлуке у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Све седнице Наставничког већа одржане су са неопходним 
кворумом а одлуке донете неопходном већином. 
 
       
3.2. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  
 
 Педагошки колегијум  је тело које сачињавају: председници стручних већа 
(шефови актива) и стручних актива као и представник стручних сарадника.   
 Педагошки колегијум се састајао једном месечно. Компетенције овог тела су 
широке јер обавља све оперативне послове везане за рад школе у целини.  
 Најзначајнији послови Педагошког колегијума који су обављани у шк.2016/17. су:  
организација доношења Годишњег програма рада, планови рада актива, 40-дневна 
радна недеља, концертне активности, календар школе, календар значајних активности и 
друго 
сви организациони послови везани за почетак и завршетак школске године 
организација наставе 
утврђивање предлога дневног реда за седнице Н.Већа 
реализација одлука Н.већа 
организација свих испита: пријемни, годишњи, поправни, ванредни , накнадни 
организација аудиција за јавне наступе 
ангажовање наставника за рад на одређено време до решења конкурсом 
ангажовање замене одсутних наставника 
организација рада на вођењу педагошке документације 
организација јавних наступа: концерти, интерни часови, јавни часови и друго. 
решавање молби и жалби ученика 
утврђивање предлога за јавна признања: похвале, награде и избор чланова жирија 
утврђирање предлога комисије  
утврђивање недељних планова рада 
објављивање и других послова за рад школе 
 
 



  

3.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА 
 
Према плану рада, одељенска већа у школској 2016/17. години су одржавана на крају 
сваког класификационог периода. Организоване су посебно седнице одељенских већа за 
основну и средњу школу. Садржај рада састанака  одељенских већа је био: разматрање 
успеха, владања, породичних прилика код проблематичних ученика, проблеми и 
напредовање појединих ученика, изостанци, организовање додатне и допунске наставе, 
реализација наставних садржаја по предметима, сарадња са родитељима, усклађивање 
критеријума за оцењивање, реализација програма васпитног рада као и 
индивидуализација програма за децу са посебним потребама и децу са изузетним 
способностима. На састанцима је такође било речи о оцењивању ученика и потреби 
усклађивања критеријума професора, нарочито на групној настави где се понављају 
проблеми у оцењивању ученика због повећаног броја изостанака. Одељенска већа 
бавила су се и појачаним васпитним радом са ученицима који имају већи број 
неоправданих изостанака као и изрицањем васпитних мера. 
 
 

3.4. ИЗВЕШТАЈИ  О РАДУ  СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
3.4.1.ОДСЕКА ЗА КЛАВИР 
 
      У школској 2016/17.години клавирски одсек је у потпуности испунио предвиђене 

активности. 

     Сви интерни и  јавни часови одсека,као и састанци стручног већа ( Актив) одржани су 

по предвиђеном плану и програму за 2016/17.,као и концерти поводом Дана школе у 

децембру месецу. (Одржан је концерт клавирског одсека у галерији Артгет и додатно још 

два концерта у свечаној сали школе).  Ученици су наступали и на мешовитим концертима 

поводом Дана школе у децембру, као и на концерту одржаном 12.6. у сали Коларчеве 

задужбине поводом завршетка школске године,на коме су наступили најуспешнији 

ученици у овој школској години. 

    Сви испити и смотре (на полугодишту и на крају године) одржани су  у предвиђеном 

временском року. Успешно су обављени и пријемни испити за средњу и основну школу. 

     Одржано је више клавирских радионица ( Мастер клас) током године на којима су 

ученици клавирског одсека узели учешће. Радионице су одржали Милош 

Поповић,Александар Синчук,Елена Кузнецова. 

    Одржано је и неколико солистичких концерата ученика из класа Иване 

Тодоровић,Синише Радојчића,Жељке Симановић и Лидије Главић у Дечјем културном 

центру и Свечаној сали школе. 



  

     Ученици клавирског одсека уз несебичну професионалну подршку својих наставника 

учествовали су на многобројним такмичењима у земљи и иностранству и показали веома 

висок ниво професионалности,што показује и изузетан број награда на овим 

такмичењима. (Клавирски одсек  МШ „Коста Манојловић“ поноси се првим местом у 

Србији у  чак две категорије-по квалитету награда и по броју освојених награда на 

Републичком такмичењу одржаном априла 2017.) 

    Одржано је и Школско клавирко такмичење у мерту месецу,где је наступио рекордан 

број ученика,а најбољи из сваке категорије наступили су на сзавршном концерту,када су 

подељене и дипломе свим учесницима. 

    На обострано задовољство настављена је сарадња са Музичком школом из 

Зајечара,наши ученици су наступали у њиховој школи, а имали смо част да ове године и 

ми њих угостимо и уживамо у наступу ученика из Зајечара. 

   Остварена је изузетно драгоцена сарадња  са МШ „Бинички и  МШ „Мокрањац“ (обе из 

Београда),наступима наших ученика у њиховим и њиховим у нашој школи. 

   Сарадња музичких школа,огледа се и кроз концерте Клавирске секције Београда,те су 

сваког месеца у једној музичкој школи одржавани концерти на којима су наступали и 

наши ученици. Концерт клавирске секције Београда у нашој школи одржан је у мају 

месецу 2017. године. 

     Такође су организовани и стручни семинари за наставнике, као  усавршавање у оквиру 

установе,те смо приуствовали изузетно садржајним предавањима проф. Драгољуба 

Катунца, проф. Јакше Златара,Милоша Поповића. 

Руководилац клавирског актива 

Aлександра Раичковић 

 
 
3.4.2.ОДСЕКА ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ  
 
 

У нижу школу је уписано укупно 204 ученика, са позитивним успехом завршило је 
177 ученика. 13 ђака је током године напустило школу или се исписало, 11 ће остати у 
истом разреду уз сагласност родитеља, 2 има негативну оцену из главног предмета, 1 
ученица има негативну из солфеђа и оркестра а 1 ученица није приступила смотри и 
прелази на други инструмент. Убрзано су завршила 2 ученика. 
 

У I разред уписано је 37 ученика виолине, 8 ученика виолончела и 5 ученика 
контрабаса. У току године школу је напустио 1 ученик контрабаса (Станковић Урош). 3 
ученика остају у истом разреду на захтев родитеља због узраста (Стевановић Димитрије – 
кл. Бошковић,  Басарић Јанко – кл. Кијановић и Лукић Данило – кл. Благојевић), а 1 



  

ученица није приступила смотри и наредне године прелази на кларинет (Радуљ Анђела – 
кл. Јокетић). 

У  II  разред  уписано је 31 ученика виолине, 2  ученика виолончела и 3 ученика 
контрабаса. Током године 4 ученика виолине и 1 ученик виолончела су се исписали или 
напустили школу (Ђурић Ања – кл. Коматина, Јекић Сара – кл. Зечевић, Лукачевић Маша – 
кл. Драмићанин, Свећак Симонида – кл. Николић и Јекић Лара – кл. Благојевић). Убрзано 
је завршио II и III разред 1 ученик: Тошков Петар  (кл. Лаловић). 

У  III  разред уписано је 25 ученика виолине, 3 ученика виолончела и 3 ученика 
контрабаса. У току године 1 ученик контрабаса је убрзано завршио III и IV разред 
(Маринковић Милош – кл. Лаловић), 2 ученика виолине и 1 ученик виолончела су 
напустила школу (Васиљевски Емилија – кл. Коматина, Јовановић Теодора – кл. Коматина 
и Николић Доротеја – кл. Благојевић). 1 ученик остаје у истом разреду на захтев 
родитеља због доста изостајања услед болести (Калањ Петра – кл. Грубин). 1 ученица 
има недовољну оцену из солфеђа и оркестра (Зарић Лана – кл. Лаловић) јер је имала 
велики број изостанака и није приступила разредном испиту из ова два предмета.  

У  IV  разред је уписано 32 ученика виолине и 2 ученика виолончела и 1 ученик 
контрабаса. 1 ученик је добио негативну оцену из главног предмета: Радовић Мило – кл. 
Дадић. У току године 2 ученика виолине и 1 ученик виолончела су напустили школу: 
(Васић Ана – кл. Прибићевић, Премовић Доротеа – кл. Богић и Ђуричек Маша – кл. 
Пегаз). У истом разреду остаје 1 ученица: Агбаба Ања – кл. Вукајловић.  

У  V разред уписано је 22 ученика виолине и 2 ученика виолончела. У току године 
школу је напустио 1 ученик виолине (Шарић Немања – кл. Богић) а одобрен је прелаз 
ученици из музичке школе „Бинички“ (Рајна Мијушковић – кл. Благојевић). У истом 
разреду остаје 5 ученика виолине и 1 ученик виолончела (Дуцић Катарина – кл. Јокетић, 
Лазаревић Нађа – кл. Гагић, Додиг Софија – кл. Коматина, Пушкаш Рајевић Наталиа 
Софиа – кл. Грубин, Беловуковић Огњен – кл. Николић и Рајна Мијушковић – кл. 
Благојевић). 1 ученик је добио негативну оцену из главног предмета: Стреларац Матеја – 
кл. Коматина. 

У  VI  разред уписано је 28 ученика виолине и сви су завршили са позитивним 
успехом. 
 

  Са свим петицама у току основног музичког школовања су 7 ученика: Бојић 
Кристина – кл. Ј. Вукајловић, Ћалић Стефан  – кл. Т. Јокетић, Милосављевић Никола – кл. 
М. Матић, Милошевић Марта – кл. Б. Лаловић, Томић Ђурђа – кл. А. Вујадиновић, 
Радовић Михаило – кл. Г. Радовић и Јочић Ива – кл. А. Богић. Ученик Радовић Михаило – 
кл. Г. Радовић је награђен и за посебна уметничка достигнућа у омш. 

Пријемном испиту за смш је приступило укупно 16 ученика: 11 ученика виолине – 
Бојић Кристина-кл. Ј. Вукајловић, Ћалић Стефан-кл. Т. Јокетић, Урошевић Милица-кл. Т. 
Јокетић, Милосављевић Никола-кл. М. Матић, Томић Ђурђа-кл. А. Вујадиновић, Радовић 
Михаило-кл. Г. Радовић, Јочић Ива-кл. А. Богић, Бојић Јована-кл. С. Драмићанин, Савић 
Дуња-кл. Т. Бошковић, Штимац Анђелија-кл. Ј. Гагић и Ковачевић Тијана- кл. Ј. Гагић, 3 
ученика за виолу – Ђурић Исидора из школе „Коњовић“, Веселиновић Михајло-кл. В. 
Николић и Жарковић Ена-завршила виолину прошле школске године у кл. Ј. Вукајловић и 
2 ученика контрабаса – Маринковић Милош-кл. Б. Лаловић и Ранисављевић Алекса из 
Ваљева.. Сви ученици су положили пријемни али су Веселиновић Михајло, Савић Дуња и 
Ковачевић Тијана на коначној ранг листи испод квоте која се прима у I средње.   



  

 
Примљено је укупно 47 будућих првака – 38 на виолину, 6 на виолончело и 3 на 

контрабас. На чекању је још 15 за виолину а 7 будућих ђака је предложено за ППП.  
 
Дипломски испит су положила 2 ученика: Ивановић Режак Марго (кл. 

Вујадиновић) и Мартић Леонтина (кл. Вукајловић) и обе ученице су уписале ФМУ у 

Београду. Најбољи дипломски испит је Ивановић Режак Марго. 

 

Одржано је укупно 48 интерних часова одсека и интерних часова класе, 1 јавни час 

и 1 преслушавање за дан школе. 

 

Одсек је имао 2 самостална концерта поводом Дана школе у нашој сали, а наши 

ученици су наступили и на заједничким  концертима који су одржани у сали школе и у 

сали Београдске филхармоније. На годишњим концертима школе у сали Коларчеве 

задужбине и у сали Скупштине града су такође учествовали као солисти и као чланови 

оркестра, а у нашој сали је направљен годишњи концерт награђених ученика гудачког 

одсека. 

Професори су наступили на 2 концерта професора – у сали школе 22.12.2016, 
09.06.2017 и на заједничком концерту са ђацима 04.06.2107. 

 
Ученици музичке школе „Коста Манојловић“ Земун, учествовали су на 

манифестацији Змајеви дечје игре у Новом Саду. У улози солисте уз пратњу Арт линк 
оркестра успешно су наступили  Анђела Јосифоски (виолина) из класе професорке Ане 
Богић и Урош Панић (виола) из класе професорке Александре Кијановић. 

Вероника Мона Богић (виолина) из класе професорке Ане Богић одржала је низ 
реситала у Н. Горици, Пирану, Изоли и Трсту у организацији удружења Арс магна и 
маестра Бојана Главине – композитора и пијанисте. 

У оквиру манифестације Дани Европе, наша ученица Анђела Јосифоски из класе 
професорке Ане Илијоске Богић, наступила је у улози солисте уз пратњу Арт линк 
оркестра у Скупштини града Београда. 

Михаило Радовић, виолина, из класе Гордане Радовић, одржао је солистички 
концерт у музеју Народног позоришта. 

 
На Фестивалу одржаном 26.03. у Музичкој школи „Коста Манојловић“, жири у 

саставу проф.  Маја Јокановић и проф. Никола Алексић доделио је награде „Јелена Лела 
Абрамовић“ ученицима: 

- Сташи Жикић, 2.ср. (класа С. Драмићанин) - за извођење композиције Ф. 
Ондричека 

- Јелисавети Зорић, 1.ср. (класа Ј. Вукајловић) - за извођење композиције „Нигун“ 
Е. Блоха 

  Награде „Љубивоје Николић“ жири је доделио ученицима: 
- Вероники Мони Богић, 1.ср. (класа А. Илијоска Богић) 
- Леонтини Мартић, 4.ср. (класа Ј. Вукајловић) 



  

 
Одржана су 2 заједничка концерта са школом „Лисински“ и концерт за школом из 

Белгорода. 
Доста наших ученика је наступило на отварањима различитих изложби у Дому 

ваздухопловства, у Старој капетанији, у библиотеци Земуна, у музичком павиљону на 
Калемегдану, на Новогодишњем концерту у Дому за одрасла инвалидна лица, на 
манифестацијама „Дани Београда“, на прослави Пољопривредног факултета у земуну, у 
клубу књижевника, на концерту поводом дана „Белог штапа“, на концертима за 
предшколске установе и основне школе. 

У току године одржано је више концерата Београдске секције виолиниста на 
којима су наступали и наши ученици. 

 
У августу су оркестри ниже и средње школе ишли на радно летовање на 

Дивчибаре. Тамо је припреман програм за Републичко такмичење и Фестивал. 
 

Одржано је више мастеркласова: проф. Ивана Аћимоски Жикић и проф. Марко 
Јосифоски су радили са ученицима средње школе виолине, а проф Драгутин Младеновић 
је радио са ученицима ниже школе виолине. Маја Богдановић, Милан Карановић и 
Ксенија Јанковић су радили са ученицима виолончела, а проф. Панта Величковић је 
радио са ученицима виоле. 

 
Током априла месеца одржано је школско такмичење ученика гудачког одсека. 

Учествовало је укупно 55 ученика у соло категорији и 5 камерних ансамбала. Освојено је 
51 I награда и 9 II награда. 
 

И ове школске године су сви професори одлазили на акредитоване семинаре и 
одрадили су потребне сате стручног усавршавања у установи. 

Преглед документације је обављен 23. 06. 2017. Комисија за преглед су били 
Тамара Грубин и Бојана Дадић. 

 
Ученици нашег одсека су током године освојили бројне награде на домаћим и 

међународним такмичењима у категоријама соло инструмент и камерна музика. 
 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ “ НЕДЕЛКА СИМЕОНОВА“, БУГАРСКА 
26.10.2016. Хасково, Бугарска  од 21. до 24. октобра 2016. Године 
 

II награда 
Сташа Жикић, II смш, виолина 
Класа проф. Санда Драмићанин 

 

 
МЕМОРИЈАЛ „ДУШАН ПРОТИЋ“ БЕОГРАД 
04.03.2017.  

 



  

I награде 
Ивана Вучковић V омш 
Кл. Тамара Грубин 
Кл.сар. Бисерка Маровић 
 
II награда 
Михаило Вучковић III смш 
Кл. Тамара Грубин 
Кл. сар. Бисерка Маровић 
 
 
ДРУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ „ПРИМАВЕРА“, БИЈЕЉИНА 
27.03.2017.  

 

I  награда 
Јосифоски Анђела, IV омш - лауреат 
Кл. проф. Ане Илијоски Богић  
 
 
ТАКМИЧЕЊЕ „БИНИЧКИ“- ВИОЛИНА, БЕОГРАД 
17.03.2017. Београд, март 2017. 
 

Софија Додиг V омш 
Лауреат категорије за 5. разред, 100 бодова и лауреат свих категорија такмичења на 
виолини. 
Класа: Јелена Коматина 
Клавирски сарадник: Неда Алексић 
 
 
НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НА ФЕСТИВАЛУ „РАДОСТ МУЗИЦИРАЊА“ 2017. 
30.03.2017.  

На Фестивалу одржаном 26.03. у Музичкој школи „Коста Манојловић“, жири у саставу 
проф.  Маја Јокановић и проф. Никола Алексић доделио је награде „Јелена Лела 
Абрамовић“ ученицима (азбучним редом): 
 
Сташи Жикић, II смш (класа С. Драмићанин, кл.сар.Наташа Кузманоски) 
за извођење композиције Ф. Ондричека 
Јелисавети Зорић, I смш (класа Ј. Вукајловић, кл.сар.Бисерка Маровић) 
за извођење композиције „Нигун“ Е. Блоха 
  
Награде „Љубивоје Николић“ жири је доделио ученицима (азбучним редом): 
 

Вероники Мони Богић, I смш (класа А. Илијоска Богић, кл.сар. Смиља Јосифоски) 
 

Леонтини Мартић, IV смш (класа Ј. Вукајловић, кл.сар. Бисерка Маровић) 
 



  

 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊE ГУДАЧА 
05. – 07. 04. 2017 

 
I  награде 

Мујаковић Ива, ППП, кл. А. Богић, кл. сар. Н. Алексић 
Васић Анастасија, ППП, кл. Т. Грубин, кл. сар. Т. Грубин 
Цвијетић Петра, ППП, кл. Г. Радовић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Малетковић Реља, I омш, кл. А. Вујадиновић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Ђурић Наталија, I омш, кл. С. Драмићанин, кл. сар. Н. Кузманоски 
Милојковић Јована, I омш, кл. Т. Грубин, кл. сар. Б. Маровић 
Бодрожић Јана, I омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Јанковић Милица, I омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Дробњак Јелена, I омш, кл. В. Николић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Пањик Дуња, I омш, кл. М. Матић, кл. сар. Р. Пеурача 
Клашников Милан, I омш, кл. Г. Радовић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Лозо Андреа, I омш, кл. Т. Јокетић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Теодоровић Зоја, II омш, кл. Т. Бошковић, кл. сар. Х. Гавроска 
Сузић Маријана, II омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Урошевић Наталија, II омш, кл. Т. Јокетић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Хинић Лира, II омш, кл. Т. Бошковић, кл. сар. Х. Гавроска 
Олујић Наталија, II омш, кл. Н. Прибићевић, кл. сар. Д. Раичевић 
Чаворовић Петра, II омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Божовић Јована, II омш, кл. А. Богић, кл. сар. Н. Алексић 
Радосављевић Дуња, II омш, кл. А. Богић, кл. сар. Н. Алексић 
Зоговић Ђурђа, III омш, кл. Т. Јокетић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Крстић Павле, III омш, кл. А. Вујадиновић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Мујаковић Андреа, III омш, кл. А. Богић, кл. сар. Н. Алексић 
Николић Јелисавета, IV омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Радовић Нађа, IV омш, кл. А. Вујадиновић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Миленковић Ирина, IV омш, кл. Т. Бошковић, кл. сар. Х. Гавроска 
Додиг Софија, V омш, кл. Ј. Коматина, кл. сар. Н. Алексић 
Вучковић Ивана, V омш, кл. Т. Грубин, кл. сар. Б. Маровић 
Дуцић Катарина, V омш, кл. Т. Јокетић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Балиновић Михајло, V омш, кл. Н. Прибићевић, кл. сар. Д. Раичевић 
Рајевић Пушкаш Наталија Софија, V омш, кл. Т. Грубин, кл. сар. Б. Маровић 
Митровић Campus Мар Елена, V омш, кл. В. Николић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Трифковић Нада, V омш, кл. С. Драмићанин, кл. сар. Н. Кузманоски 
Радовић Михаило, VI омш, кл. Г. Радовић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Штимац Анђелија, VI омш, кл. Ј. Гагић, кл. сар. Д. Раичевић 
Милосављевић Никола, VI омш, кл. М. Матић, кл. сар. Р. Пеурача 
Зорић Јелисавета, I смш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Ристић Невена, I смш, кл. Н. Прибићевић, кл. сар. Д. Раичевић 
Жикић Сташа, II смш, кл. С. Драмићанин, кл. сар. Б. Маровић 
Тркуља Ања, III смш, кл. А. Богић, кл. сар. Н. Алексић 
Грего Лаура, III смш, кл. Ј. Зечевић, кл. сар. Д. Раичевић 



  

Вучковић Михаило, III смш, кл. Т. Грубин, кл. сар. Б. Маровић 
Ивановић Режак Марго, IV смш, кл. А. Вујадиновић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Мартић Леонтина, IV смш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Урошевић Милица, V омш, кл. А. Кијановић, кл. сар. А. Кокир 
Панић Урош, III смш, кл. А. Кијановић, кл. сар. Б. Маровић 
Поповић Гвозден, I омш, кл. Н. Благојевић, кл. сар. А. Кокир 
Младеновић Теодора, I омш, кл. Н. Благојевић, кл. сар. А. Кокир 
Столица Марта, IV омш, кл. Н. Благојевић, кл. сар. А. Кокир 
Билановић Јованка, V омш,  кл. Н. Благојевић, кл. сар. А. Кокир 
Смиљић Милица, II смш, кл. Н. Пегаз, кл. сар. Х. Гавроска 
Воларев Наталија, II смш, кл. Н. Пегаз, кл. сар. Х. Гавроска 
Николић Ђорђе, III смш, кл. Н. Благојевић, кл. сар. Б. Маровић 
Милетић Урош, III смш, кл. Н. Благојевић, кл. сар. А. Кокир 

 
 
II награде 

Маснец Сања, III омш, кл. Ј. Коматина, кл. сар. Н. Алексић 
Бодрожић Ања, III омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Ђорђевић Соња, III омш, кл. Ј. Вукајловић, кл. сар. Б. Маровић 
Бојић Јована, VI омш, кл. С. Драмићанин, кл. сар. Н. Кузманоски 
Деврња Григорије, VI омш, кл. А. Вујадиновић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Томић Ђурђа, VI омш, кл. А. Вујадиновић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Ћалић Стефан, VI омш, кл. Т. Јокетић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Милосављевић Теодора, I смш, кл. Г. Радовић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Николић Сандра, II смш, кл. В. Николић, кл. сар. Ј. Цветковић 
Ненадовић Мартина, II смш, кл. Т. Грубин, кл. сар. Б. Маровић 
Вуковић Оливера, II смш, кл. Т. Бошковић, кл. сар. Х. Гавроска 
Сеч Бранка, III смш, кл. Т. Грубин, кл. сар. Б. Маровић 
Лукић Андреа Леа, III омш, кл. Н. Благојевић, кл. сар. А. Кокир 
Сеч Јелена, I смш, кл. Н. Пегаз, кл. сар. Х. Гавроска 
 

III награде 
Ђурковић Софија, III омш, кл. Т. Бошковић, кл. сар. Х. Гавроска 
Ђајић Тамара, III омш, кл. С. Драмићанин, кл. сар. Н. Кузманоски 
Урошевић Милица, VI омш, кл. Т. Јокетић, кл. сар. Н. Кузманоски 
Савић Дуња, VI омш, кл. Т. Бошковић, кл. сар. Х. Гавроска 
Ковачевић Тијана, VI омш, кл. Ј. Гагић, кл. сар. Д. Раичевић 

 
 
 
МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС „МЛАДИ ВИРТУОЗИ“, СОФИЈА, БУГАРСКА 
12.04.2017. април 2017. 
 

III награда 
Вероника Мона Богић - I смш 
 



  

Почасна диплома 
Анђела Јосифоски - IV омш 
Класа Ана Богић 
 
 
 
VIII МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА У НИШУ 
26.04.2017.  

 

I  награда 
Сташа Жикић II смш 
класа: Санда Драмићанин кл.сар: Бисерка Маровић 
 
II награда  
Јелисавета Зорић I смш 
класа: Јелена Вукајловић кл.сар: Бисерка Маровић 
 
Марго Ивановић – Режак IV смш 

класа: Ана Вујадиновић кл.сар: Наташа Кузманоски 
 
Урош Милетић III смш 
класа: Наташа Благојевић  кл. сар: Ана Кокир 
 
III награда 
Леонтина Мартић IV смш 

класа: Јелена Вукајловић кл.сар: Бисерка Маровић 
  
Василије Здравковић III смш 
класа: Санда Драмићанин кл.сар: Наташа Кузманоски 
 
 
 
МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ВИОЛИНИСТА 
09.05.2017.  Сремски Карловци  мај 2017. Године 
 
I/2 награда  
Софија Додиг V омш 
Класа Јелена Коматина 
Кл.сарадник Бисерка Маровић 
 

II/1 награда  
Ана Тркуља III смш 
Класа Ана Илијоска- Богић 
Кл. сарадник Неда Алексић 
 
 



  

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ЈАРОСЛАВ КОЦИЈАН“ – ЧЕШКА 
10.05.2017.  Мај, 2017. 
 

III награда 
Сташа Жикић II смш 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл. сарадник: Бисерка Маровић 
 
 
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА СПРИНГФЕСТ 
13.05.2017. Сремска Митровица, 11-14. мај 2017. 
 

I награда 
Софија Додиг, V омш, 100 поена 
Класа Јелена Коматина 
Клавирски сарадник Неда Алексић 
 
Јелисавета Зорић I смш 
Класа Јелена Вукајловић 
Клавирски сарадник Бисерка Маровић 
 
II награда 
Михаило Радовић VI омш 
Класа Гордана Радовић 
Клавирски сарадник Јелена Цветковић 
 
Леонтина Мартић IV смш 

Класа Јелена Вукајловић 
Клавирски сарадник Бисерка Маровић 
 
Милица Смиљић I смш 
Класа Невена Пегаз 
Клавирски сарадник  Даша Раичевић 
Aња Тркуља III смш 
Класа Ана Илијоска Богић 
Клавирски сарадник  Бисерка Маровић 
 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „КОЊОВИЋ“ 
15.05.2017. Београд, 5-14.5.2017. 
 
I награда 
Ђорђе Николић, III смш 
Класа: Наташа Благојевић 
Кл. сар. Бисерка Маровић 
 



  

II награда 
Анђела Јосифоски, IV омш 
Класа: Ана Богић Илијоска 
Кл. сар. Смиља Јосифоски 
 
III награда 
Марго Ивановић - Режак, IV смш 
Класа: Ана Вујадиновић 
Кл.сар.Наташа Кузманоски 

 
ПОХВАЛА 
Михаило Радовић, VI омш 
Класа: Гордана Радовић 
Кл. сар. Јелена Цветковић 
 
 
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ, ЗРЕЊАНИН 
16.05.2017.  

 

I наградa 

Ива Јочић, VI омш, виолина 
Класа: Ана Илојоска Богић 
Клавирска сарадња:Неда Алексић 
 
 
II МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ“ 
30.05.2017. Ваљево 

 

I награде 
Леонтина Мартић IV смш, виолина 
класа: Ј.Вукајловић кл.сарадник: Б.Маровић 
  
Исидора Здравковић III смш, виола  
класа: А. Кијановић кл.сарадник: А.Кокир 
  
III награда 
Јелена Сеч I смш, виолончело 
класа: Н.Пегаз кл.сарадник: Х. Гавроска 
 
 
“МЛАДИ ВИРТУОЗ” Музичка школа „Коњовић“ 
Мај 2017, Београд 
 
I награде 
Ковачевић Наташа, I омш 
Класа: Санда Драмићанин, Кл.сар. Наташа Кузманоски 



  

 
Малетковић Реља, I омш 
Класа: Ана Вујадиновић, Кл. сар. Наташа Кузманоски 
 
II награда 
Стокић Нађа , I омш 
Класа: Татјана Јокетић, Кл. сар. Наташа Кузманоски 
 
Урошевић Наталија , II омш 
Класа: Татјана Јокетић, Кл. сар. Наташа Куманоски 
 
Зоговић Ђурђа, III омш 
Класа: Татјана Јокетић, Кл. сар. Наташа Кузманоски 
 
 
РЕВИЈА ТАЛЕНАТА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
19.06.2017.  

 
Вероника Богић I смш, виолина - ЛАУРЕАТ свих категорија 
Класа Ана Богић 
 
 

          Руководилац стручног већа  
       Татјана Јокетић 

 
 
 
3.4.3.ОДСЕКА ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ 
 

Професори дувачког одсека су радили по утврђеном распореду који је предвиђен 

планом школе. Такође,  по плану су одржани интерни часови одсека.  

На Републичком такмичењу остварен је историјски успех дувачког одсека на којем су  

ученици нашег одсека заблистали у пуном сјају и освојили велики број награда од којих 

су 5 лауреати. То су Андрија Секулић, 1.средње, класа проф.Тијана Крстић,  

Јовановић Аљоша, класа  проф.А.Антонијевић 

Глушица Василије, 1.ниже- лауреат у својој категорији, класа проф. Бојан Вукелић 

Којић Вељко, 1.средње- лауреат у својој категорији, класа проф. Бојан Вукелић 

Љубичић Анђела, 4.срење- лауреат у својој категорији, класа проф. Бојан Вукелић 

Посебно треба напоменути да је проф.Бојан Вукелић имао 3 лауреата што се не памти у 

истији дувачког одсека. 

  

 



  

На РТ остварени су следећи резултати: 

Флаута 

Класа проф.Тијана Крстић- 

Јовановић Настасја, 2.ниже- 1.награда 

Андрија Секулић, 1.средње-Лауреат у својој категорији 

Дарија Попвић, 2.средње- 2.награда 

Диса Анђелковић, 3.средње- 2.награда 

Класа проф. В.Стајевић 

Марија Ковач, 6.ниже- 1.награда 

Клавирски сарадник Лидија Толди 

 

Обоа 

Класа проф.Иван Кирн 

Јовановић Андреј, 2.ниже- 1.награда 

Васић Ана Марија, 2.ниже- 2.награда 

Марта Милошевић, 2.среднје- 1.награда 

Трио ConFuoco- 1.награда 

Клавирски сарадник Никола Здравковић 

 

Кларинет 

Класа проф.А.Антонијевић 

Јовановић Аљоша, 4.ниже- лауреат у својој категорији 

Бркић Небојша, 2.средње- 2.награда 

Клавирски сарадник Никола Здравковић 

 

Саксофон 

Класа проф. Бојан Вукелић 

Глушица Василије, 1.ниже- лауреат у својој категорији 

Којић Вељко, 1.средње- лауреат у својој категорији 

Пешић Владимир, 1.средње- 2.награда 

Љубичић Анђела, 4.срење- лауреат у својој категорији 

Клавирски сарадник Никола Здравковић 

 

Труба 

Класа проф.Ведран Ненадовић 

Ђорђевић Матија, 3.ниже- 2.награда 

Миленковић Богдан, 4.ниже- 3.награда 

Ревишин Лазар, 4.ниже- 2.награда 

Марковић Владимир, 2.средње- 2.награда 



  

Клавирски сарадник Ана Кокир 

 

Хорна 

Класа проф.А.Китановић 

Бошњак Анђелија, 1.ниже- 1.награда 

Берат Маша, 2.ниже- 2.награда 

Николић Владимир, 2.ниже- 2.награда 

Николић Александар, 4.ниже- 2.награда 

Павићевић Владан, 4.ниже- 2.награда 

Олујић Сара, 1.средње- 1.награда 

Богдановић Tеодор, 4.средње- 1.награда 

Клавирски сарадник Лидија Толди 

 

Тромбон 

Класа Проф.Немања Златарев 

Петковић Лазар, 3.ниже- 1.награда 

Клавирски сарадник Никола Здравковић 

Први пут у историји дувачког одсека имамо професора са три лауреата, тоје проф.Бојан 

Вукелић. 

 

Tакмичење Јенко  

Београд,март,2017. 
 
МАРТА МИЛОШЕВИЋ , 2.средње , ЛАУРЕАТ,  I/100 
Класа: Иван Кирн 
Кл. сар. Никола Здравковић 

ЛАЗАР ПЕТКОВИЋ, III разред, ЛАУРЕАТ 98 бодова 
Класа: Немања Златарев 
Кл.сар. Никола Здравковић 

АНДРЕЈ ЈОВАНОВИЋ, 2. разред , I /99 
Класа: Иван Кирн 
Кл.сар. Никола Здравковић 

АЉОША ЈОВАНОВИЋ, 4 разред, I / 2 – 97,5 
Класа: Александар Антонијевић 
Кл. сар. Никола Здравковић 

ВЕЉКО КОЈИЋ,1. средње, I/2 – 95,67 
Класа: Бојан Вукелић 
Кл.сар. Никола Здравковић 



  

НЕБОЈША БРКИЋ,2. средње, I/2 – 97,5 
Класа: Александар Антонијевић 
Кл.сар. Никола Здравковић 

АНДРИЈА СЕКУЛИЋ, 1. средње I / 5 – 95,25 
Класа: Тијана Крстић 
Кл.сар. Лидија Толди 

НАСТАСЈА ЈОВАНОВИЋ, 2.разред I / 6 – 95,5 
Класа: Тијана Крстић 
Кл.сар. Лидија Толди 

ВАСИЛИЈЕ ГЛУШИЦА, 1. разред II/1 – 94,67 
Класа: Бојан Вукелић 
Кл. сар.Никола Здравковић 

ПЕШИЋ ВЛАДИМИР, 1.средње, II/1 – 94 
Класа: Бојан Вукелић 
Кл.сар. Никола Здравковић 

АНДЂЕЛА ЉУБИЧИЋ, ИВ средње II/2 – 92,33 
Класа. Бојан Вукелић 
Кл.сар. Никола Здравковић 

ДАРИЈА ПОПОВИЋ, 2. средње III /1- 88 
Класа: Тијана Крстић 
Кл.сар. Лидија Толди 

ДИСА АНЂЕЛКОВИЋ, 3. средње III /3- 85,25 
Класа: Тијана Крстић 
Кл.сар. Лидија Толди 

19. Сусрети ''Тахир Куленовић'' Ваљево 

Прва награда 
МАРИЈА КОВАЧ, 5.р. 
Класа: Владислав Стајевић 
Кл.сарадник: Лидија Толди 

Друга награда 

ДИСА АНЂЕЛКОВИЋ, III ср. 
Класа: Тијана Крстић 
Кл.сарадник: Лидија Толди 



  

На фестивалу музичких школа Србије Лазар петковић,3. Ниже, класа Златарев, освојио је 
2. Награду. 

На интернационалном такмичењу “ Охридски бисери“ у Македонији, ученик другог 
разреда средње школе Бркић Небојша ( кларинет), из класе професора Александра 
Антонијевића, уз клавирску сарадњу Николе Здравковића, освојио је друго место (прво 
није додељено) у Б категорији. 

Одржан је успешан концерт у Театру Карт Бланш, 14.03.2017. као припрема за 
Републичко такмичење 
 

1. ниже 
Похваљује се Нина Петронијевић, Андреа Савић и Олга Љубојевић,  класа 
В.Стајевић за изузетан напредак у свирању. Похваљује се Василије Глушица, класа 
Вукелић, за изузетан напредак и изванредно свирање на РТ.   
Мартаћ Аклександар, класа А.Антонијевић, исписан на крају школске године. 
2.ниже 
Похваљује се Настаја Јовановић за сјајан наступ на РТ. 
Ђорђевић Ива из класе А.Антонијевића лоше напредује. Атина Станић, 2.ниже 
класа В.Стајевић,није приступила испиту. 
3.ниже 
Ангелина Сарачевић, класа Д.Матић, није приступила испиту због недолазака. 
4.ниже 
Похваљује се Аљоша Јовановић, класа Антонијевић, за изванредно достигнуће на 
РТ, похваљује се Уна Јуришић, класа Крстић за леп напредак ове школске године. 
6.ниже 
Похваљује се Марија Ковач за  наступ на РТ 

 
Марија Ковач се похвaљује са за просек оцена 5,0 у току школовања у ОМШ. Аљоша 

Јовановић је добио похвалу од школе за изузетан уметнички допринос школи у ОМШ. 

Одржан је успешан концерт у Театру Карт Бланш, 14.03.2017. као припрема за 

Републичко такмичење 

У истом разреду због година старости остаће Ћуковић Матија,3.разред класа Антонијевић 

Илић Ана, 3.разред, Ана Настасијевић и Милојковић Лазар, 1.ниже класа Лазић, Лазар 

Петковић, 3.ниже, класа проф.Златарев,м Огњен Палачковић, 1.ниже, класа Б.Вукелић. 

 У школи је одржан успешан мастерклас обоисткиње Јасне Миличић Брандстатер, на 

којем је поред наших  било и ученика из других музичких школа. Мастерклас је 

организовао проф.Иван Кирн и курс на којем је Каролина Бетер , флаутисткиња из 

Немачке откривала тајне барокне музике, теоретси и практично. 

Управа школе је набавиле три нове флауте и тако почела са обновом инструментарија 

дувачког одсека. 

 
      Руководилац дувачког  актива  

       Владислав Стајевић 



  

3.4.4.ОДСЕКА ЗА ХАРМОНИКУ 
 
У првом полугодишту 2016.-2017.године одржано је петнаест Интерних часова, два 

Преслушавања, Интерни час одсека  поводом Дана школе, један Јавни час одсека, 

Интерни час класе М. Михаиловић и Интерни час класе Д. Вагнер. Ученици са одсека су 

наступили и на свечаностима ван школе,  Концертима за вртић, на Јавним часовима 

школе као и на Концертима поводом Дана школе: 

-Концерт класе проф. Д. Ракић, сала Италијанског културног центра, Београд,  наступили 

су Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк., Кељаћ Јелена 3. 

раз.ср.шк. и Гарић Драго 3. раз.ср.шк., 19.09.2016.год. 

 -Дани Европске баштине, сала школе наступио је Гарић Драго 3. раз.ср.шк., класа Д. 

Ракић, 24.09.2016.год. 

 -Концерт поводом Дана Белог штапа, сала школе, наступили су Живота Мирковић 4. 

раз., класа М. Марковић, Трио хармоника „La Campanela“, класа М.Марковић, Јовановић 

Бојана 1. раз.ср.шк., класа Д. Ракић и Филиповић Игор 1. раз.ср.шк. класа Д.Ракић, 

15.10.2016.год. 

 -Свечаност поводом отварања Земунског салона у уметничкој галерији „Стара 

капетанија“, наступио је Петрић Михајло 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 02.11.2016.год.   

-Концерт поводом Дана школе, у сали Београдске филхармоније, наступио је Гарић Драго 

3. раз.ср.шк., класа Д. Ракић, 03.12.2016. год. 

 -Концерт поводом Дана школе, у сали школе, наступио је Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., 

класа Д.Ракић, 05.12.2016.год. 

-Заједнички Концерт са МШ „В.Лисински“, сала школе, наступили су Филиповић Игор 

1. раз.ср.шк. и Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк., класа Д. Ракић, 13.12.2016.год. 

-Концерт београдских музичких школа одржан у МШ  “В.Вучковић“, Београд, наступили 

су Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк., Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., и Гарић Драго 3. 

раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 14.12.2016.год.  

-Оркестар хармоника, под руководством Н.Цвијановића и Б.Биочић, наступио је на 

Свечаности поводом школске Славе Свети Сава у  сали школе, 26.01.2017.год. 

-Манифестација Дунав нас спаја у организацији СО Земун, Стара капетанија, наступио је 

Гарић Драго 3. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 28.02.2017.год. 

-Свечаност поводом Дана медицинских сестара, Институт за мајку и дете, Нови 

Беогарад, наступио је Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 10.03.2017.год. 

-Концерт Ноктурно, сала КУД Срем, Јаково, наступио је Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., 

класа Д.Ракић, 18.03.2017.год. 



  

-Заједнички концерт МШ „К. Манојловић“ и МШ „В.Лисински“, сала МШ „В.Лисински“ 

, наступила је Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 22.03.2017.год. 

-Свечаност поводом додела награда за ликовне радове основаца, Галерија Старе 

капетаније, наступио је Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 22.03.2017.год. 

-Концерт лауреата на 7. Акордеон фесту, Књажевац наступио је Филиповић Игор 1. 

раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 30.03.2017.год. 

-Концерт београдских музичких школа одржан у МШ „Гроцка“, у Гроцкој, наступили су 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк. и Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., и класа Д.Ракић, 

17.05.2017.год.  

-Концерт у Дому инвалида, Земун, наступио је Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., класа 

Д.Ракић, 22.05.2017.год. 

-Концерт у Старој капетанији, поводом Дана пензионера БИЕ, наступили су Гарић Драго 

3. раз.ср.шк. и Филиповић Игор 1. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 25.05.2017.год. 

-Годишњи концерт школе, сала Скупштине града Београда, наступио је Станојевић Лазар 

2. раз., класа Б.Биочић, 05.06.2017.год. 

-Годишњи концерт школе, сала КНУ, Београд,  наступио је наступио је Филиповић Игор 

1. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, 12.06.2017.год. 

Ученици са одсека су наступили и на многобројним такмичењима у Земљи и 

иностранству: 

2. Аккордеонфест- Грац, Аустрија, 26.-27.11.2017.год. 

ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 

Гарић Драго 3. раз.ср.шк. – класа Д.Ракић 

1. НАГРАДА 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

10. Међународно такмичење, Аранђеловац, 12.03.2017.год. 

1. НАГРАДА 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

2. НАГРАДА 

Петрић Михајло 2. раз.ср.шк. - класа Д.Ракић 



  

2. Интернационално музичко такмичење ПРИМАВЕРА 2017., Бијељина, БиХ, 

24.03.2017. 

ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

2. НАГРАДА 

Јовановић Бојана И раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

 

19.  Међународно такмичење хармоникаша, Лозница, 25.03.2017.год. 

1. НАГРАДА 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

 

7. Акордеон фест, Књажевац 29.03.-31.03.2017.год. 

ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

1. НАГРАДА 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

 

5.Мех-фест, Гварнеријус, Београд, 08.-10.04.2017.год. 

1. НАГРАДА 

Маринић Иван 1. раз.- класа Б.Биочић 

Станојевић Лазар 2. раз.- класа Б.Биочић 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

3. НАГРАДА 

Петрић Михајло 2. раз.ср.шк. - класа Д.Ракић 

 

9. Међународно такмичење Дани хармонике, Угљевик, БиХ, 21.-25.05.2017.год. 

1. НАГРАДА 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

 



  

21. Дани хармонике, Смедерево, 20.05.2017.год. 

1. НАГРАДА 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

2. НАГРАДА 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

 

Мали виртоуз, Београд, 23.05.2017.год. 

1. НАГРАДА 

Вуковић Никола 1. раз.- класа М.Павловић 

Степић Алекса 2. разред- класа М.Павловић 

 

14. Мајски сусрети младих музичара ,  Лазаревац 26.-28.05.2017.год. 

ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 

Филиповић Игор 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

1. НАГРАДА 

Бовдуј Андреј 1. раз.- класа Б.Биочић 

Николић Леон 1. раз.- класа Б.Биочић 

Пумпаловић Лазар 2. раз.- класа Д.Ракић 

2. НАГРАДА 

Јовановић Бојана 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Петрић Михајло 2. раз.ср.шк. - класа Д. Ракић 

Средином децембра 2016.-сте  успешно су одржане Школске смотре ниже школе и  

Технички испити средње школе. 

За август месец остала је само ученица Цвитановић Марија 6. раз., која прелази у статус 

ванредног ученика јер није приступила годишњем испиту. Сви остали ученици су 

положили испите и смотре  у јунским  роковима. 

Професори са одсека су се стручно усавршавали у оквиру установе и на акредитованим 

семинарима.                                                                                    

Руководилац актива хармонике  

Данијела Ракић 

 



  

3.4.5. ОДСЕКА ЗА ГИТАРУ 
 
У школској 2016/2017 години  одсек гитаре је успешно извршио све планиране задатке и 

обавезе. 

Сви уписани ученици у ОМШ и СМШ су успешно положили испите и завршили  разред. 

Одсек је учествовао на Гитар Арт Фистивалу где су професори и ученици дали значајан 

допринос. Наши ђаци су свирали на концертима поводом Дана школе и на многим 

концертима ореганизованим у оквиру школе и ван ње. 

Нижу школу је уписало 14 ђака и два ђака припремни разред. 

Један ученик Ерменц Андреј 5. разред. ОМШ није приступио испиту те тако није 

завршила разред. 

Ученик Нинковић Димитрије, класа Вера Бакиш успесно дипломирао и уписао ФМУ као 

први на листи. 

На Активу одржаном 22.08.  Актив гитариста је изабрао новог руководиоца одсека. 

 

                                   Руководилац одсека гитаре  

         Попара Сретен 

 

 

 

 

3.4.6. ОДСЕКА ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ 
 
Током школске 2016/17. одржан је велик број интерних и јавних часова. Одсек је 
учествовао на свим важним концертима и манифестацијама где је представљао школу. 
Успостављена је сарадња са Војном Академијом а настављена је сарадња са музичком 
школом из Љубљане. Одржан је један мастерклас колегинице Ксеније Лукић, остварен 
преко срадње са одсеком соло певања из крагујевачке музичке школе "Др.Милоје 
Милојевић". 
У односу на почетак школске године, када смо имали 18 ученика у омш, током године су 
школу напустила три ученика и то: Ожеговић Бранислав и Јанковић Алекса из класе 
Вранић и Саздановић Момчило из класе Јовановић. На пријемни испит за средњу школу 
изашли су: Белић Маја, Стефановић Марија, Пејић Теодора, Сарић Жељана, Дуња 
Дугоњић и Шантрић Јана и сви су положили али су Белић Маја и Сарић Жељана су биле 
испод црте. Остали ученици су успешно завршили основну школу соло певања. На 
пријемном испиту за омш имали смо 18 кандидата а примљено је 5 нових ученика. 



  

Ученици средње школе су успешно положили испит из главног предмета а Кристина 
Мартаћ (кл.Вранић), обнавља трећу годину. Марк Курманбајев(кл.Ненић), прелази у 
МШ"Мокрањац". 
Ове године су успешно дипломирале Јелена Миљевић, Јована Цураковић, Радмила 
Станишић (најуспешнији дипломски), Тања Милетић из класе Вранић и Александра 
Марковић из класе Јовановић. Ученице Радмила Станишић излази на пријемни на ФМУ-
одсек соло певање и Јована Цураковић на одсек ТО и џез одсек. Ученица Новчић 
Катарина из кл.Јовановић је положила пријемни на Државном конзеваторијуму у Бечу и 
тамо наставља школовање. 
Током године учествовали смо на следећим такмичењима: Српска соло песма у 
Младеновцу, "Лазар Јовановић" у Београду, "Вера Виткаи Ковач" у Новом Саду, "Мита 
Топаловић" у Панчеву , Републичком такмичењу у организацији ЗМБШС и на такмичењу 
на Убу. Освојене су следеће награде: 
4 ЛАУРЕАТА, 18 првих, 8 других и 4 треће у дисциплини соло певање и 3 прве награде у 
дисциплини камерна музика-трио ТОН НОСТРИС, трио МАЛЕНЕ и трио ЛУДКА, сви из 
класе Јовановић. 
Током две последње недеље априла на стручној пракси су нам боравили студенти 
основних и мастер студија са одсека соло певања на ФМУ у Београду.  
Посетили смо велики број концерата и оперских представа, а колеге са одсека наступили 
су на КНУ у сарадњи са Мери Бојић Радојчић, Јасном Туцовић и Марком Живковићем , 
као и на Земунским музичким вечерима, тако да је усавршавање на одсеку у оквиру 44 
сата потпуно задовољено. Што се стручног усавршавања тиче, колега Ненић је похађао 
акредитовани семинар" Рад са проблетичним родитељима". 
На састанку секције соло певања на нивоу Србије одржане у јуну у МШ"Мокрањац", 

присуствовали смо сви, а предложено је проширење основне музичке школе за соло 

певаче на 4 године. Већином је предлог усвојен и прослеђен ЗМБШС. 

                                                                                     Руководилац одсека соло певања  
                Ненад Ненић 
 
3.4.7. ОДСЕКА ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ  
 

У школској 2016/2017. години наставу теоретских предмета обављало је укупно  18 

наставника, и то: 

-Александра Каралић - солфеђо у 6-годишњој ОМШ и СМШ 

-Милош Родић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и солфеђо СМШ 

-Весна Јагодић – солфеђо у  6-годишњој ОМШ и СМШ 

-Весна Ракоњац – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ; солфеђо у СМШ 

-Јасмина Ашику – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и  4-годишњој ОМШ 

-Ивана Бусанчић – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој и 4-годишњој ОМШ 

-Емилија Вукелић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој, 4-годишњој и припремном 

разреду за  слабовиде ученике 

-Нина Суботић - солфеђо  и теорија музике у 6-годишњој ОМШ; солфеђо у СМШ 



  

-Александра Лазендић – солфеђо  у двогодишњој и  4-годишњој ОМШ и контрапункт у 

СМШ; музички вртић и забавиште 

-Оливера Стамболић – солфеђо, теорија музике и хармонија  у СМШ 

-Владимир Милојичић – хармонија  и музички облици у СМШ  

-Мирјана  Латић – историја музике, национална историја музике , етномузикологија  и 

музички облици у СМШ 

-Мирјана Јовичић- музички вртић и забавиште,  хор ОМШ и СМШ; контрапункт СМШ 

-Андреа Гајић- хармонија и музички облици СМШ 

-Небојша Цвијановић – оркестар ОМШ, оркестар СМШ, музички инструменти, као и 

свирање партитура са основама дириговања на одсеку за музичку продукцију у СМШ  

-Мирослав  Савић  (МП) - АУДИО, МИДИ, дизајн звука за медије, савремена хармонија, 

хармонија 

- Душан Петровић (МП)-  АУДИО, МИДИ, дизајн звука, савремена хармонија, савремена 

миди, електро-акустична композиција 

- Зоран Маринковић  (МП) – аудиотехника 

-Александра Самолов  (МП)  - акустика 

Зоран Маринковић, Александра Самолов (са одсека музичка продукција), Андреа Гајић 

(запослена на одређено време са нормом од 60%) и наставник Милојичић Владимир који 

је преузео дужност помоћника директора, а у настави остао са 40% -  радили су са 

нормом мањом од 100%. Сви остали наставници теоретских предмета радили су на 

одређено (Милош Родић) и неодређено време са 100 % радног времена.  

План и програм свих предмета и наставника је успешно реализован. 

Настава теоретских предмета одвијала се на две локације: матична зграда МШ „Коста 

Манојловић“ и одељење „Вељко Рамадановић“ (само настава за ОМШ и за ученике са 

оштећеним видом).  

У матичној згради је дошло до побољшања услова рада. Најзначајније је комплетно  

реновирање велике сале за концерте, која је осим реновирања ентеријера добила и 

значајно  

функционално и акустичко побољшање. 

Такође су у кабинетима за солфеђо (у популарној „кућици“ ) старе зелене табле 

замењене новим  белим таблама. 

 Пракса која је уведена пре неколико година, да се у децембру и мају одрже колоквијуми 

из солфеђа настављена је и ове године: у децембру је одржана смотра диктата за ОМШ и 

СМШ, а у мају смотра парлата и мелодијских примера за ОМШ и СМШ. Ово се показало 

веома корисно, тако да ће се са тиме наставити и убудуће, уз стално побољшавање 

квалитета и критеријума. У фебруару  и крајем марта  одржана је и смотра из хармоније – 

свирање  модулација, за ученике 2. 3. и 4. разреда СМШ. 



  

У  току школске године за све разреде ОМШ урађене су нове испитне вежбице из 

солфеђа (мелодијски и парлато примери) и транскрибовани у Брајев систем. 

Годишњи испити у јунском и августовском испитном року спроведени су по планираном 

распореду. Ове школске године знатно је мањи број ученика који су упућени на 

полагање 

поправног испита у августовском року . 

Наши ученици завршних разреда показали су врло добар ниво знања из солфеђа и 

теорије 

музике на пријемном испиту  из солфеђа  за СМШ.  

 

Ова школска година је донела  до сада највећи број награда  (укупно 30 награда, од 

тога један лауреат и 20 првих награда) ученика на такмичењима  из музичко-

теоријских предмета и то: на Републичком такмичењу  1 лауреат,  6 првих, 4 друге и 3 

треће награде- и на Међународном такмичењу „Корнелије“  -   14 првих и  2  треће 

награде  

РЕЗУЛТАТИ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ  

                                                           одржаног  10. и 11.   Децембра  2016.  

СОЛФЕЂО: 

Јован Младеновић, II  разред  СМШ                   I  награда      99 поена 

Алекса Јанковић  , II  разред  СМШ                     I  награда      97,82 поена 

Огњен Милосављевић,  II  разред  СМШ           III награда     86,83  поена 

                                 (класа Нине Суботић) 

Милица Гајак, I  разред  СМШ                               I  награда      96,66 поена 

Лара Ритан, I  разред  СМШ                                   II  награда      94  поена 

                                  (класа Александре Каралић) 

Лаура Грего,  III  разред  СМШ                               I  награда      95,33 поена 

Урош Милетић, III  разред  СМШ                           II  награда      93,66 поена 

                                 (класа Милоша Родића) 

Диса Анђелковић, III  разред  СМШ                      II  награда      91,66 поена     

Ђукић Милан,  III  разред  СМШ                            III награда      86,66 поена 

                                 (класа Нине Суботић) 

Солфеђо (двоглас): 

Алекса Јанковић и Милица Гајак                         ЛАУРЕАТ  100 ПОЕНА 

Огњен Милосављевић и Јован Младеновић    I  награда      98 поена 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ: 

Невена Ристић,  I  разред  СМШ                             I  награда      96 поена 

                                  (класа Оливере Стамболић) 

Огњен Милосављевић,  II  разред  СМШ            II  награда      91 поен 



  

Алекса Јанковић,  III  разред  СМШ                      III награда      87,5 поена 

                                   (класа Нине Суботић) 

МЕЂУНАРОДНО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МУЗИЧКО-ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА  „КОРНЕЛИЈЕ“  - 

СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ  (13. Мај 2017) 

СОЛФЕЂО: 

VI ОМШ 

1. Мара Раичковић , I награда      96 п. (кл. Н. Суботић) 

I СМШ 

1. Лара Ритан,  I награда   99 п. (кл. А. Каралић) 

2. Милица Гаљак,  I награда   100 п.( кл. А. Каралић) 

II СМШ 

1. Петар Тошков,   I награда     97,66 п. (кл. Н. Суботић ) 

2. Мартина Ненадовић,   I награда   95,99 п. (кл. Н. Суботић ) 

3. Небојша Бркић, III награда   78 п. (кл. Н. Суботић ) 

4. Владимир Марковић,   III награда  70  п. (кл. Н. Суботић) 

  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

V ОМШ 

1. Јованка Билановић,   I награда        97,50 п. (кл. Ј. Ашику) 

2. Арсен Миковић,    I награда              97, 50 п. (кл. Ј. Ашику) 

VI ОМШ 

1. Анђела Огњановић,   I награда         100 п. (кл. Е. Вукелић) 

2. Милош Маринковић,   I награда         97 п. (кл. Ј. Ашику) 

 

I СМШ 

1. Лара Ритан,     I награда           100 п. (кл. О Стамболић) 

2. Магдалена Јовановић,   I награда   97 п. (кл. О Стамболић) 

3. Бојана Јовановић,  I награда         95,50 п. (кл. О Стамболић) 

4. Невена Ристић,         I награда          91 п. (кл. О Стамболић) 

5. Никола Анастасијевић,   I награда         90 п. (кл. О Стамболић) 

Извештај о реализацији пројекта „Квизум“ 

 

Пројекат „Квизум“ је  школске 2016/17. предвиђен Школским програмом МШ „Коста 

Манојловић“, а реализован је крајем фебруара  у просторијама школе. Координатор 

пројекта била је Наталија Милојевић, директор школе, аутор и председник 

организационог одбора Александра Каралић, професор солфеђа и теорије музике, док су 

чланове жирија чинили професори теоретских предмета четири средње музичке школе у 

Београду: Сања Булбић (МШ „Даворин Јенко“), Оливера Николић(МШ „Станковић“), 



  

Мирјана Недељковић (МШ „Др. Војислав вучковић“) и Оливера Стамболић (МШ „Коста 

Манојловић“). 

У „Квизуму“ се ове школске године, у областима теорија музике, хармонија, солфеђо и 

историја музике, надметало пет екипа које је чинило по три ученика различитих разреда 

средње музичке школе (СМШ). Ученици МШ „Коста Манојловић“ представљали су своју 

школу распоређени у три екипе: 

- „Adagio“: Сара Фрејзер (IV), Лаура Грего (II) и Лара Ритан (I) 

     - „Cantabile“: Миa Матковић (IV), Теодора  Тодоровић  (II) и Невена Ристић(I) 

     -„Cantus firmus“: Цураковић Јована (IV), Ева Грујић (III) и Милош Грнчароски (II ) 

Поред представника МШ „Коста Манојловић“, у Квизуму су учествовали и ученици 

ученици МШ „Стаковић“ (екипе „Корнелије“ и „Станковић“). Квизум је реализован у два 

дана. Првог дана, 21. фебруара 2016. године, одржана је прва елиминациона етапа, у 

којој је из даљег надметања испала екипа „Пчелице“. Другог дана, 28. фебруара 2017. 

године, одржане су друга и трећа, односно финална етапа. Финалној етапи „Квизума“ 

приступиле су екипе „Станковић“ и „Cantus firmus“. Победила је екипа наше школе - 

„Cantus firmus“. 

Сваку етапу чинио је одређени број игара и то: 

I етапу 3 игре: - „Корак напред, назад два“ 

- „Слагалица“ 

- „Споро, брже, најбрже“ 

II етапу 4 игре: - „Корак напред, назад два“ 

- „Слагалица“ 

- „Дуго, краће, најкраће“ 

- „Пронађи уљеза“ 

III етапу 5 игара: - „Корак напред, назад два“ 

- „Слагалица“ 

- „Лако, теже, најтеже“ 

- „Пронађи уљеза“ 

- „Асоцијације“ 

Задаци су обухватали градиво I, II и III разреда СМШ. У свакој етапи прва игра заснивала 

се на брзим и кратким усменим одговорима, друга се односила на вештину 



  

препознавања музичких термина, а трећом је процењивана способност аудитивног 

опажања музичких елемената – звучни примери у свим играма аудитивног опажања 

снимљени су и обрађени у рачунарским програмима и током квиза су били 

репродуковани преко звучника. У четвртој игри екипе су се надметале у визуелном 

запажању у нотном тексту, док се у петој игри истакла способност ученика у 

асоцијативном повезивању музичких и не-музичких термина. 

Било је веома  занимљиво, пуно прелепе атмосфере и такмичарског духа. Наградни фонд  

искоришћен је искључиво за награду првопласираној екипи, ваучер сваком члану екипе 

од по 5.000 дин у музичкој кући  "Lyra Stile ".  

Највећа заслуга самој замисли и реализацији Квизума припада на првом месту 

Александри Каралић, као и колегама са одсека који су је у томе својски подржали и 

месецима учествовали у креирању питања, задатака, игара: Оливера Стамболић, Влада 

Милојичић, Нина Суботић, Александра  Лазендић и Мирјана Латић. Весна Ракоњац  је и 

овог пута динамично и на занимљив начин истрајала у улози  водитеља свих 6 сати, а за 

одличну техничку реализацију у погледу звука заслужни су  Миша Савић и ученици  

продукције (Иван Недић). 

Захвални смо и поносни на све поменуте, који су несебично и волонтерски уложили свој 

труд и учествовали у реализацији овог пројекта. 

Манифестација   ”Дани европске баштине ” 

У нашој школи је ове године 24. септембра одржана манифестација ”Дани европске 

баштине ”  

и пригодним концертом  и предавањем из области етномузикологије обрађена 

овогодишња  

задата тема ”Културно наслеђе и заједница – живети са наслеђем”. 

Садашњи и некадашњи ученици приредили су програм са уметничком музиком 

инспирисаном  

елементима културног наслеђа  као и аутентичном фолклорном музиком . Млади 

уметници су  

показали своје умеће извођења  етно музике, и публици представили свирање и певање  

изворне српске народне музике, као и  музике народа са ових простора Мађара, Јевреја,  

Рома,   

Румуна… Музичке тачке су праћене  предавањем и објашњењима  музиколога и 

професора  

наше школе -  Мирјане Латић, тако да је публика имала врхунски естетски доживљај. 



  

 (У име  општине Земун догађају је присуствовао секретар Скупштине градске општине 

Земун   

Марко Јанковић.) 

Остале активности 

У  току ове школске године чланови стручног већа теоретских предмета присуствовали су 

акредитованим семинарима и постигли одређени број часова за нови, петогодишњи 

циклус. Неки од тих семинара одржани су у нашој школи, током викенда, тако да стручно 

усавршавање наставника теоретских предмета није утицало на одржавање редовне 

наставе. У оквиру стручног усавршавања у установи, сви наставници су остварили  

минимум 44 

обавезних сати. Одржано је 8 презентација и трибина са дискусијама, на којима су 

предавачи били колеге са одсека. Такође су у великој мери посећивани и концерти и 

јавни  

наступи наших ученика у школи   и ван ње. 

Током целе школске године одржавани су допунски часови, са акцентом на 

средњошколске предмете – хармонија, контрапункт, музички облици и солфеђо. Ово се 

показало као веома корисна пракса коју су и ученици у великом броју прихватили, што 

им 

је олакшало савладавање програма одређеног предмета. 

И ове године организовани су припремни часова из солфеђа за ученике који планирају 

да 

полажу пријемни испит за СМШ. Часове припреме ове године држали су сви наставници  

солфеђа, смењујући се у интервалу од недељу дана. 

Планови за наредну школску годину су у изради и очекује се да ће стручно веће одсека за 

теоретске предмете и даље напредовати у смислу квалитета и организације наставе као 

и у 

погледу инвентивних ваннаставних активности и разних облика стручног усавршавања. 

                                                                                

                                             

                                                                        Руководилац стручног већа теоретских предмета 

                                                                                                 Мирјана Латић  

 

 

3.4.8. ОДСЕКА ЗА ОПШТЕ-ОБРАЗОВНУ НАСТАВУ 
              

У школској 2016-2017. години општеобразовну наставу похађало је  80 ученика. Од тога 1. 

разред 32 ученика, 2. 18, 3. 18 и 4. 16.  На поправни из информатике и историје упућен је 



  

ученик  3. разреда Филип Јовановић, а ученик четвртог разреда Павле Нешић упућен је 

на поравни испит из енглеског језика. Оба ученика добила су поѕитивне оцене на 

поравним испитима. 

У току ове школске године ученици су у октобру посетили београдски Сајам књига,  а у 

новембру иѕложбу "Свет српске рукописне књиге" у Српској академији науке и 

уметности.  У мају је организован једнодневни излет у Сремску Митровицу и Нови 

Сад.                                                                                                                                                                  

                                                                                    

                                                                                                                                                                        

                                                                                Србислава Вуков Симентић 

 

3.4.9.ОДСЕКА ЗА МУЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ 

 

 Претходна школска година је завршена потпуно у складу са предвиђеним 

програмом наставе и других активности на Одсеку. 

 Сви ученици завршног разреда су са успехом завршили школовање у редовном 

року. 

 Поред редовних часова ученици свих разреда су учествовали у бројним 

снимањима концерата, пре свега школских наступа у оквиру прославе Дана школе и 

завршних концерата, укључујући и снимања матурских испита ученика са Вокално 

инструменталног одсека. 

 Набавки опреме за студио није било а просторије Студија су пре почетка школске 

године окречене и сређене за наставу. 

Мирослав Савић 

 
 
 
3.4.10. КОРЕПЕТИТОРА 
 
     Клавирски сарадници наступали су на бројним такмичењима и концертима, 

доприневши тако освајању многих награда и успешним наступима ученика наше школе. 

Пробе са ученицима, као и настава корепетиције одвијали су се према плану и програму.  

Најзначајнија такмичења:  

- Међународно такмичење „Даворин Јенко“ 



  

- Републичко такмичење музичких школа Србије  

- Такмичење „Лисински“ 

- Међународно такмичење тудача – Ниш 

- Међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

- „Мали виртуоз“ 

- Такмичење гудача Сремска Митровицфа 

- Такмичење „Охридски бисери“ 

- Међународни сусрети флаута „Т. Куленовић“ Ваљево  

 

Најзначајнији концерти:  

- Дипломски концерти ученика 

- Завршни концерт у Скупштини града 

- Завршни концерт школе на Коларцу 

                                                 

 Руководилац одсека 

                                                                         Радмила Пеурача 

 

 

 

 

3.4.11. ИЗВЕШТАЈ ШЕФА ОДЕЉЕЊА"ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 

 

Током другог полугодишта настава је одржана према плану и распореду, такође, сви 

интерни и јавни наступи. Ове године одржано је Републичко такмичење за дуваче, 

клавиристе, као и такмичење дувача у Новом Саду,такмичење за гудаче у Нишу, 

Међународно такмичење"Коцијан" у Ческој, као и школско такмичене гудача. Освојено је 

много награда. Свим ученицима и њиховим професорима честитамо! 

Такође, интерни часови класа су одржани према плану и распореду. У јуну месецу је 

одрзан традиционални концерт професора.Такође, одржани су пријемни испити за први 

разред ОМС и СМС. 

Свим колегама се захваљујем на сарадњи. 

 

     Руководилац одељења „В.Рамадановић“ 

            Момчило Матић 

 

 

 



  

 
3.4.12. РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ I  РАЗРЕДА СМШ 

На крају школске 2016/17. године на вокално инструменталном одсеку првог разреда 

има укупно двадесетшест ученика, од којих деветнаесторо има одличан успех, а од тога 

осморо има успех 5,00, потом има шесторо врло добрих, док ученица Миљуш Уна 

одлаже испит из главног предмета за август месец 2016., те је у јунском року неоцењена. 

Одељенско веће се сложило да се подигну оцене ђацима којима је једна оцена 

недостајала за 5,00 успех, и то су Анастасијевић Никола из предмета читање с листа, 

Блажић Кристина из историје цивилизације, Зорић Јелисавета из енглеског језика, а 

ученику Пешић Владимиру је једна оцена недостајала за одличан 4,53 успех, те се 

Одељенско веће сложило да се повећа оцена из информатике и рачунарства са четворке 

на петицу, због чега је Владимир остварио одличан успех.  

Да подсетимо, у току школске 2016/17. године су се у октобру месецу исписали из наше 

школе ученици Радосављевић Неда и Кујучев Петар. Обоје су били ученици клавирског 

одсека. Затим, ученик клавирског одсека Стакић Ђорђе је у мају месецу поднео молбу да 

пређе на ванредно школовање и молба је одобрена. Ученице Лаврнић Кристина и 

Стојановић Елена напустиле су нашу школу пред сам крај школске године, те више неће 

бити наши ђаци. Обе су свирале флауту.Такође, ученица Петровић Уна има оцену 

недовољан један из главног предмета клавира и поновиће први разред у нашој школи 

следеће школске 2017/18. године.   

Ученици првог разреда вокално инструменталног одсека освојили су ове школске 

2016/17. године укупно шездесетпет награда и три похвале, од тога четрдесетчетири 

прве награде, шеснаест других и пет трећих награда. Списак свих освојених награда 

налази се и у дневнику и у матичним листама ученика у рубрици "напомене". 

Ученик Секулић Андрија је једини ученик који завршава први разред смањеном оценом 

из владања са примерног пет на врло добар четири. Остали ученици имају примерно пет 

владање на крају школске 2016/17. године. 

 

      одељенски старешина, Оливера Стамболић     

 

      

                                                               



  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 2. РАЗРЕДА СМШ 

 

Од 35 ученика уписаних на почетку школске 2016/17 ,исписане су: Мијачић Дуња и Јањић 

Јована, Новчић  Катарина понавља разред а Николић Тијана остаје у истом разреду. 

Одличан успех има 17 ученика, вр.добар 11 и добар успех 3 ученика. 

Са оценом вр.добар ( 4 ) из владања 2. разред је завршио Курмнбаев Марк а Новчић 

Катарина са задовољавајуче 2. 

Ученици 2. р. су постигли изврсне резултате на Републичком, Међународном и осталим 

такмичењима: 6 лауреата, 15 1.награда и бројне 2. и  3. награде. 

 

     одељенски старешина , Весна Ракоњац  

 

      

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ 3. РАЗРЕДА СМШ 

 

Укупан број уписаних ученика на трећој години је 39, од тога 27 на вокално-

инструменталном одсеку и 12 ученика на музичкој продукцији. 

Што се тиче вокално-инструменталног одсека четири ученице обнављају разред. Два 

ученика која су главни предмет полагала у августу условно су уписана у четврти разред. 

Остали ученици су успешно завршили разред.  

Што се тиче статистике на вокално-инструменталном одсеку 56% ученика је одлично (15), 

19% са врло добрим успехом (5) и један са добрим успехом. 4 ученика имају све петице. 

На одсеку музичке продукције нема промена у односу на јунски рок. 

 

       одељенски старешина, Милош Родић 

 

ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ  4.  РАЗРЕДА СМШ 

У школској 2016/2017 у  четврти разред СМШ  уписано је 24 ученика, и то: 18 на вокално-

инструменталном одсеку и 6 ученика на одсеку за музичку продукцију. 

На крају првог полугодишта било је 13 неоцењених ученика и исто толико са 

недовољним успехом. Једина ученица са просеком 5,00 је Милица Поповић  (клавир).  



  

На почетку другог полугодишта у разред је уписана ученица Јелена Пешић у класи проф. 

Лидије Главић (клавир) која убрзано завршава два разреда за једну годину, тј. IV разред у 

другом полугодишту. Укупан број ученика на почетку другог полугодишта је 25 и то: 19 на 

вокално-инструменталном одсеку и 6 на одсеку за музичку продукцију.  

На дипломски испит из главног предмета у редовном року није полагало четворо  

ученика, и то Нешић Павле, због недовољне оцене из енглеског језика – излази на 

поправни -  као и троје ученика који су стекли услов да изађу на дипломски испит али су 

предали молбу да полажу у накнадном року: Обрадовић Ивана, Алексалндра 

Марковић(17. јуна) и Нешковић Софија – у августу. Матурски испит из српског језика и 

књижевности су положили сви ученици који паралено похађају ООН и СМШ у нашој 

школи, а на дипломски испит из главног предмета је изашло и положио 16 ученика са ВИ 

одсека и свих шесторо са одсека за музичку продукцију у редовом јуснком року. 

Нешић Павле је у поправном јунском року поправио недовољну оцену из енглеског 

језика и успешно дипломирао, такође и Александра Марковић  је дипломирала у 

накнадном року 17. јуна.  

У августовском року на дипломски испит је полагала само ученица Ивана Обрадовић и 

успешно диломирала. 

Двоје ученика четвртог разреда нису завршили разред у предвиђеним роковима: 

Нешковић Софија и Вујић Катарина (екстерни ђаци) и прешли у статус ванредних ученика. 

Укупно је дипломирало 23 ученика закључно са 31.08.2017. 

Одлуком наставничког већа за ученика генерације је изабрана ученица Дуња Бераковић, 

а једина ученица са просеком 5,00  у средњој школи је Милица Поповић која  је добила 

„Вукову“ награду за изузетне резултате током четворогодишњег школовања. 

                                                                               

одељенски старешина, Владимир Милојичић 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



  

 

3.5. АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 
 

 

Чланови Актива за развојни план  

 Светлана Вранић (наставник соло певања, координатор) 

 Небојша Цвијановић (диригент, члан) 

 Тијана Крстић (наставник флауте, члан) 

 Тања Јаблановић (наставник клавира, члан) 

 Санда Драмићанин (наставник виолине, члан) 

 Биљана Поповић (представник локалне самоуправе) 

 Вера Томић Тошков (представник Савета родитеља) 

 
Тим за развојно планирање прати реализацију развојног плана за сваку школску годину.  
Стручна већа квартално извештавају о реализацији развојног плана, а тим за Развојно  
планирање пише годишњи извештај о реализацији Развојног плана и подноси га на крају  
школске године на усвајање Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
На основу извештаја директора школе, извештаја стручних већа и друге евиденције која  
се води о наставним и ваннаставним активностима, могу се изнети следећи резултати у  
остваривању Развојног плана Музичке школе „Коста Манојловић“ за шк. 2016/2017. 
годину: 
 
 
 
Табела 3.1.3.Едуковати наставнике- обезбедити стручну подршку за квалитетну 

реализацију инклузивног образовања 

задаци активности време носиоци 

1. Реализовати 

едукацију 

наставника и 

стручних 

сарадника из 

области 

остварено:  

Одржан је састанак 

Тима за инклузију, на 

којем су се разменила 

искуства из области 

инклузивног 

образовања. 

остварено: 

Израђен је ИОП2 за 

остварено: 

септембар 2016.  

 

 

 

 

остварено:  

директор и колеге из 

Тима за инклузију 

 

 

 

остварено: 



  

инклузивног 

образовања 

ученика Боговац Луку.  

остварено: 

Урађена је евалуација 

ИОП-а 2 за ученика 

Далибора Бабића и 

евалуација ИОП-а 3 за 

ученика Јанковић 

Алексу. 

остварено: 

фабруар 2017. 

 

остварено: 

Током 2. полугодишта  

шк. 2016/17.  

директор и колеге из 

Тима за инклузију 

остварено: 

директор и колеге из 

Тима за инклузију 

 

Табела 3.2.1.Боља комуникација у школи на свим релацијама у циљу ефикасности њеног 

рада. 

задаци активности време носиоци 

1. Обучити 

наставнике умећу 

успешне 

комуникације и 

толеранције 

остварено:  

Обезбеђена су 

средства и у школи је 

организован семинар 

са темом „Рад са 

тешким родитељима“. 

остварено: 

Обезбеђена су 

средства и у школи је 

организован семинар 

са темом 

„Адолесценција – 

зашто и како“, чија је 

сврха, између осталог 

и  побољшање 

комуникације између 

наставника и ученика 

остварено:  

11.12.2016. и 

18.11.2016. 

 

 

остварено: 

19.06.2017. 

остварено:  

директор, тим за 

стручно усавршавање 

 

 

остварено: 

директор, тим за 

стручно усавршавање 

 

3.Неговање 

толеранције и 

разумевања 

остварено:  

Организован је 

пројекат са музичком 

школом Вич Љубљана, 

где је био потребан 

висок ниво 

толеранције и 

остварено:  

новембар и децембар 

2016. године 

 

 

остварено:  

директор и чланови 

стручног већа соло 

певања 

 



  

разумевања колега са 

одсека соло певања.  

У неколико наврата 

дошло је до 

недостатка 

комуникације, што је 

превазиђено 

разговорима и 

дискусијом. 

Организовано је 

заједничко дружење 

након завршеног 

пројекта.  

остварено: 

У Дому 

Ваздухопловства, 

организовано је 

заједничко дружење 

целог колектива након 

концерта поводом 

прославе Дана школе. 

остварено: 

Припремање 

међународног 

пројекта „Омладински 

супер оркестар“ у 

сарадњи са колегама 

гудачког и дувачког 

одсека наше школе,  

мш „В. Лисински“ из 

Београда и мШ из 

Вараждина, Хрватска 

и из Скопља, 

Македонија.  

остварено: 

Пројекат зимског и 

летњег кампа гудачког 

оркестра ОМШ на 

Дивчибарима – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

05.12.2016. 

 

 

 

 

 

остварено: 

фебруар-јун 2017. 

Нажалост, до 

реализације пројекта 

није дошло због 

политичке ситуације у 

Македонији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

Директор и 

помоћници директора 

 

 

 

 

остварено: 

директор и колеге 

гудачког и дувачког 

одсека 

 

 

 



  

сарадња колега 

гудачког одсека и 

одсека за теоретске 

предмете. Сјајно 

позитивно искуство. 

остварено: 

Једнодневни излет за 

запослене у етно село 

Коштунићи. 

 

 

 

 

остварено: 

фебруар и август 2017. 

 

 

остварено: 

јул 2017. 

 

 

 

 

 

остварено: 

директор и чланови 

стручног већа гудача и 

теоретских предмета 

остварено: 

директор и 40% 

колектива 

4.Ефикаснија 

комуникација 

на релацији: стручни, 

руководећи и 

саветодавни органи 

остварено:  

Одржан је састанак са 

колегиницама из 

администрације, због 

нетолеранције и 

неадекватне 

комуникације међу 

њима. Договорено је 

да се комуникација 

када су у питању 

конкретни задаци, 

врши путем мејла. 

остварено: 

Између Савета 

родитеља и Школског 

одбора је остварена 

боља и теснија 

сарадња присуством 

чланова Савета 

родитеља на 

седницама Школског 

одбора 

остварено:  

фебруар 2017. године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

од марта 2017. 

 

остварено:  

директор, секретар, 

шеф рачуноводства, 

благајник 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

 родитељи 

 

 



  

остварено: 

састанци Педагошког 

колегијум минимум 

једном месечно 

 

 

 

 

 

остварено: 

целе школске године 

 

 

 

 

 

остварено: 

директор и 

руководиоци стручних 

већа 

5.Ефикаснија 

комуникација 

на релацији родитељи 

ученици наставници 

остварено:  

Спроведена је анкета 

међу наставницима, 

са темом  

„Конструктивна 

сарадња са 

родитељима на самим 

почецима музичког 

школовања“. 

остварено: 

Родитељима су 

презентовани 

резултати анкете у 

другом полугодишту. 

остварено: 

Одржан је састанак за 

родитеље ученика 

који су положили 

пријемни испит за 

СМШ, где су 

представљени будући 

од.старешине 

остварено: 

На састанку Савета 

родитеља донета је 

остварено:  

1. полугодиште шк. 

2016/17. 

 

 

 

 

остварено: 

 друго полугодиште 

2016/17. 

 

 

остварено: 

 јун 2017. 

 

 

 

 

 

остварено:  

психолог школе, Тим 

за самовредновање 

 

 

 

 

остварено: 

психолог школе, Тим 

за самовредновање 

 

 

остварено: 

директор и одељенске 

старешине 

 

 

 

 



  

одлука да се на сајту 

школе отвори 

„сандуче“ где 

родитељи и ученици 

могу да постављају 

своје сугестије, као и 

позитивне и негативне 

критике. Читање 

садржаја порука ће 

бити доступно 

директору и 

председнику Савета 

родитеља.  

остварено: 

август 2017. 

остварено: 

директор и Савет 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

Табела 4.2.1.Инклузија – стварање услова за доступно и квалитетно образовање; Унапређење и 

развијање модела инклузивног образовања; Сензибилисање јавности за инклузивни приступ 

музичком образовању деце оштећеног вида; Повећање доступности одговарајућих облика 

подршке и прилагођавања у образовању и васпитању ученика којима је потребна додатна 

подршка   

5.Прослава „Дана 

белог штапа“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

У сарадњи са 

удружењем „Мото“ 

(Музичко оперско 

театарска 

организација) и 

Наташом Јовић 

Тривић, првакињом 

Београдске опере, 

одржан је концерт 

посвећен инклузији и 

слепим и слабовидим 

особама. 

  

остварено:  

За продукцијску кућу, 

снимљено је 2 сата 

видео материјала на 

тему искуства са 

инклузивним 

остварено:  

октобар 2016. године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

новембар 2016. 

остварено:  

директор, 

наставници и ученици 

стручних већа соло 

певања, клавира, 

хармонике, дувача 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор, 

слабовида наставница 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовањем у нашој 

школи. 

остварено: 

Успостављена је 

сарадња и потписан 

споразум са 

продукцијском кућом 

„Медиа про“ за 

реализацију пројекта 

„Руке коју могу све“, 

везаног за музичко 

изражавање слепе и 

слабовиде деце 

 

Године 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

током 2017. године, 

реализација се наставља 

и у 2018. години   

клавира, слепа 

ученица  

 

 

 

 

остварено: 

 директор, слепи и 

слабовиди ученици и 

њихови наставници 

 

Табела 4.4.1.Остваривање превенције 

област активности време носиоци 

Услови рада школе остварено:  

осмишљен је, 

одштампан, урамљен, 

стављен у ходнике и 

на сајт школе „Кућни 

ред школе“, којим су 

обухваћени ученици, 

родитељи и 

наставници 

остварено: 

У сарадњи са 

Општином, уграђен је 

видео надзор испред 

и у дворишту школе, 

повезан са МУП-ом. 

остварено: 

Појачан је интерни 

видео надзор 

остварено:  

 септембар 2016. 

године  

 

 

 

 

 

 

остварено: 

мај 2017. 

 

 

остварено:  

директор, 

помоћници 

директора, 

педагог 

 

 

 

 

остварено: 

директор 

 

 



  

уграђивањем камере 

у холу дворишне 

зграде. 

 

 

остварено: 

мај 2017. 

 

 

остварено: 

директор 

Сарадња са 

родите љима 

остварено: 

Разговор са учеником 

и родитељима који су 

му обезбедили 

телохранитеља због 

сумње на чланство у 

секти; разговор са 

другим ученицима и 

родитељима којима је 

телохранитељ претио. 

Закључак: веома 

опрезан приступ и са 

резервом прихватање 

родитељских изјава. 

остварено: 

јун 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

директор, психолог и 

педагог 

 

 

Табела 4.6.1.Подизање квалитета рада школе сталним подстицањем наставника 
нанапредовање у стицању звања 
 

задаци  активности  време носиоци 

1.Организације 5-10 

акредитованих 

програма годишње у 

простору школе 

остварено:  

Организован је 

акредитован семинар 

„Рад са тешким 

родитељима“ 

остварено:  

Организован је 

акредитован семинар 

„Употреба клавира у 

настави солфеђа“ 

остварено: 

Организован је 

остварено:  

11.12.2016. 

18.12.2016. 

 

 

остварено:  

15.01.2017. 

 

 

остварено:  

директор, 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

остварено:  

директор, 

координатор 

семинара 

 



  

акредитован семинар 

„Анализа 

интерпретације 

музичког дела“ 

остварено: 

Организован је 

акредитован семинар 

„Адолесценција – 

зашто и како“ 

 

остварено: 

13, 14.05.2017 

27, 28.05.2017. 

 

 

 

остварено: 

19, 20.06.2017. 

 

остварено: 

директор, 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

остварено: 

директор, 

Тим за стручно 

усавршавање 

2.Организовање 44 

часа годишње 

стручног усавршавања 

у школској 

организацији 

остварено:  

Организован је 

мастерклас 

Александра Синчука 

за ученике и 

наставнике клавирског 

одсека  

остварено:  

Организован је 

мастерклас Милоша 

Поповића за ученике и 

наставнике клавирског 

одсека 

остварено:  

Организован је 

мастерклас Милана 

Карановића за 

ученике виолончела. 

остварено:  

За ученике и 

заинтересоване 

наставнике 

остварено:  

05.-07.11.2016. и  

10.-12.11.2016.  

 

 

 

остварено:  

децембар 2016. 

године  

 

 

 

 

остварено:  

децембар 2016. 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа клавира 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа клавира 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа гудача 

 



  

рганизована је 

радионица и 

предавање на тему 

„Компоновање музике 

за филм“, аутора 

Матее Прљевић, 

бивше ученице а сада 

запослене у музичком 

студију у Лос 

Анђелесу.  

остварено:  

Организован је 

мастерклас Маје 

Богдановић за 

ученике виолончела. 

остварено:  

Организован је 3. по 

реду „Квизум“ – за 

ученике и наставнике 

теоретских предмета 

остварено:  

Школа је 

организовала и 

финансирала учешће 

наставника гитаре на 

радионицама, 

семинарима, 

предавањима и 

концертима „Гитар 

Арт Фестивал“ 

остварено:  

Организован је 

мастерклас Милоша 

Поповића за ученике и 

наставнике клавирског 

одсека 

остварено:  

 

 

остварено:  

децембар 2016. 

године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

фебруар 2017. 

 

 

 

остварено:  

фебруар 2017. 

 

 

 

остварено:  

остварено:  

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа гудача 

 

остварено:  

директор и 

наставници одсека за 

теоретске предмете 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа гитаре 

 

 



  

Организован је 

семинар и мастерклас 

Драгутина 

Младеновића, 

виолина, за ученике и 

наставнике стручног 

већа гудача.  

остварено:  

Организовано је 

предавање и 

мастерклас П. 

Величковића  за 

ученике и наставнике 

одсека гудача - виола  

остварено:  

Организовано је 

стручно предавање и 

радионица 

флаутисткиње 

Каролине Бетер, на 

тему „Баркона 

интерпретација“, за 

ученике и наставнике 

одсека дувача 

остварено:  

Организовано је 

предавање и 

мастерклас Ксеније 

Лукић, сопран,  за 

ученике и наставнике 

одсека соло певања 

март 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

остварено: 

март 2017. 

 

 

 

 

остварено:  

април 2017. 

 

 

 

 

остварено:  

април 2017. 

остварено:  

мај 2017. 

 

 

 

 

 

остварено: 

директор, 

руководилац стручног 

већа клавира 

 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа гудача 

 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа дувача 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа соло певања 

 



  

4.7.УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ 
Табела 4.7.3.Комуникација 

задаци активности време носиоци 

1.Награђивање 

ученика и наставника 

остварено:  

На концерту поводом 

Дана школе, јавно су 

уручена признања 

наставницима који су 

се својим радом 

истакли током 

претходне школске 

године. 

остварено:  

На крају школске 

године, одржана је 

свечана додела 

награда ученицима 

ОМШ и СМШ који су 

током школске године 

освојили награде на 

домаћим и 

међународним 

такмичењима, као и 

ддодела диплома 

матурантима школе 

остварено:  

05.12.2016. године  

 

 

 

 

 

 

остварено:  

јун 2017. 

остварено:  

директор 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор 

2.Увођење нових 

технологија 

остварено:  

Сређена је комплетна 

архива школе. 

остварено:  

Изнад улаза у свечану 

сале школе постављен 

је екран који је 

повезан са камером 

унутар сале, тако да 

ће у сваком тренутку 

моћи на екрану да се 

прате јавни наступи у 

остварено:  

март-април 2017. 

 

остварено:  

директор 

 

 

 

остварено:  

директор 

 

остварено:  

директор 

 

 

 



  

сали.  

остварено:  

Купљене су беле, 

савремене табле за 

учионице теоретске 

наставе. 

 

 

 

 

остварено:  

фебруар 2017. 

 

 

 

 

остварено:  

фебруар 

 

 

4.9.НАЦИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ 

 
Табела 4.9.1.План укључивања школе у националне и међународне пројекте 

задаци активности време носиоци 

1.Учешће ученика и 

наставника у 

развојним пројектима 

остварено:  

Помоћник директора 

је упућен на 

једнодневно 

саветовање о писању 

међународних 

пројеката. 

остварено:  

11.01.2017. 

остварено:  

диркетор,  

помоћник директора 

2.Учешће 

талентованих и 

надарених ученика у 

Европском оркестру 

остварено:  

Сви ученици одсека 

соло певања и 2 

ученице гудачког 

одсека учествовали су 

у међународном 

пројекту са мш Вич 

Љубљана. Одржано је 

неколико одвојених и  

2 заједничке пробе, 

обезбеђене су 

финансије из 

сопствених средстава 

школе.  

 

остварено:  

новембар-децембар 

2016. године 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор, 

наставници стручног 

већа соло певања, 

руководилац стручног 

већа гудача 

 

 

 

 

 



  

остварено:  

10-так ученика са 

одсека гудача је 

пријављено за учешће 

на турнеји 

Омладинског Супер 

Оркестра. Турнеја ће 

бити реализована у 

мају 2017. и 

обухватаће градове: 

Вараждин (Хрватска), 

Београд (Србија) и 

Скопље (Македонија), 

а изводиће се дела 3 

композитора из 

наведених земаља. 

Финансије су 

обезбеђене из 

сопстених средстава 

школе. 

 

 

 

 

 остварено:  

Заједничке пробе са 

ученицима мш 

„Лисински“ из 

Београда, партнером 

у пројекту,  

организоване су 

током периода јануар-

мај 2017. године   

 

 

 

остварено:  

директор, 

руководилац стручног 

већа гудача 

3.Развијање сарадње 

са новим партнерима 

у заједничким 

пројектима 

остварено:  

Остварен је пројекат 

са мш Вич Љубљана у 

виду 2 заједничка 

концерта – у Љубљани 

и у Београду  

остварено:  

У оквиру сарадње са 

Државним Институтом 

за науку и уметност из 

Белгорода, 

колегиница 

клавирског одсека 

упућена је на 

службени пут у 

Белгород, на рад 

жирија клавирског 

такмичења. 

остварено:  

новембар и децембар 

2016. године  

 

 

остварено:  

децембар 2016. 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор, 

наставници стручног 

већа соло певања 

 

остварено:  

директор, 

наставник клавирског 

одсека 

 

 

 

 



  

остварено:  

У оквиру протокола о 

сарадњи са 

удружењем „Артиш 

Лаб“, у сали школе 

организовани су 

концерти за бебе, за 

узраст 0-6 година. 

остварено:  

У оквиру сарадње са 

Државним Институтом 

за Науку и Уметност из 

Белгорода, Русија, 

остварена је ближа 

сарадња са овом 

институцијом, 

презентацијом наше 

школе у Белгороду. 

остварено:  

У оквиру сарадње са 

Државним Институтом 

за Науку и Уметност из 

Белгорода, Русија, 

продубљена је 

сарадња са овом 

институцијом, 

угошћавањем 

ректора, 3 наставника 

и 5 ученика, као и 

заједничким 

концертом у свечаној 

сали школе.  

остварено:  

Потписан је споразум 

о сарадњи са 

Музичком 

Академијом у Јалти, 

Крим, Русија, као и са 

Музичком 

 

 

остварено:  

сваке треће недеље у 

месецу 

 

 

 

 

остварено:  

март 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

мај 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор, 

клавирски сарадници 

 

 

 

 

остварено:  

директор и 

рукокводилац 

стручног већа 

хармонике 

 

 

 

 

 

 

остварено:  

директор, помоћници 

директора, 

руководиоци стручних 

већа  

 

 

 



  

Академијом у 

Саратову, Русија. 

 

остварено:  

мај 2017. 

 

остварено:  

директор 

4.Обнављање 

Манифестације 

Земунске музичке 

свечаности у новој 

сали музичке школе 

остварено:  

У сарадњи са 

локалном заједницом 

и уз финансијску 

помоћ Општине 

Земун, отворене су 

„Земунске музичке 

вечери“, што је и 

медијски испраћено. 

Одржано је 9 

концерта.  

остварено:  

04.11.2016. 

09.12.2016. 

22.12.2016. 

04.03.2017. 

22.03.2017. 

13.05.2017. 

29.05.2017. 

09.06.2017. 

16.06.2017. 

остварено:  

директор, 

Организациони одбор 

ЗМВ 

 

4.11.УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ 

 
Табела 4.11.1. 

задаци активности време носиоци 

1.Обнављање 

инструментаријума 

остварено:  

Купљен је 

полуконцертни клавир 

марке Yamaha за 

свечану салу школе. 

остварено:  

Поправљено је 20 

виолина. 

остварено:  

Поправљено је 

неколико хармоника. 

остварено:  

септембар 2016. 

 

 

 

остварено:  

јануар 2017. 

 

остварено:  

остварено:  

директор и Савет 

родитеља 

 

 

остварено:  

директор  

 

остварено:  



  

остварено:  

Купљене су три 

флауте. 

остварено:  

Поправљена су два 

контрабаса. 

остварено:  

Усклађен је звук 

клавира марке Blitner 

са клавиром марке 

Yamaha у свечаној 

сали школе. 

фебруар 2017. 

 

остварено:  

фебруар 2017. 

остварено:  

јан 2017. 

 

остварено:  

јул 2017. 

директор 

 

остварено:  

директор 

 

остварено:  

директор  

2.Обнављање свечане 

концертне и мале сале 

школе 

остварено:  

Уграђени су акустички 

дифузори на 

зидовима свечане 

сале. 

остварено:  

фебруар 2017. 

остварено:  

директор 

3.Обнављање опреме 

за Брајеву нотографију 

остварено:  

Брајев штампач је 

ремонтован. 

остварено:  

јануар 2017. 

остварено:  

директор, 

помоћник директора 

4.Опремање школе 

напреднијим 

технологијама 

остварено:  

Отворен је edu домен 

школе. 

остварено:  

Набављено је 16 

рачунара и 1 лап топ. 

 

2.Појачавање базичне 

интернет мреже 

остварено:  

Појачана је интернет 

остварено:  

новембар 2016. 

 

остварено:  

јануар 2017. 

 

 

 

 

остварено:  

директор 

 

остварено:  

директор 

 

 

 

 



  

мрежа у приземљу 

школе, замењен је 

рутер за бежичну 

конекцију.  

 

3.Опрема за одсек 

музичка продукција 

остварено:  

децембар 2016. – 

јануар 2017.  

остварено:  

директор 

5.Проширивање 

простора 

остварено:  

Покренута је 

процедура добијања 

грађевинске дозволе 

за презиђивање зида 

у дворишту школе, са 

додатком 

надстрешнице. 

остварено:  

јануар 2017. 

остварено:  

директор 

 

Табела 3.2.1.Боља комуникација у школи на свим релацијама у циљу ефикасности њеног 

рада. 

 
5.Ефикаснија 

комуникација 

на релацији родитељи 

ученици наставници 

Остварено: 

ПОБОЉШАЊЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА И 

ПРОФЕСОРА 

ИНДИВИДУАЛНЕ 

НАСТАВЕ 

Организован је 

родитељски састанак 

за родитеље деце 

1.разр. ОМШ. Дневни 

ред: 1. Значај сарадње 

родитеља са 

професорима 

индивидуалне 

наставе: презентација 

резултата анкете за 

професоре. 2. 

Остварено: 

Мај 2017. 

Остварено: 

Психолог 

Тим за 

самовредновање, 

Милица Бабовић 



  

Презентација налаза 

музикопсихолошких 

истраживања о 

важности музике за 

целокупни развој 

личности и 

способности. 

3. Анкета за родитеље 

о сарадњи родитеља и 

професора 

индивидуалне наставе 

на самим почецима 

музичког школовања. 

 

Табела3.3.1.Лични и социјални развој ученика 

 

задаци активности време носиоци 

1. Брига о 

ученицима 

Остварено: 

Подизање нивоа 

безбедности 

постављањем камера 

у школи. 

Остварено: 

Праћење физичког, 

здравственог и 

емоционалног стања 

ученика. 

Остварено: 

Шк.2016/2017. 

 

 

Остварено: 

Шк. 2016/2017.Током 

године 

 

 

Остварено: 

Директор 

 

 

Остварено: 

Одељенске 

старешине, психолог, 

педагог, проф.главног 

предмета 

2. Подршка 

учењу 

Остварено: 

Редовно праћење 

напретка и успеха 

ученика. Анализа 

успеха на 

класификационим 

периодима. 

Остварено: 

Шк.2016/2017.- 

класификациони 

периоди 

 

Остварено: 

Разредне старешине, 

психолог, педагог 

 

 



  

Остварено: 

Пружање подршке 

ученицима у процесу 

учења: допунска, 

додатна настава + 

индивидуални рад са 

ученицима за које је 

израђен ИОП2 и 

ИОП3. 

Остварено: 

Шк.2016/2017. – 

током године 

Остварено: 

Предметни 

наставници 

4. Професионална 

оријентација 

Остварено: 

Индивидуални 

саветодавни рад са 

ученицима уз 

коришћење 

стандардизованог 

психолошког тестаТПИ 

(тест професионалних 

интересовања) 

Остварено: 

шк.2016/2017. - током 

године 

Остварено: 

психолог 

 

Табела 4.4.2.Развој креативности код ученика као мера превенције насиља; 

Истраживања о присуству насиља као мера превенције 

 

задаци активности време носиоци 

2.Сензибилисање 

колектива за 

препознавање 

различитих облика 

насиља 

Остварено: 

Спроведена је анкета 

међу ученицима о 

присуству различитих 

облика насиља у 

школи. Резултати су 

презентовани 

ученицима средње 

школе и Савету 

родитеља. 

Остварено: 

2016. 

Остварено: 

психолог 

 

 

 



  

Табела 4.8.1.План укључивања родитеља и старатеља у рад школе 

 

задаци активности време носиоци 

1.Тематска предавања 

за родитеље 

Остварено: 

Организован  је 

родитељски састанак 

за родитеље деце 

1.разр. ОМШ. Дневни 

ред: 1. Значај сарадње 

родитеља са 

професорима 

индивидуалне 

наставе: презентација 

резултата анкете за 

професоре. 2. 

Презентација налаза 

музикопсихолошких 

истраживања о 

важности музике за 

целокупни развој 

личности и 

способности. 

3. Анкета за родитеље 

о сарадњи родитеља и 

професора 

индивидуалне наставе 

на самим почецима 

музичког школовања.  

Остварено: 

Мај 2017. 

Остварено: 

Психолог 

Тим за 

самовредновање, 

Милица Бабовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
Oстварено: 
-Координираo рад између запослених, стручних већа, стручних тимова и директора у 
планирању, припремању, праћењу, оцењивању и извештавању о стручном усавршавању. 
-Координирао са стручним удружењима у циљу организације стручних скупова 
-Оформио списак акредитованих програма и у зависности од финансијских могућности и 
направио одабир акредитованих програма и то из сваке категорије акредитованих 
програма, К1,К2,К3 и К4. Вођено је рачуна да запослени могу да имају избор, како би 
слушали програм из категорије која им недостаје у последњих пет година рада. 
 
Тим је дао следеће предлоге: 
-Семинар бр.761, компетенција К1, приоритети П1 под називом „Анализа интерпретације 
музичког дела“ у трајању од два дана (12 бодова). Реализатори програма : Дејан 
Синадиновић, редовни професор на катедри за клавир Факултета музичке уметности у 
Београду; Ненад Радић, ванредни професор на  
катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду. 
-Семинар бр.798, компетенција К2, приоритети П1 под називом  
„Примена барокне литеруре у вокалној и инструменталној пракси“ у трајању од два дана 
(16 бодова). Реализатори програма : Јасмина Михаљица директор ОМШ „Петар 
Коњовић“ Београд; Илеана Милић, професор соло певања ОМШ „Петар  
Коњовић“ Београд; Светислав Цветић, професор ОМШ „Петар Коњовић“ Београд. 
-Семинар бр.17, компетенција К3, приоритети П2 под називом „ 
Адолесценција: зашто и како? Развијање компетенција за рад са адолесцентима“ у 
трајању од два дана (16 бодова). Реализатори програма: Данијела Грандић, стручни 
сарадник - педагог, Гимназија "Живорад Јанковић" са домом ученика и ОШ  
"Мирослав Мика Антић", Нови Сад; Зорица Малешевић, психолог. 
-Семинар бр.125, компетенција К4, приоритети П2 под називом „Рад са тешким 
родитељима“ у трајању од два дана (16 бодова). Реализатори програма: Катарина 
Станић, психолог у Машинској школи „Радоје Дакић“, Београд; Катарина Крстић, 
специјалиста за селекцију и регрутацију, банка Интеза, људски  
ресурси, Београд.  
 
Тим је водио евиденцију савладаних програма за све запослене, од којих су следећи 
акредитовани програми ЗУОВ-а одржани у просторијама школе: 
-10. и 11.12.2016. је организовано за  прву групу, а 17. и 18.12.2016. за другу групу 
запослених  праћење семинарабр.125, компетенција К4, приоритети П2 под називом 
„Рад са тешким родитељима“ у трајању од два дана (16 бодова) 
-13. и 14.5.2017. је организовано за  прву групу, а 27. и 28.5.2017. за другу групу 
запослених  праћење семинараСеминар бр.761, компетенција К1, приоритети П1 под 
називом „Анализа интерпретације музичког дела“ у трајању од два дана (12 бодова) 
-19. и 20.6.2017. је организовано за  првугрупу запослених  праћење семинарабр.17, 
компетенција К3, приоритети П2 под називом „Адолесценција: зашто и како? Развијање 
компетенција за рад са адолесцентима“ у трајању од два дана (16 бодова). Друга група 
запослених ће пратити семинар у августу 2017. Датуми још нису прецизирани од стране 
организатора. 



  

 
Тим је координирао активности у поступку избора наставника за стицање звања. 
 

                                                            
ARTYSH:LAB, Дубљанска 63 Београд  
 
Остварено: 
У току друге концертне сезоне концерата (2017/2017) ARTYSH:LAB, у оквиру остварене 
сарадње МШ „Коста Манојловић“ и Уметничког удружења ARTYSH:LAB, од 4. децембра 
2016. до 21. маја 2017., одржано је укупно 14 концерата: 10 концерата за бебе и децу до 
3 године (Baby Artysh) и 4 концерта за децу узрасат од 4 до 6 година (Artysh Kid).  
Концерти су изазвали велико интересовање, присуствовало је близу 300 деце и 
родитеља. О концертима и значају програма за најмлађе, урађен је видео прилог 
(19.3.2017.) од стране ЕДУ телевизије, прве непрофитне едукативне ТВ станице у Србији и 
региону. Прилог је емитован у емисији COOLTURA и преузет и емитован на другим 
телевизијама националне фреквенције (Студио Б) 
https://www.youtube.com/watch?v=NV_A3Kh3wv0&t=1s 
 

Међу члановима тима који су учествовали у реализацији су некадашњи ђаци, данашњи 

професори школе, Наташа Кузманоски (клавир), Бојана Дадић (виолина) и Неда Алексић 

(клавир), некадашњи ђаци Мина Младеновић (виолина), Марко Лукић (хармоника) и 

Александар Поповић (кларинет и саксофон). 

Поред остварене сарадње са МШ „Коста Манојловић“, ARTYSH тим је у концертној сезони 

16/17 организовао и одржао укупно 70 концерата за децу од 0 до 6 година, родитеље и 

будуће родитеље. Концертима је присуствовало близу 2000 деце, родитеља и будућих 

родитеља. Сарадње су остварене са Коларчевом задужбином, Културним центром 

Београда, УК Пароброд, Реума центром у Чачку, Културним центром Рибница Краљево и 

фестивалима Take Over (Коларац), Зелена долина (Чачак), Први фестивал музичке 

омладине Крагујевца (Крагујевац), Фестивал оргуља (Београд).  

У току сезоне реализован је и пројекат концерата и музичких радионица за децу из 
Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској и специјалног вртића Венчић у 
коме су малишани вишеструко ометени у развоју. Одржано је укупно 23 концрта и 21 
музичка радионица и остварена сарадња са Учитељским факултетом и волонтерима, 
будућим васпитачима, који су подржали реализацију у улози неговатеља на концертима. 
У оквиру пројекта постављено је и урађено опсервационо истраживање о утицају музике 
на развој способности деце. Подаци су у обради од стране истраживачког тима 
ARTYSH:LABa- лекара, дефектолога и психолога и биће представљени на скупу 
дефектолога у Врњачкој бањи у октобру 2017, а затим на Институту за ментално здравље 
у Палмотићевој улици у Београду у оквиру Редовних сусрета дефектолога свих профила и 
сродних наука који се одржавају од 2001.године, у склопу подсекције: реедукација 
психомоторике и аутизам, у организацији Друштва дефектолога Србије.    
Пројекат се наставља од септембра 2017. Са унапређеним програмом и наставком 

истраживачког дела пројекта. Пројекат је био подржан кроз конкурс Активне заједнице 

https://www.youtube.com/watch?v=NV_A3Kh3wv0&t=1s


  

фондације Траг, а од интернационалне фондације Дечије перспективе из Холандије која 

се већ 100 година бави подршком програма за побољшање статуса деце која одрастају у 

отежаним условима. У реализацији свих концерата и програма учествовали су професори 

МШ „Коста Манојловић“ Наташа Кузманоски, Бојана Дадић и Неда Алексић.  

 

 

КАМПОВИ ЗА УЧЕНИКЕ, РАД У ПРИРОДИ, КОРЕЛАЦИЈА ТО И ВИО 

Остварено: 
Оркестри ниже и средње музичке школе од 21-28.08.2017. године боравили су на 

Дивчибарама у хотелу „Хеба“, у оквиру припрема програма за наредну школску годину, и 

наступе које ће имати. На кампу је укупно било 40 оро ученика и 5 професора ( Небојша 

Цвијановић, Санда Драмићанин, Нина Суботић, Јелена Вукајловић, Владимир Николић). 

Концепција рада је била наизменично групна и индивидуална, где су ученици успели уз 

прочитан нотни материјал, и за веома кратко време да савладају сложен нотни 

материјал. Први пут, ове године на кампу, ученици су имали прилику да имају и наставу 

солфеђа, која је била прилагођена ученицима гудачких инструмената. Резултати ових 

часова, конципирани да се ученицима у што краћем року објасне и образложе потребе 

наставе солфеђа, и њихова директна примена у свирању, донео је одличне резултате у 

смислу бржег и лакшег савладавања нотног текста и освешћивања музичке концепције. 

Такође су ученици имали и време за забаву и рекреацију у оквиру које су са рекреатором 

имали шетње по планини и организоване друштвене игре. 

 

ХУМАНИТАРНИ РАД 

Остварено: 
Током 2016. и 2017. године настављено је са одржавањем концерата у Дому за инвалиде 
на Бежанијској коси, где се већ традиционално одржава по један концерт у полугодишту 
уз учешће ученика ниже и средње школе, по једног клавирског сарадника и домара 
школе који учествује у преносу школске клавинове. Организатор је проф. Тијана Крстић. 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



  

3.6. ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ И ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ 
НАСТАВЕ 

 

Због тесног преплитања неких области рада,  Тим за мониторинг и евалуацију наставе и 

Тим за самовредновање имали су заједнички састанак у октобру 2016.год. Састанку су 

присуствовали  чланови 2 тима: Наталија Милојевић, Зорица Вукосављевић, Владимир 

Милојичић, Снежана Тодоровић, Јагода Анђелковић Љујић, Снежана Милчић, Милица Бабовић, 

Оливера Стамболић и Драгана Вучковић, родитељ. Иако је на састанку било идеја о 

осмишљавању нових облика евалуације наставе, током године задржане су редовне активности  

праћења наставе : посете часова од стране директора, помоћника директора, педагога и 

психолога. Развој евентуално нових облика евалуације наставе остаје за наредну школску годину. 

У оквиру области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА - напредовање и успех ученика, у сарадњи са 

Тимом за инклузију, успостављена је процедура за идентификовање ученика са развојним 

тешкоћама, инвалидитетом и ученика са изузетним способностима.  

Годишњим планом обухваћена је и друга област вредновања, ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПРИЈЕМНИМ ИСПИТИМА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ У ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА. 

Педагог школе, Јагода Анђелковић Љујић, прикупила је неопходне податке о упису ученика на 

високошколске институције. Након систематизације и статистичке обраде података педагог је 

израдила графички приказ резултата који је постављен на школски сајт. 

Трећа планирана област вредновања обухваћена планом,  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА -успех 

ученика на класификационим периодима, евалуирана је редовним праћењем и анализом успеха 

ученика на класификационим периодима, од стране Педагошког колегијума, психолога и 

педагога. 

У другом полугодишту годишњи план је проширен новим садржајем у оквиру области 

вредновања ЕТОС (партнерство са родитељима) : школски психолог осмислила је анкету за 

професоре и родитеље о конструктивној сарадњи родитеља са професорима индивидуалне 

наставе на самим почецима музичког школовања. Након квалитативне и квантитативне анализе 

резултата анкете за професоре, организован је у мају 2017.год.  родитељски састанак за 

родитеље деце 1.разр. ОМШ. Сасатанак су водиле: Милица Бабовић, проф.клавира и Снежана 

Тодоровић, психолог. Родитељски састанак је организован у 2 групе, са 47 присутних родитеља. 

Дневни ред био је следећи:  1. Значај сарадње родитеља са професорима индивидуалне наставе: 

презентација резултата анкете 2. Презентација налаза музикопсихолошких истраживања о 

важности музике за целокупни развој личности и способности 3. Анкета за родитеље о сарадњи 

са проф.индивидуалне наставе.  

Током године, чланови Тима за самовредновање имали су више консултација без 

формалног окупљања. Годишњи план Тима за самовредновање у потпуности је реализован.  

Снежана Тодоровић, психолог 

 



  

3.7. ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

У шк.2016/2017.год. Тим је радио у следећем саставу: Наталија Милојевић, Снежана 

Тодоровић, Јагода Анђелковић Љујић, Соња Ђукић, Ивана Михаиловић, Весна Смиљанић, Душан 

Димитријевић, Милан Чавић, представнок родитеља, Оливера Вуковић, представник ученика. 

Чланови Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља континуирано су сарађивали 

током школске године у циљу превенције различитих облика насиља и ефикасног раговања на 

појаве насиља у установи.  

Током године, у разматрању примедби ученика и родитеља учествовали су по потреби 

поједини чланови Тима, директор, руководиоци одсека, разредне старешине, педагог и 

психолог. Организован је и родитељски састанак са групом родитеља са циљем спречавања 

ескалације сукоба између једног броја ученика 3.год.СМШ. У случајевима  основаних сумњи на 

породично насиље, злостављање и занемаривање, укључени су надлежни Центри за социјални 

рад. 

Годишњим планом предвиђене су и током године реализоване следеће активности: 

У оквиру редовне наставе Информатике обрађиване су  теме  које се односе на 

безбедност деце на интернету јер су потенцијално сва деца изложена вршњачком електронском 

насиљу и насиљу од стране одраслих.  

У оквиру редовне наставе Историје, Социологије и Психологије, ученици су током године 

упознати са различитим облицима насиља и институционалним механизмима за реаговање на 

све облике насиља. Поред тога,  кроз упознавање ученика са различитим културама у оквиру 

наставе Историје и наставе Српског језика континуирано се доприноси развијању духа 

толеранције код ученика и превентивно се делује на појаве насиља у широј друштвеној средини. 

Школски психолог је у 1.полугодишту израдила тематски пано за ученике о различитим  

облицима насиља. 

Снежана Тодоровић, психолог 

 
3.8. ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                  

У школској 2016/2017. год. Тим за инклузију је радио у следећем саставу:  

Наталија Милојевић, директор, Снежана Тодоровић, психолог, Јагода Анђелковић Љујић, 

педагог, Данијела Петровић, проф.клавира, Радојка Ивановић, проф.клавира, Србислава 

Вуков, проф.италијанског језика. 

Тим је био веома активан и  састајао се неколико пута у току шк.године. На самом 

почетку школске године анализирана је школска ситуација:  број ученика којима је 

потребна додатна подршка у образовању и потребе за израдом ИОП-а.  



  

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

1. Израђен је  ИОП-2  за ученика Далибора Бабића, 6.разр. ОМШ, клавир, класа, 

Радојка Ивановић. Индивидуални образовни план са измењеним програмом 

израђен је на основу прошлогодишње евалуације ИОП-а 2.  

2.  Израђен је  ИОП-3 (индивидуални образовни план са обогаћеним и проширеним 

програмом)  за ученика Алексу Јанковића, 2.разр. СМШ, клавир, класа, Радојка 

Ивановић.  

3. За ученика Луку Богавца,6.разр. ОМШ, клавир, класа, Војин Милановић,  израђен 

је најпре ИОП-1  (индивид.образ.план са прилагођеним програмом) а потом и 

ИОП-2 (индивид.образ.план са измењеним програмом) на основу мишљења 

Интерресорне комисије. 

4. За ученицу Веронику Мону Богић, 1.разр.СМШ, виолина, класа, Ана Богић, 

израђен је ИОП-3  (индивидуални образовни план са обогаћеним и проширеним 

програмом). 

 

5. За нове ученике са ОВ урађени су педагошки профили и ажурирани су 

прошлогодишњи педагошки профили свих ученика са ОВ и осталим развојним 

тешкоћама. Школски психолог координирала је израду педагошких профила са 

професорима главног предмета и проф.солфеђа . 

6. У оквиру редовних посета часовима, у циљу праћења реализације ИОП-а и 

праћења напредовања ученика са ОВ и осталим развојним тешкоћама, психолог је 

обишла 9 часова код следећих професора:  Радојка Ивановић, Данијела Петровић, 

Марко Марковић, Никола Здравковић, Татјана Бошковић Белоти, Оливера 

Стамболић, Александра Каралић, Јасмина Ашику. 

7. За ученике Луку Богавца и Далибора Бабића урађен је план прилагођавања 

пријемног испита за средњу музичку школу.  

 

Школски психолог координирала је рад Тима и израду и евалуацију свих ИОП-а. 

Снежана Тодоровић, психолог 

 

 

 

 



  

Стручни актив за развој школског програма 

 
У школској 2016/2017. години план Стручног актива за развој школског програма (у 
даљем тексту Актив) спровођен је на основу евалуације циљева из претходних година, 
тренутних потреба школе, као и нових идеја, насталих током измене и допуне 
постојећег Школског програма. Поред координатора и чланова Актива, реализацији 
документа допринели су руководиоци стручних већа који не улазе у састав Актива, као и 
наставници школе – Светлана Вранић и Татјана Јокетић. 

Одржано је три електронска састанка Актива – у септембру, марту и јулу текуће школске 
године. Од почетка школске године, Актив је рад остваривао у донекле измењеном 
саставу: 

- Алексанра Каралић, координатор 
- Наталија Милојевић, директор 
- Владимир Николић, члан 
- Наташа Благојевић, члан 
- Борислав Лаловић, члан 
- Милена Страхињић, члан 
- Сретен Попара, члан 
- Блаженка Биочић, члан 
- Владислав Стајевић, члан 
- Ненад Ненић, члан 

Одзив састанцима Актива током школске године, био је потпун, односно сви чланови 
Актива узимали су учепће на сваком састанку. 

Ове школске године основни задатак Актива био је, формирање коначне верзије 
документа Школски програм МШ „Коста Манојловић, који ће се примењивати на 
период 2017–2021 године, а с тим у вези и формирање новог поглавља под називом 
„Специфичности музичких школа“. У новом поглављу, чији су се назив и потпоглавља 
током израде мењали, посебна пажња посвећена је оптерећењу ученика. Током маја и 
јуна, усвојени су коначни називи и то: 

Поглавље 6.3. Специфичности музичких школа – Оптерећење ученика 

Потпоглавља 6.3.1. Оптерећење ученика великим бројем часова 

6.3.2. Физичко-ментално оптерећење ученика 

6.3.3. Финансијско оптерећење ученика 

Сви сачињени текстови Школског програма формирани на основу актуелних Закона, 
позивајући се на потребне цитате изабраним референтним системом. Основну новину у 
недавно прописаном приступу изради школске документације, представља управо 
овкав  начин  израде  Школског  програма,  чиме  је  омогућена  креативност  његових 



  

тваораца, као и истицање оригиналности и специфичности сваке, па и музичке школе 
„Коста Манојловић“. Коначна верзија документа Школски програм за период 2017– 
2021, форматирана је, припремљена и послата да се постави на сајт Школе. 

Сумирајући резултате, на последњем састанку Актива у школској 2016/2017. години, 
закључено је да су сви постављени циљеви остварени, доприносећи на тај начин 
промоцији, препознатљивости и даљем развоју и напретку МШ „Коста Манојловић“. 
 

Кординатор Стручног актива за развој школског програма 
Александра Каралић 

 
 
 
Тим за стручно усавршавање и напредовање наставника и стручних сарадника 
 
Тим за стручно усавршавање запослених формиран је у  
складу са Законом о основама система образовања и  
васпитања и Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних  
сарадника са задатком да прати и помаже у избору и организацији форми стручног 
усавршавања.  
Пракса школе у прошлом периоду односила се на стручно усавршавање на различитим 
нивоима и показала се  
као врло практична и остварива.  
 
●Стручно усавршавање у оквиру школе, које припремају стручни Активи и Тимови 
 
●Стручно усавршавање у оквиру школе које организују  
стручна већа, по областима 
 
●Стручно усавршавање на акредитованим програмима Завода за унапређење 
образовања и васпитања 
 
Стручни Активи и Тимови својим планом су предвидели теме стручног усавршавања из 
њихове делатности, којом презентују свој рад и резултате истраживања.  
 
Стручна већа својим планом рада су предвидела форме и садржаје стручног усавршавања 
унутар школе тј. унутар стручног већа по областима и самостално их организовала.  
 
Предавања су била обавезна за све чланове стручних већа. У току школске године сви 
запослени морају имати 44 сата усавршавања унутар школе. 
 
Годишњим планом рада стручна већа су предложила акредитоване програме стручног 
усавршавања, како би овај Тим оформио списак програма које запослени желе да 



  

похађају. У зависности од средстава која је школа добила од локалне заједнице, школа је 
организовала адекватан број програма који су могли бити финансирани у оквиру те суме  
 
новца.  
 
Сходно наведеном, Тим за стручно усавршавање jе: 
 
 
●Координираo рад између запослених, стручних већа, стручних тимова и директора у 
планирању, припремању, праћењу, оцењивању и извештавању о стручном усавршавању. 
 
●Координирао са стручним удружењима у циљу организације стручних скупова 
 
●Оформио списак акредитованих програма и у зависности од финансијских могућности и 
направио одабир  
акредитованог програма и то из сваке категорије акредитованих програма, К1,К2,К3 и К4. 
Вођено је рачуна да запослени  
могу да имају избор, како би слушали програм из категорије која им недостаје у 
последњих пет година рада. 
 
Тим је дао следеће предлоге: 
 
-Семинар бр.761, компетенција К1, приоритети П1 под називом „Анализа интерпретације 
музичког дела“ у трајању од два дана (12 бодова). Реализатори програма : Дејан 
Синадиновић, редовни професор на катедри за клавир Факултета музичке уметности у 
Београду; Ненад Радић, ванредни професор на  
катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду. 
 
-Семинар бр.798, компетенција К2, приоритети П1 под називом  
„Примена барокне литеруре у вокалној и инструменталној пракси“ у трајању од два дана 
(16 бодова). Реализатори програма : Јасмина Михаљица директор ОМШ „Петар Коњовић“ 
Београд; Илеана Милић, професор соло певања ОМШ „Петар  
Коњовић“ Београд; Светислав Цветић, професор ОМШ „Петар Коњовић“ Београд. 
 
-Семинар бр.17, компетенција К3, приоритети П2 под називом „ 
Адолесценција: зашто и како? Развијање компетенција за рад са адолесцентима“ у 
трајању од два дана (16 бодова). Реализатори програма: Данијела Грандић, стручни 
сарадник - педагог, Гимназија "Живорад Јанковић" са домом ученика и ОШ  
"Мирослав Мика Антић", Нови Сад; Зорица Малешевић, психолог. 
 
-Семинар бр.125, компетенција К4, приоритети П2 под називом „Рад са тешким 
родитељима“ у трајању од два дана (16 бодова). Реализатори програма: Катарина Станић, 
психолог у Машинској школи „Радоје Дакић“, Београд; Катарина Крстић, специјалиста за 
селекцију и регрутацију, банка Интеза, људски  



  

ресурси, Београд.  
 
 
●Водио евиденцију савладаних програма за све запослене, од којих су следећи 
акредитовани програми ЗУОВ-а одржани у просторијама школе: 
 
-10. и 11.12.2016. је организовано за  прву групу, а 17. и 18.12.2016. за другу групу 
запослених  праћење семинара бр.125, компетенција К4, приоритети П2 под називом „Рад 
са тешким родитељима“ у трајању од два дана (16 бодова) 
 
-13. и 14.5.2017. је организовано за  прву групу, а 27. и 28.5.2017. за другу групу 
запослених  праћење семинара Семинар бр.761, компетенција К1, приоритети П1 под 
називом „Анализа интерпретације музичког дела“ у трајању од два дана (12 бодова) 
 
-19. и 20.6.2017. је организовано за  прву групу запослених  праћење семинара бр.17, 
компетенција К3, приоритети П2 под називом „Адолесценција: зашто и како? Развијање 
компетенција за рад са адолесцентима“ у трајању од два дана (16 бодова). Друга група 
запослених ће пратити семинар у августу 2017. Датуми још нису прецизирани од стране 
организатора. 
 
 
●Координирао активности у поступку избора наставника за стицање звања 
 

                                                           Јелена Коматина 
                                                   координатор Тима за стручно                  

    усавршавање и напредовање 
наставника и стручних сарадника 

   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ РАДА 
 
 
4.1. ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

Područja rada školskog psihologa: 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

III Рад са професорима 

IV Рад са ученицима 

V Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

VI Сарадња са директором, помоћником директора, руководиоцима одсека и 

стручним сарадницима 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

X Остали послови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Извештај о раду 

 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 У оквиру израде годишњег плана и програма рада школе психолог је дала свој 

допринос израдом годишњег програма рада психолога, плана рада Тима за 

самовредновање, Тима за инклузивно образоваwе и Тима за безбедност и заштиту 

ученика од насиља. 

 У оквиру овог подручја рада психолог је учествовала у изради индивидуалних 

образовних планова: ИОП 1 – за једног ученика, ИОП -2 за два ученика, ИОП-3 за 

два ученика,  припреми плана посета часовима у школи и изради плана сопственог 

стручног усавршавања. 

 Израда плана прилагођавања – мере индивидуализације за 3 ученика са оштећеним 

видом. 

 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

У оквиру овог подручја рада психолог је током године активно учествовала у: 

 

 Иницирању истраживања у оквиру самовредновања рада школе, изради 

инструмената процене, квантитативној и квалитативној анализи резултата 

истраживања, изради електронских презентација и презентовању резултата 

родитељима ученика 1. разр. ОМШ (области вредновања: подршка ученицима - 

анкета за професоре и родитеље о сарадњи родитеља и професора 

индивидуалне наставе). 

 Праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагању мера за 

побољшање ефикасности, економичности и успешности установе. Евалуација 

Упутства за правдање изостанака за разредне старешине, родитеље и ученике. 

 Праћењу остваривања ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3. Евалуација ИОП-а. 

 Педагошко-инструктивном раду са наставницима: посете часовима 

општеобразовне наставе, теоретске музичке наставе и индивидуалне наставе, 

посебно у оквиру инклузивног образовања (праћење напредовања ученика који 

се школују по ИОП-у и праћење напредовања ученика са оштећеним видом у 

одељењу „В. Рамадановић“). 

 Анализа успеха и изостајања ученика на класификационим периодима. 

 

III  Рад са професорима  

 Током године, психолог је сарађивала са професорима у решавању едукативних, 

васпитних и психолошких проблема ученика. 



  

 Током године, психолог је пружала информације професорима о способностима и 

психолошким карактеристикама ученика у циљу њиховог бољег разумевања и 

примене адекватних педагошких поступака, поштујући поверљивост података. 

 Током године, психолог је интензивно сарађивала са разредним старешинама у 

циљу појачаног васпитног рада са ученицима који учестало изостају са наставе . 

 У шк. 2016/2017.год. психолог је учествовала, као члан комисије, у припремању 

кандидата за полагање стручног испита. 

 Током године, психолог је пружала помоћ професорима у изради индивидуалних 

образовних планова и планова прилагођавања (мере индивидуализације). 

   

 

IV Рад са ученицима (групни и индивидуални) 

У школској 2016/2017.години на овом подручју рада послови психолога обухватали су 

следеће: 

 Испитивање особина личности ученика I раз. СМШ стандардизованим 

психолошким тестом (тест ПИЕ), обрада протокола са теста и израда личног 

профила ученика, дискусија профила у индивидуалном саветодавном раду са 

сваким учеником појединачно; 

 Организовање и вођење РАДИОНИЦА за превазилажење треме за ученике СМШ 

 Индивидуални саветодавни рад са ученицима који имају различите тешкоће у 

развоју и сазревању. 

 Појачан васпитни рад са ученицима  

 

V Сарадња и саветодавни рад са родитељима/старатељима 

 У оквиру индивидуалних консултација информисање родитеља о психолошким 

карактеристикама њихове деце у циљу њиховог оспособљавања за боље 

разумевање развојних потешкоћа, карактеристика личности, нивоа способности. 

 Сарадња са родитељима ученика којима је одређен појачан васпитни рад 

 Индивидуални саветодавни рад са родитељима ученика са тежим психолошким 

проблемима или тежим поремећајима породичних односа и њихово даље 

усмеравање на сарадњу са Центром за социјални рад, Институтом за ментално 

здравље. 

 Организовање и вођење родитељског састанка за родитеље ученика са развојним 

тешкоћама и инвалидитетом: избор представника за Савет родитеља. 

 Вођење родитељског састанка за родитеље ученика 1. разр. ОМШ. 

 Сарадња са родитељима ученика који се школују по ИОП-у. 

 

 



  

VI САРАДЊА  СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА, 

РУКОВОДИОЦИМА ОДСЕКА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 У протеклој школској години психолог је сарађивала са директором на припреми 

докумената школе, прегледа, извештаја и изради индивидуализованих образовних 

планова. 

 Психолог је континуирано сарађивала са директором, помоћником директора, 

руководиоцима одсека и педагогом школе у циљу праћења напредовања ученика, 

пружања подршке напредовању ученика, предлагања педагошких и дисциплинских 

мера, предлагања организационих решења за унапређивање васпитно-образовног 

рада  и решавања актуелних школских проблема.  

 У првом полугодишту психолог је упознавала новог педагога школе са 

организацијом школе и специфичним садржајима послова стручног сарадника у 

музичкој школи. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

У школској 2016/2017.год. психолог је учествовала у раду: 

 Наставничког већа,  одељенских већа 

 Стручних већа 

 Педагошког колегијума 

 Тима за самовредновање рада школе, Тима за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, Тима за инклузивно образовање 

 Дисциплинске комисије 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 У школској 2016/2017. год. психолог је учествовала у раду Секције за 

психологију музике у Друштву психолога Србије.  

 Због разјашњавања нејасноћа у вези прилагођавања пријемног испита за 

ученике који завршавају ОМШ по ИОП-у 2, психолог је сарађивала са 

Школском управом, Мрежом подршке инклузивном образовању и Групом за 

социјалну инклузију. 

 Психолог је у овој школској години успоставила сарадњу са координатором 

Интерресорне комисије из Локалне самоуправе Земун. 

 У циљу благовременог пружања помоћи ученицима, психолог је сарађивала са 

васпитачима из Дома за ученике “Змај”. 

 Сарадња са другим музичким школама: размена искустава и стручне 

консултације са психолозима. 



  

 Сарадња са МУП-ом Земун, одељење за малолетнике. 

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Током године психолог је водио следећу евиденцију: 

 Дневник рада школског психолога, психолошки досије ученика, евиденција о 

појачаном васпитном раду 

 Евиденције о извршеним анализама, истраживањима, психолошким тестирањима, 

појачаном васпитном раду, посећеним часовима. 

 Педагошки профили за све слепе и слабовиде ученике и остале ученике са 

развојним тешкоћама и инвалидитетом. 

 ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3, евалуација ИОП-а. 

 Евиденција о посећеним часовима групне и индивидуалне наставе: протоколи о 

посећеним часовима. 

 Записници са састанака Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање 

и Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ у шк.2016/2017.год. 

a. Учешће на акредитованом семинару: Рад са тешким родитељима 

b. Учешће на акредитованом семинару: Употреба говорних технологија као 

асистивних технологија у настави 

c. Стручно усавршавање у институцији 

d. Праћење стручне  литературе 

 

X ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 Рад у настави: извођење наставе Психологије за 3.разр. ООН. 

 Припремање наставног материјала за активну наставу Психологије. 

 Учешће у раду испитних комисија за општеобразовне предмете (ванредни, 

разредни, поправни испити) 

 Учешће у раду испитне комисије за матурски српски. 

 Праћење изостајања и успеха ученика у “Галису”. 

 Коришћење интернет извора у циљу прикупљања разноврсних стручних 

информација, праћења нових прописа и законских аката. 

 Осмишљавање и креирање паноа за ученике (психолошки кутак) 

 Осмишљавање и израда новог материјала за радионице о треми – развој програма 

радионица о треми. 

 Превод стручних текстова са енглеског језика. 

 
 

      Снежана Тодоровић, психолог 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 

Школски педагог својим радом доприносио је остваривању циљева и задатака утврђених 

наставним планом и програмом као и доприносио унапређивању свих облика образовно-

васпитног рада школе. 

Школски педагог је: 

- учествовао у стварању повољних услова за оптимална школска постигнућа и 

професионални развој ученика, као и подстицању и праћењу тог развоја; 

- обављао саветодавно-васпитни рад с ученицима и родитељима и педагошко-

инструктивни рад с наставницима; 

- доприносио обогаћивању педагошких, дидактичко-методичких знања наставника, 

родитеља, ученика и учествовао у њиховој практичној примени у образовно-васпитном 

раду; 

- доприносио стварању позитивних интерперсоналних односа између ученика, ученика и 

наставника у образовно-васпитном раду; 

- стручно се усавршавао и припремао за област у којој  је оствариво садржаје програма 

свога рада. 

Школски педагог обављао је следеће послове: 

- планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада  

-реализација наставног плана и програма у сарадњи са наставницима –  

- рад с ученицима  

- сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика  

- аналитичко-истраживачки рад  

Поред наведених послова школски педагог обављао је и следеће послове: учествовао у 

раду стручних органа; припремао се за рад; стручно се усавршавао; израдјивао 

документацију за потребе школе и сарађивао са стручним институцијама  

I Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада 

(сарадња са директором и другим учесницима у образовно-васпитном раду)  

- Педагог је радио на: 

- плану и програму васпитног рада с ученицима  

- припремању годишњег плана посета цасова 

- учешћу у упису и уписним активностима     

- обезбеђивању услова за тимски рад и др. 

- праћењу реализације свих облика образовно-васпитног рада, а посебно:плану 

реализације образовних циљева,примени свих облика, метода и средстава 

рада,методологије оцењивања, працење иновација које се планирају и реализују у школи; 



  

-працењу ефеката образовно-васпитног рада (успеха и понашања ученика); 

-ради остваривања наведених послова и задатака праћења присуствовао је  часовима и 

другим облицима образовно-васпитног рада 

- учествовао  у праћењу водјења педагошке документације у школи. 

II Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма (сарадња с 

наставницима, одељењским старешинама и другим учесницима у образовно-

васпитном раду)  

- У сарадњи с наставницима педагог је учествовао у: 

- праћењу и унапређивању оцењивања ученика  

- консултовању приликом примене  програма за ученике који савлађују програм 

образовања у року краћем од предвиђеног   

- предузимању одговарајућих мера и избору метода и њихове реализације за ученике 

који заостају у раду и учењу  

- информисању стручних актива и наставника као и других стручних органа и учесника у 

образовно-васпитном процесу о запажањима у раду са појединим категоријама ученика  

-учешће у комисијама за припремање наставника приправника за полагање стручних 

испита  

-У сарадњи с одељењским старешинама учествовао је  у: 

- упознавању одељењских старешина с педагошким карактеристикама ученика; 

- избору садржаја, метода и облика рада с одељењем; 

- реализацији садржаја и облика, а пре свега у вези с актуелним питањима из живота и 

рада одељења 

- испитивању педагошких узрока поремећених односа и других проблема који се јављају у 

колективу ученика; помаже у проналажењу и реализацији мера за превазилажење 

проблема; 

- стварању погоднијих педагошко-социјалних услова за напредовање ученика 

(дидактичко-методички поступци, средстава подстицања и сл.) у школи и породици; 

III Рад с ученицима  

- Прикупљао све релевантне податке који су значајни за рад педагога с ученицима; 

- Вршио испитивање педагошких чинилаца успеха и напредовања појединих ученика, 

одељења, група, предлаго и предузимао мере за подстицање даљег развоја; 

- Вршио испитивање педагошких чинилаца неуспеха у савладавању програма у целини 

или у појединим предметима и активностима код појединаца, група, одељења и разреда; 

предлагао и учествовао у реализацији мера за отклањање неуспеха; 

- Обављао саветодавно-васпитни рад с ученицима (групни и индивидуални): 

- који постижу слабији успех, 



  

- испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и имају проблема у 

понашању, 

- имају теже повреде радних и школских дужности, 

- живе у неповољним породичним и другим социјално-педагошким условима  

- Индивидуално и групно радио с ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање 

рационалних метода учења 

IV Сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика  

Педагог је : 

- Од родитеља прикупљао податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика. 

- Информисао родитеље о педагошким карактеристикама и проблемима њихове деце. 

- Обављао педагошки саветодавни рад с родитељима ученика ради њиховог упућивања у 

поступке за решавање проблема деце. 

 

V Аналитичко-истраживачки рад  

- Самостално или у сарадњи с другима сачињавао документа у вези с радом школе  

- Организовао И  учествовао у истраживању специфичних потреба и проблема школе ( У 

овој сколској години , за потребе Тима за самовредновање радио је статистичко 

истраживање о упису наших средњошколаца на високошколске институције, у протеклих 

10 година. Резултати истраживања су презентовани  Педагоском колегијуму, 

Наставничком већу И Школском одбору)  

VI Остали послови  

- Учествовао у раду седница наставничког и одељењских већа и давао мишљење и 

предлоге за решавање проблема који се разматрају  

- Сарађивао са стручним институцијама (образовним, здравственим, социјалним)  

- Припремао се за рад. 

- Стручно се усавршавао (кроз семинаре) 

- Водио документацију о свом раду  

 
Јагода Анђелковић Љујић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Извештај за вртић и музичко забавиште 

 

У овој школској години музички вртић и забавиште(групаМ.Јовичић) је похађало око 35 

деце(број се незнатно мењао због константног уписа и исписа деце) и они су били 

распоређени у 3 групе,1 група вртића и 2 групе музичког забавишта. 

Циљ рада са децом је да пре свега заволе музику,певање и да науче кроз слушање 

музике, цртање и музичке игре нешто о композиторима класичне музике и о музичким 

инструментима,као и да свирају металофоне и удараљке и по мало клавир. 

Током другог полугодишта имали смо гостовања инструменталиста-професора и ученика 

наше школе,који су деци представили поједине 

инструменте(виолина,хармоника,флаута,гитара) и одсвирали кратак програм,тако да су 

деца могла да чују како ти инструменти звуче и да се евентуално одлуче који би они 

инструмент изабрали да свирају у будућности. 

Приређена су и два концерта,први је био у децембру,Новогодишњи концерт (мала сала 

школе),деца су певала и свирала(удараљке),а завршни концерт,тј.приредба одржана је у 

великој сали школе 31.5.2017  и том приликом деца су извела представу „Чаробна 

шума„(аутор Мирјана Јовичић) која је праћена са неколико песама и плесом. 

Деца су отворила свечани завршни концерт мш“Манојловић“ у Коларцу 12.6.2017 и том 

приликом су извели две дечје песме. 

Много деце је  исказало  жељу да и следеће године иду на часове у музичко забавиште а 

велики број се и пријавио за предшколски припремни програм,групни клавир или 

пријемни испит за први разред основне музичке школе,тако да је циљ наставе оправдан и 

мени је била изузетна част и задовољство да се дружим са најмлађим ученицима наше 

школе. 

                                                                                                                  Професор Мирјана Јовичић 

 

 

 

 

 



  

Љубав према музици се развија од најмлађег узраста.У току школске 2016/17. године у 

класи проф. Александре Лазендић програм музичког забавишта похађало је двадесет 

троје а музичког вртића 9-оро деце. Часови су се одвијали два пута недељно. На часовима 

је научен велики број песама, такође народних песама, слушано је по избору професора а 

прилагођено узрасту деце много дела из класичног опуса, коришћени су инструменти из 

Орфовог инструментарија, играле су се музипчке игре. 

Рад са старијом групом је још подразумевао и делимично описмењавање и учење нота. 

У јануару 2017. одржан је у свакој групи јавни час којем су присуствовале маме, тате, баке, 

деке. Презентовано је све оно сто смо до тог периода научили. Круна рада је био наступ 

ове деце на завршном концерту школе одржаном на КНУ 12. јуна. Извели су две песме: 

народну песму "Седи Ћира" и "Димничар" Р. Шермана. 

На све ове начине деца узраста 4-7 година постепено су ушла у свет музике. Такође се код 

њих развио однос према овој уметности. 

       Професор Александра Лазендић 

                  

Извештај  о превођењу музичке литературе на Брајево писмо 

 

Милица Филајдић, сарадник за израду дидактичких средстава за децу са 

сензомиоторичим сметњама- нотограф  и Милош Родић, наставник солфеђа 

Остварено:  

Анђелка Пејовић, Маја Андрејевић-Шпански језик за шести разред основне школе 
 
Зорислава Васиљевић и сарадник Татјана Дробни-Уџбеник за ученике 3 разред школе за 
основно музичко образовање Солфеђо – Ритам 2 (једанаесто измењено и допуњено 
издање, 2007.године) 
 
Зорислава Васиљевић-Уџбеник за ученике 4 разред школе за основно музичко 
образовање Солфеђо – Ритам 2 (друго издање 1988.године) 
 
Зорислава Васиљевић , Ивана Дробни , Гордана Каран и Зоран Николић-Солфеђо за 
четврти разред средње музичке школе (друго прерађено издање, 1999.година 
 
Александра Каралић-Збирка за други разред музичке школе  
Марко Тајчевић-Основна теорија музике 
Ј. Хајдн-Клавирска соната Ес дур 
Хачатуријан-Етида 



  

Ј. Бах-Мали прелудијум  е мол 
Беренс-Етида Еф дур 
Краус-Етида де мол 
Бах-Менует Ге дур 
Није довршена књига, у припреми: 
Славица Смиљанић Марковић-Кантабиле за први разред средње музичке школе (други 
део)  
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ- Синдикат „Независност“ 

 

Септембар 2016. 

Главни повереник, Мирјана Латић, известила је чланове  синдиката  и  Надзорни одбор о 

стању на рачуну 

Октобар 2016. 

- Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на 

седници одржаној  10. 10.2016. донео је одлуку да се изврши  анкетирање чланова 

синдиката да ли желе да изврше систематски преглед (по сопственом избору – у оквиру 

понуђеног пакета) у износу 3.000 динара и то 2.000 динара које дотира синдикат + 1.000 

динара доплате из личних средстава.  

Новембар 2016. 

Утврђено је да се за систематски преглед  у овом периоду није пријавило довољно 

чланова, па је организација систематског прегледа одложена за време када се сакупи 

довољан број чланова синдиката  

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је Конгресу  ГСПРС 

„Независност“  и изборима за представнике ГСПРС „Независност“  у Школској управи 

Београд. 

Децембар 2016. 

-          Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 

одржаној  11. 12.2016. донео је следеће одлуке: 

 



  

1) Са рачуна синдиката колегама који имају децу до 11 година старости биће 

исплаћен износ од 2.000  динара (по детету, дакле 4.000 за колеге који имају двоје деце 

тог узраста) за куповину новогодишњих пакетића који ће бити уручени после дечије 

представе у школи.  Укупно  је  за ту намену утрошено   42.000 динара 

2)  Са рачуна синдиката исплатити солидарна годишња накнада члановима синдиката 

из помоћног особља школе (домар и теткице) у износу од 3.000 динара – укупно за то 

издвојити 24.000 динара 

 

- Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала  је једнодневном  

семинару под називом „МАСКА УЧЕНОСТИ“  у просторијама централе ГСПРС 

„Независност“ , који је обрађивао усавршавање вештина и савлађивање недостатака  у 

начину обраћања  органима  државне управе. 

 Фебруар 2017. 

-          Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  донео је 

одлуку о прихватању завршног рачуна синдиката за 2016. годину 

-              Ангажовано  је  стручно лице за рачуноводствене послове  и  предат је завршни 

рачун Синдиката „Независност“ МШ „Коста Манојловић“  Агенцији за привредни регистар.  

-  Извршена је процедура  за добијање електронског потписа  у АПР-у  и синдикат МШ 

„Коста Манојловић“  је добио потврду  о  уредној  регистрацији. 

- Одржана је седница Надзорног одбора, који је прихватио завршни рачун за 2016. годину 

Март 2017. 

-     Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“  донео је 

одлуку  да се са рачуна синдиката уплате трошкови књиговодствених услуга  ради израде 

завршног рачуна рачуноводственој  агенцији Ј.С.  у  износу од 17.000 динара 

Април  2017. 

-         Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 

одржаној  10.04.2017. донео је одлуку да се уплате са рачуна трошкови услугa 

поликлинике Еуромедик – Дом здравља Земун (у Косовској улици) у износу  74.000 

динара за извођење систематског прегледа за 37  чланова синдиката који су се у 

претходно спроведеној анкети одлучили да желе да изврше систематски преглед 

Завршени су сви прегледи  чланова синдиката у поликлиници „Еуромедик“ 

 



  

Мај 2017. 

 -   На рачун поликлинике Еуромедик – Дом здравља Земун  је извршена уплата за још два 

члана синдиката који су се накнадно одлучили да изврше систематски преглед - у износу 

од 4.000 динара, тако да је на рачун поликлинике у два наврата укупно уплаћено 78.000 

динара 

Јун  2017. 

На Редовној скупштини синдиката МШ „Коста Манојловић“  главни Повереник синдиката 

је поднела извештај о раду као и о стању на рачуну синдиката. Главни Повереник 

синдиката, Мирјана  Латић,  затражила је изјашњавање о томе да ли чланови синдиката 

желе да их и у наредној години представља и добила  је  једногласно поверење чланова 

синдиката. 

Јул 2017 

Донета је одлука  да се са рачуна синдиката исплати помоћ Толди Лидији  у износу од 

7.000 динара, због смртног  случаја у породици 

Август  2017. 

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, потписала је тзв. ЦЕНУС – систематизацију 

радних места  у школској 2017-2018. и слободних  радна места у установи 

-      Скупштина  синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници одржаној  

31. 08.2017.   подржала  је одлуку  ГСПРС „Независност“  о одржавању једночасовног 

штрајка упозорења   01. септембра  2017. У нашој школи синдикат је штрајк упозорења 

манифестовао састанком чланова синдиката  тог дана од 13.00-14.00 часова у 

просторијама школе. 

Закључак 

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је редовно седницама ГСПРС 

„Независност“ и поступала у складу са одлукама централе. 

 Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је редовно седницама 

Школског одбора МШ „Коста Манојловић“ .  

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, редовно је на седницама Синдиката 

обавештавала чланове о стању на банковном рачуну. 



  

Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“  на дан 01. 09. 2017. броји  71 члан. Из 

синдиката је иступило 2 члана. Један  члан синдиката, Нада Јовановић, отишла је у пензију 

и тиме како  више није представник запослених, није ни  члан синдиката „Независност“ 

МШ „Коста Манојловић“ 

Синдикату је приступио један нови члан. Одржано је 4 седница синдиката и 8 седница 

одбора повереника, као и две седнице надзорног одбора. 

И током  2016-2017. године, Синдикат МШ“Коста Манојловић“  је вршио исплате 

солидарне помоћи за чланове синдиката који су имали смртни случај у породици – сваком 

у износу од 7.000 динара 

 

                                                                                                                     Главни повереник 
         Мирјана Латић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР ОМШ  

У овој школској години оркестар ниже школе је наступао једанпут  у првом и четири пута  

у другом полугодишту.  

У првом полугодишту је наступао у сали Београдске Филхармоније поводом Дана школе.  

У другом полугодишту на Републичком такмичењу где је освојио другу,прву награду, и на 

Фестивалу музичких и балетских школа у Зрењанину где је освојио прво место, на 

завршном концерту у Великој сали КНУ и концерт на Дивчибарама у оквиру летњег кампа. 

Ученици су у току ове школске године а у оквиру предмета оркестар увежбавали и 

свирали на концертима дела различитих аутора, епоха, и жанрова. 

Свирали су  

1. Robert S. Frost: „Star Valley Suite“ I,II, III stav  

2. Emil Waldteufeal Arr. RobertLongfield „The Scaters Waltz“ 

3. Ruska narodna pesma Arr. Carrie Lane Gruselle „Poscard from Russia“ 

Ђаци су задати програм савладали на завидном нивоу, што је публика показала својим 

аплаузом на наступима.  

    Предметни наставник, проф. Небојша Цвијановић 



  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР СМШ 

У овој школској години оркестар средње школе је наступао једанпут  у друом полгодишту 

на концерту на Дивчибарама у оквиру летњег кампа.  

Ученици су у току ове школске године а у оквиру предмета оркестар увежбавали и 

свирали на концертима дела различитих аутора, епоха, и жанрова. 

Свирали су  

1. Salvador Martinez Garcia: Danza de Hachas 

2. Salvador Martinez: Hop Tango 

3. Giacomo Puccini: Crisantemi 

4. Tim Aucoin: Tchefuncte Schuffle 

Ђаци су задати програм савладали на завидном нивоу, што је публика показала својим 

аплаузом на наступима. 

Предметни наставник, Проф. Небојша Цвијановић, диригент  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР ХАРМОНИКА 

После дуго времена обновљен је рад оркестра наше музичке школе. У овој школској 

години оркестар ХАРМОНИКА је наступао једанпут у ПРВОМ полугодишту на концерту у 

сали школе у оквиру прославе дана школе. 

Ученици су у току ове школске године а у оквиру предмета оркестар увежбавали и 

свирали на концертима дела различитих аутора, епоха и жанрова.  

Свирали су:  

Светолик Пашћан: Српска свита 

Alessandro Marcello: Oboe Concerto 

Свиридов: Валцер  

 



  

Ђаци су задати програм савладали на завидном нивоу, што је публика показала својим 

алпаузом на наступима. У раду оркестра као стручни сарадник учествовала је и проф. 

Блаженка Биочић.  

 

                                                                  Небојша Цвијановић, диригент  

        
 
 
 

УЧЕШЋЕ У АКТИВНОСТИМА УНЕСКО КЛУБА 

 

У  школској 2016/2017. години реализовани су следећи програмски садржаји Унеско клуба 

М.Ш.“Коста Манојловић“: 

 

Редни 

број Програмски садржај Време 

Носиоци 

остваривања 

програма 

1. 
Израда паноа Унеско клуба са информацијама 
битним за студијско путовање за време 
пролећног распуста.  

Септембар Весна Смиљанић, 

управа школе 

није реализовано 

2.  
Сајам књига 2016 – посета 

Октобар 

 

Весна Смиљанић, 

Соња Ђукић  

реализовано 

3.  Посета музеју Николе Тесле  Новембар 

  

Весна Смиљанић 

није реализовано 

4.   Посета Југословенском драмском позоришту - 

представе 

Децембар                      

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 

5  Посета музеју Драмских уметности Фебруар Весна Смиљанић 

није реализовано 



  

6.  Посета музеју Јована Цвијића Март 

  

Весна Смиљанић 

није реализовано 

7.  Студијско путовање Април Весна Смиљанић  

није релизовано 

8. Обележавање Дана планете Земље  

(пано у школи) 

Трибина о значају рециклаже  

Април Весна Смиљанић 

није реализовано 

9. 

 

Посета Етнографском музеју Мај 

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 

9. 

 

Посета Народном позоришту - представа Јун Весна Смиљанић 

није реализовано 

 

Весна Смиљанић, проф.



  

 ТАКМИЧЕЊА  И  НАГРАДЕ  2016/2017 
 

 

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „HASKOVO“  

Bugarska, 22.oktobar 2016. 

 

II nagrada 

Staša Žikić, II srednje 

Klasa: Sanda Dramićanin 

 

MEĐUNARODNO TAKMIČENjE  „Usti nad Labem“ 

Češka , 8.-11. 11.2016.god. 

 

I NAGRADA 

 

Una Miljuš  

klasa: Radojka Ivanović 

 

I SPECIJALNA NAGRADA ZA IZVOĐENjE BETOVENOVE SONATE 

 

ŠESTO TAKMIČENJE SRPSKA SOLO PESMA MLADENOVAC /2016 

 

Klasa: AnaJovanovic 

Klavirski saradnik: Stevan Vrca 

 

Prva kategorija: 

 

Prodanovic Milana I oms / prva nagrada (98) / LAUREAT / za oms 

Djelić Danica I oms / prva nagrada (95) 

Milenkovic Nikolina I oms / prva nagrada (93) 

Stefanovic Marija II oms  / prva nagrada (92) 

Tolimir Anja I oms / druga nagrada (85,67) 

Dugonjic Dunja I oms / druga nagrada (82) 

 

Druga kategorija: 

 

Lastro Iva I sms / prva nagrada (97) 

Rokvic Luka I sms / prva nagrada (95,66) 



  

2. Akkordeonfest- Grac, Austrija,  26.-27.11.2016.god. 

 

Laureat  kategorije 

Garić Drago III raz.sr.šk.- klasa D.Rakić 

 

I nagrada 

Filipović Igor I raz.sr.šk.- klasa D.Rakić 

Jovanović Bojana I raz.sr.šk.- klasa D.Rakić 

 

XIV TAKMIČENJE SOLO PEVAČA „LAZAR JOVANOVIĆ“  

BEOOGRAD, (9-11 XII 2016) 

                                  

Pretkategorija B, dame:  

 

Ana Garotić ( kl.Vranić, kl.sar.Aleksić N.)                                     I 5 

 

Pretkategorija B, gospoda: 

    

Mark Kurmanbajev (kl.Nenić, kl.sar.Gavroska St. H.)            III 3 

 

I kategorija, dame: 

 

Novčić Katarina (kl.Jovanović,kl.sar.Vrca S.)                                I 1 

Žirović Marija (kl.Nenić, kl.sar.Gavroska St. H)                           II 2 

 

II kategorija, gospoda: 

 

Andrić Igor (kl.Nenić, kl.sar.Gavroska St. H.)                               III 2 

 

 

 

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENjA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE 

Solfeđo: 

Jovan Mladenović, II  razred  SMŠ                   I  nagrada      99 poena 

Aleksa Janković  , II  razred  SMŠ                     I  nagrada      97,82 poena 

Ognjen Milosavljević,  II  razred  SMŠ           III nagrada     86,83  poena 

                                 (klasa Nine Subotić) 

Milica Gajak, I  razred  SMŠ                               I  nagrada      96,66 poena 



  

Lara Ritan, I  razred  SMŠ                                   II  nagrada      94  poena 

                                  (klasa Aleksandre Karalić) 

Laura Grego,  III  razred  SMŠ                               I  nagrada      96,66 poena 

Uroš Miletić, III  razred  SMŠ                           II  nagrada      93,66 poena 

                                 (klasa Milođa Rodića) 

 

Disa Anđelković, III  razred  SMŠ                      II  nagrada      91,66 poena     

Đukić Milan,  III  razred  SMŠ                            III nagrada      86,66 poena 

                                 (klasa Nine Subotić) 

Solfeđo (dvoglas): 

Aleksa Janković i Milica Gajak                         LAUREAT  100 POENA 

Ognjen Milosavljević i Jovan Mladenović    I  nagrada      98 poena 

Teorija muzike: 

Nevena Ristić,  I  razred  SMŠ                             I  nagrada      96 poena 

                                  (klasa Olivere Stambolić) 

Ognjen Milosavljević,  II  razred  SMŠ            II  nagrada      91 poen 

Aleksa Janković,  III  razred  SMŠ                      III nagrada      87,5 poena 

                                   (klasa Nine Subotić) 

 

MEĐUNARODNO TAKMIČENjE  „Bela  Lira“ 

Belgorod, Rusija           12-16.12.2016.god. 

 

 

Una Miljuš - Grand Prix 

 

Sergej Čavić – 1. nagrada u II kategoriji 

 

klasa: Radojka Ivanović 

 



  

TREĆE MEĐUNARODNO TAKMIČENjE SOLO PEVAČA“VERA VITKAI  

                           KOVAČ“, NOVI SAD, 16-18.decembar 

 

predkategorija: 

Ana Garotić, kl.Vranić, kl.sar.N.Aleksić                                         I 1 

 

III kategorija: 

Tatjana Miletić, kl.Vranić, kl.sar.N.Aleksić                             II 1 

Radmila Stanišić, kl.Vranić, kl.sar.N.Aleksić                       I 3 

 

IV  kategorija: 

Ida Magarašević, kl.Nenić, kl.sar.H.Gavroska                            III 1 

 

 

9. klavirsko takmičenje "J.Slavenski" 

Beograd 22-24.12.2016. 

 

Kategorija:   2.razred 

Đoković Konstantin           I-3 RadojčićSiniša 

Zagorac David                   II-3 Radojčić Siniša 

Bazović Ilija                     II-4 Vukosavljević Zorica 

 

Kategorija:   3.razred 

Grbić Uroš                         II-2 Vukosavljević Zorica 

 

Kategorija:    4.razred 

Nikolić Petar                               II-3 Radojčić Siniša 

 

Kategorija:    6.razred 

Opačić Milica                             I-2 Radojčić Siniša 

Đorđević Andrej                        I-3 Radojčić Siniša 

 

Kategorija:    3.srednje 

Končarević Jovana                    III-2 Zorica Vukosavljević 

 

Kategorija:     4.srednje 

Beraković Dunja                         I-6 Olga Malević-Đorđević 

 



  

 

MEĐUNARODNO   TAKMIČENjE   „DAVORIN JENKO“ 

28-31.januar 2017.godine 

 

 PRETKATEGORIJA   B 

 Mila Ilić    I-7                                        klasa Ana Đorđević 

 Tatjana Popović     III-7                      klasa Ivana Todorović 

 

 KATEGORIJA    A 

 Iskra Milenković     II-2                     klasa Ana Đorđević 

 Radonjić Dimitrije   III-4                   klasa  Aneta Crnobrnja 

 

KATEGORIJA    B 

 Vasilija Jezdić      II-1                          klasa Ivana Todorović 

 Kovač Marija         II-7                        klasa Lidija Glavić 

 Jovana Končarević     III -2                klasa Zorica Vukosavljević 

 

KATEGORIJA    C 

 Miloš Grnčaroski   II-3                        klasa Lidija Glavić 

 Petar Toškov       III-1                         klasa Tanja Jablanović    

 Milan Đukić      III-3                            klasa Tanja Jablanović    

 

KATEGORIJA    D 

 Dunja Beraković   III-4                     klasa Olga Malević Đorđević 

 Nikola Lekić    III-5                            klasa Ivana Todorović 

 

SUSRETI FLAUTISTA „TAHIR KULENOVIĆ“ VALJEVO 

25-26.02.2017. 

I nagrada 

Marija Kovač, 6. r.  

Klasa: Vladislav Stajević 

Kl.saradnik: Lidija Toldi  

 

II nagrada 

 

Disa Anđelković, III sr. 

Klasa: Tijana Krstić 

Kl.saradnik: Lidija Toldi  



  

MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“ BEOGRAD 
04.03.2017.  

 

I nagrade 
Ivana Vučković V omš 
Kl. Tamara Grubin 
Kl.sar. Biserka Marović 
 
II nagrada 
Mihailo Vučković III smš 
Kl. Tamara Grubin 
Kl. sar. Biserka Marović 
 

MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“ 

MŠ „V.LISINSKI“- KLAVIR 

 

I nagrade 

Dunja Beraković , 4.r.  

Kl. Olga Malević Đorđević 

 

Andrej Marković, I sr. 

Kl. Dina Hadžiomerović 

 

Luka Bogavac, VI r. 

Kl. Vojin Milanović 

 

Elena Kadžibanov, III r. 

Kl. Vojin Milanović 

 

Luka Obradović, II r. 

Kl. Vojin Milanović 

 

Matija Đorđević, III r. 

Kl. Vedran Nenadović 

Kl.sar. Ana Kokir 

 

Marta Milošević, III sr. 

Kl. Ivan Kirn  

Kl.sar. Nikola Zdravković 



  

Ivana Vučković, V r. 

Kl. Tamara Grubin 

Kl.sar. Biserka Marović 

 

II nagrada 

 

Mihailo Vučković, III sr. 

Kl. Tamara Grubin 

Kl.sar. Biserka Marović 

 

17. TAKMIČENjE MLADIH PIJANISTA – ZRENjANIN 

11-12.MART 2017.godine 

 

Sergej  Čavić      klasa Radojka Ivanović 

I2 nagrada u petoj kategoriji 

 

“DAVORIN JENKO”  

Beograd, mart, 2017.  

 

Marta Milošević ,2.srednje ,LAUREAT,   I /100  

Klasa: Ivan Kirn 

Kl. sar. Nikola Zdravković 

 

Lazar Petković, III razred,  LAUREAT 98 bodova 

Klasa: Nemanja Zlatarev 

Kl.sar. Nikola Zdravković 

 

Andrej Jovanović, 2. razred , I /99 

Klasa: Ivan Kirn 

Kl.sar. Nikola Zdravković 

 

Aljoša Jovanović, 4 razred,  I / 2 – 97,5 

Klasa: Aleksandar Antonijević 

Kl. sar. Nikola Zdravković 

 

Veljko Kojić,1. srednje,  I/2 – 95,67  

Klasa: Bojan Vukelić 

Kl.sar. Nikola Zdravković 



  

Nebojša Brkić,2. srednje,  I/2 – 97,5 

Klasa: Aleksandar Antonijević 

Kl.sar. Nikola Zdravković 

 

Andrija Sekulić, 1. srednje I / 5 -   95,25  

Klasa: Tijana Krstić 

Kl.sar. Lidija Toldi 

 

Nastasja Jovanović, 2.razred  I / 6  -  95,5  

Klasa: Tijana Krstić 

Kl.sar. Lidija Toldi 

 

Vasilije Glušica, 1. razred   II/1 – 94,67 

Klasa: Bojan Vukelić 

Kl. sar.Nikola Zdravković 

 

Pešić Vladimir, 1.srednje,  II/1 – 94 

Klasa: Bojan Vukelić 

Kl.sar. Nikola Zdravković 

 

Andjela Ljubičić, IV srednje  II/2 – 92,33 

Klasa. Bojan Bukelić 

Kl.sar. Nikola Zdravković 

 

Darija Popović, 2. srednje  III / I / 88 

Klasa: Tijana Krstić 

Kl.sar. Lidija Toldi 

 

Disa Andjelković, 3. srednje III / 3 / 85,25 

Klasa: Tijana Krstić 

Kl.sar. Lidija Toldi 

 

 

X Medjunarodno takmičenje harmonike, Arandjelovac 12.3.2017. 

 

I nagrada 

Filipovic Igor, I raz.sr.šk. 

Klasa: Danijela Rakić 



  

Jovanovic Bojana, I raz.sr.šk. 

Klasa: Danijela Rakić 

 

II  nagrada 

 

Petrić Mihajlo, II raz.sr.šk. 

Klasa: Danijela Rakić 

 

TAKMIČENjE „BINIČKI“  

Beograd 14-15.3.2017. 

 

Sofija Dodig 

Laureat kategorije za 5. razred, 100 bodova i laureat svih kategorija takmičenja na violini. 

Klasa: Jelena Komatina 

Klavirski saradnik: Neda Aleksić 

 

Kategorija:   3.razred 

Saša Opsenica             I-1  100 poena   klasa Irena Oparov 

Dimitrije Radonjić     I-2  99 poena     klasa Aneta Crnobrnja 

Mila Ilić                      I-3   96 poena    klasa Ana Đorđević 

Mihajlo Kostić              II-2   85 poena   klasa Biljana Pejić 

Milošević Teo             III-2  78 poena    klasa Ana Đorđević 

 

Kategorija:    4.razred 

Andrej Jovanović        I-2  97 poena     klasa Olga Malević Đorđević 

Iskra Milenković       I-4  94 poena     klasa Ana Đorđević 

Katarina Kostić          II-1   88 poena    klasa Irena Oparov 

Tatjana Popović          II-2   85 poena    klasa Ivana Todorović 

 

Kategorija:    5.razred 

Sergej Čavić     I-1  100 poena   LAUREAT TAKMIČENjA klasa Radojka Ivanović 

Sofija Rodić   III-1  79 poena    klasa Bilja Pejić 

Milica Trajković    III-4  70 poena    klasa Olga Malević Đorđević 



  

Kategorija:    6.razred 

Milica Opačić       I-1  97 poena     klasa Siniša Radojčić 

Andrej Đorđević    I-3  93 poena     klasa Siniša Radojčić 
 

solfedjo 

Lena Veljanovski III razred, klasa Emilija Vukelic, I nagrada, 98.67 poena 

Bogdan Milovanovic IV razred, klasa Emilije Vukelic, I nagrada 99 poena 

 

 

SIRMIUM MUSIC FEST- SREMSKA MITROVICA 

17-19. mart 2017.godine 

 

ČETVRTA KATEGORIJA     

 Marković Andrej     III-1                    klasa Dina Hadžiomerović 

 

PETA  KATEGORIJA     

 Dunja Beraković    I-3                   klasa Olga Malević Đorđević 

 Milica Popović   I-5                   klasa Dina Hadžiomerović 

 

 

TAKMIČENJE MLADIH TALENATA ``MITA TOPALOVIĆ``Pančevo 

19.03.2017. 

 

Klasa Ana Jovanović  

I/2 nagrada (97,83) 

 

Trio ``TON NOSTRIS``   II kategorija 

Milana Prodanović    / solo pevanje / I omš 

Danica Đelić    / solo pevanje / I omš 

Anja Tolimir    / klavir / klasa S. Radojčić 

 

I/1 nagrada (98, 67) 

 

Trio ``MALENE``   II kategorija 

 

Marija Stefanović   / solo pevanje / II omš 

Maja Belić    / solo pevanje / II omš 



  

Milica Opačić    / klavir VI omš / klasa S. Radojčić 

 

I/1 nagrada (96, 50) 

 

Trio ``LUDKE``    III kategorija 

 

Katarina Novčić   / solo pevanje / II smš 

Luka Rokvić    / solo pevanje / I smš  

Dunja Čekanović   / klavir I sms / klasa S. Radojčić 

 

 

II Internacionalno muzičko takmičenje PRIMAVERA 2017.,Bijeljina, BiH 24.03.2017. 

 

Laureat kategorije 

Filipović Igor I raz.sr.šk. -klasa D.Rakić 

 

II nagrada 

Jovanović Bojana I raz.sr.šk.-klasa D.Rakić 

 

 

XIX Medjunarodno takmicenje harmonikaša, Loznica, 25.03.2017. 

 

I nagrada 

Filipović Igor I raz.sr.šk.- klasa D.Rakić 

 

II internacionalni festival „Primavera“ (etno selo Stanišići), mart 2017. godine 

I  nagrada (100 bodova) i laureat je kategorije 

 

Josifoski Anđela, 4.r. niže škole 

klasa prof. Ana Ilijoska Bogić 

Klavirski saradnik-prof.Smilja Josifoski 
 

NAGRAĐENI  UČENICI  NA FESTIVALU  „RADOST  MUZICIRANjA“ 2017. 

 

Na Festivalu održanom 26.03. u Muzičkoj školi „Kosta Manojlović“, žiri u sastavu prof.  Maja 

Jokanović i prof. Nikola Aleksić dodelio je nagrade „Jelena Lela Abramović“ učenicima 

(azbučnim redom): 



  

Katarini Vasiljević (SMŠ „Mokranjac“, klasa V. Vasiljević)  

za izvođenje Sonatine ge-mol F. Šuberta 

Staši Žikić, 2.sr. (SMŠ „Kosta Manojlović“, klasa S. Dramićanin, kl.sar.Nataša Kuzmanoski) 

za izvođenje kompozicije F. Ondričeka 

Jelisaveti Zorić, 1.sr. (SMŠ „Kosta Manojlović“, klasa J. Vukajlović, kl.sar.Biserka Marović) 

za izvođenje kompozicije „Nigun“ E. Bloha 

 

Nagrade „Ljubivoje Nikolić“ žiri je dodelio učenicima (azbučnim redom): 

Veroniki Moni Bogić, 1.sr. (SMŠ „Kosta Manojlović“, klasa A. Ilijoska Bogić, kl.sar. Smilja 

Josifoski) 

Leontini Martić, 4.sr. (SMŠ „Kosta Manojlović“, klasa J. Vukajlović, kl.sar. Biserka Marović) 

Katarini Cvjetković (SMŠ „Mokranjac“, klasa V. Vasiljević) 

 

Nagrađeni učenici će nastupiti 20.05.2017. u sali Gvarnerijus. 

 

 

7.AKORDEON FEST -Knjaževac  30.-31.03.2017.god. 

 

LAUREAT KATEGORIJE 

Filipovic Igor,I raz.sr.sk.-klasa D.Rakic 

 

I NAGRADA 

Jovanovic Bojana, I raz.sr.sk.-klasa D.Rakic 

 

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE 

 „Dr. Jovan Jovičić, Novi Sad, april 2017. 

 

I/2 nagrada, 96,66 bodova  

 

Dimitrije Ninković, IV r. sr. 

Klasa:Vera Bakiš 

 

FESTIVAL SLOVENSKE MUZIKE 
 
BEOGRAD - Ruski dom  30.4.2017.god. 
 
Una Miljuš - LAUREAT 
 
klasa: Radojka Ivanović 



  

INTERNACIONALNI FESTIVAL HARMONIKE MEH FEST 
Beograd, 8-11. april 2017 

 

Prve nagrade: 

 

Ivan Marinić 

Lazar Stanojević 

Klasa Blaženka Biočić 

 

Bojana Jovanović 

Igor Filipović 

Klasa Danijela Rakić 

 

Treća nagrada: 

 

Mihajlo Petrić 

Klasa Danijela Rakić 

 

 

 

XIX MEĐUNARODNI KONKURS -LOZNICA 

26.03.2017.  

I NAGRADA 

Igor Filipović 

Klasa Danijela Rakić 

 

 

TAKMIČENJE „BINIČKI“- VIOLINA, BEOGRAD 

17.03.2017. | 

Sofija Dodig 

Laureat kategorije za 5. razred,  

100 bodova i laureat svih kategorija takmičenja na violini. 

Klasa: Jelena Komatina 

Klavirski saradnik: Neda Aleksić 

 



  

 

X MEĐUNARODNI MUZIČKI FESTIVAL HARMONIKE, ARANĐELOVAC 

16.03.2017.  

 

I nagrada 

Filipović Igor, I raz.sr.šk. 

Klasa: Danijela Rakić 

Jovanović Bojana, I raz.sr.šk. 

Klasa: Danijela Rakić 

 

II nagrada 

Petrić Mihajlo, II raz.sr.šk. 

Klasa: Danijela Rakić 
 

 

DRUGI INTERNACIONALNI FESTIVAL „PRIMAVERA“, BIJELJINA 

27.03.2017.  

 
Josifoski Anđela učenica četvrtog razreda niže škole 

iz klase prof. Ane Ilijoski Bogić 

osvojila je prvu nagradu (100 bodova) i laureat je kategorije. 

Klavirski saradnik-prof.Smilja Josifoski 

 

Igor Filipović-laureat 

Bojana Jovanović- druga nagrada 

Klasa prof. Danijela Rakić 

 

MEĐUNARODNI KONKURS 

„ Young Virtuosos“ Sofija , april 2017 

 

III nagrada 

Veronika Mona Bogić, 1. srednje 

 

Počasna diploma 

Anđela Josifoski, 4. r.  



  

 

Klasa: Ana Ilijoska Bogić 

Kl.saradnik: Smilja Josifoski 

 

 

INTERNACIONALNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE „CITTÀ DI TREVISO“, ITALIJA 

12.04.2017. 

Mila Ilić- druga nagrada 

Lena Veljanovski- treća nagrada 

Klasa Ana Đorđević 

 

 

TAKMIČENJE „BINIKI“- SOLFEĐO, BEOGRAD 

22.03.2017.  

Lena Veljanovski, treći razred- Prva nagrada 98,67 poena 

Klasa Emilija Vukelić 

Bogdan Milovanović, četvrti razred- Prva nagrada 99 poena 

Klasa Emilija Vukelić 

 

 
MEDJUNARODNO TAKMICENJE IZ SOLFEDJA 

23. 04. 2017. 

DVOGLAS: 

Ognjen Milosavljevic- Jovan Mladenovic II SMS 

I nagrada 100 poena 

(kl. N. Subtic) 

 

Ognjen Milosavljevic II SMS 

I nagrada 100 poena 

(kl. N. Subtic) 

 

Disa Andjelkovic III SMS 

I nagrada 99 poena 

(kl. N. Subtic) 

 

 



  

Milan Djukic III SMS 

I nagrada  95, 33 poena 

(kl. N. Subtic) 

 

Jovan Mladenovic II SMS 

I nagrada 95, 33 poena 

(kl. N. Subtic) 

 

Milos Grncarovski II SMS 

I nagrada 95 poena 

(kl. V. Rakonjac) 

 

Jovan Zec VI OMS 

I nagrada 95 poena 

(kl. J. Asiku & N. Subotic) 

 

Laura Grego III SMS 

II nagrada 93,33 

(kl. M. Rodic) 

 

Milica Galjak I SMS 

II nagrada 92,66 

(kl. A. Karalic) 

 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИЈАНИСТА „МЕМОРИЈАЛ ЈУРИЦА МУРАИ“ 

24. април 2017. Вараждин, Хрватска 

Искра Миленковић, друга награда- 93.25 бодова 

Класа Ана Ђорђевић 
 

PRVO INTERNACIONALNO TAKMIČENJE U OBLASTI SAVREMENIH MUZIČKIH ŽANROVA 

„THE BEST MUSICAL MIND“ 

održano je 2. aprila u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. 

Dobitnike druge nagrade: Tijanu Vučković (vokal), bivšu učenicu naše škole i Anu Anastasov 

(Aranžman), učenicu četvrtog razreda srednje škole odseka za produkciju zvuka, očekuje 

uzbudljivo druženje sa „Musica Brazileira and Jazz“ u Sao Paolu ( Brazil) 



  

Treću nagradu u individualnim kategorijama, učešće u programu Umbria Jazz Clinics u Peruđi ( 

Italija) osvojila je Anđela Despotović (aranžman), bivša učenica koja je prošle godine završila naš 

odsek za produkciju zvuka. 

Ana Anastasov i Anđela Despotović su učenice iz klase profesora Dr. Dušana Petrovića. 

U finalu takmičenja učestvovao je i naš učenik četvrtog razreda srednje škole Aleksa Mirković ( 

harmonika) iz klase prof. Danijele Rakić. 
 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENjE GUDAČA 
05. – 07. 04. 2017 

 
I  nagrade 

Mujaković Iva, PPP, kl. A. Bogić, kl. sar. N. Aleksić 
Vasić Anastasija, PPP, kl. T. Grubin, kl. sar. T. Grubin 
Cvijetić Petra, PPP, kl. G. Radović, kl. sar. J. Cvetković 
Maletković Relja, I omš, kl. A. Vujadinović, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Đurić Natalija, I omš, kl. S. Dramićanin, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Milojković Jovana, I omš, kl. T. Grubin, kl. sar. B. Marović 
Bodrožić Jana, I omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Janković Milica, I omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Drobnjak Jelena, I omš, kl. V. Nikolić, kl. sar. J. Cvetković 
Panjik Dunja, I omš, kl. M. Matić, kl. sar. R. Peurača 
Klašnikov Milan, I omš, kl. G. Radović, kl. sar. J. Cvetković 
Lozo Andrea, I omš, kl. T. Joketić, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Teodorović Zoja, II omš, kl. T. Bošković, kl. sar. H. Gavroska 
Suzić Marijana, II omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Urošević Natalija, II omš, kl. T. Joketić, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Hinić Lira, II omš, kl. T. Bošković, kl. sar. H. Gavroska 
Olujić Natalija, II omš, kl. N. Pribićević, kl. sar. D. Raičević 
Čavorović Petra, II omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Božović Jovana, II omš, kl. A. Bogić, kl. sar. N. Aleksić 
Radosavljević Dunja, II omš, kl. A. Bogić, kl. sar. N. Aleksić 
Zogović Đurđa, III omš, kl. T. Joketić, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Krstić Pavle, III omš, kl. A. Vujadinović, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Mujaković Andrea, III omš, kl. A. Bogić, kl. sar. N. Aleksić 
Nikolić Jelisaveta, IV omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Radović Nađa, IV omš, kl. A. Vujadinović, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Milenković Irina, IV omš, kl. T. Bošković, kl. sar. H. Gavroska 
Dodig Sofija, V omš, kl. J. Komatina, kl. sar. N. Aleksić 
Vučković Ivana, V omš, kl. T. Grubin, kl. sar. B. Marović 
Ducić Katarina, V omš, kl. T. Joketić, kl. sar. N. Kuzmanoski 



  

Balinović Mihajlo, V omš, kl. N. Pribićević, kl. sar. D. Raičević 
Rajević Puškaš Natalija Sofija, V omš, kl. T. Grubin, kl. sar. B. Marović 
Mitrović Campus Mar Elena, V omš, kl. V. Nikolić, kl. sar. J. Cvetković 
Trifković Nada, V omš, kl. S. Dramićanin, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Radović Mihailo, VI omš, kl. G. Radović, kl. sar. J. Cvetković 
Štimac Anđelija, VI omš, kl. J. Gagić, kl. sar. D. Raičević 
Milosavljević Nikola, VI omš, kl. M. Matić, kl. sar. R. Peurača 
Zorić Jelisaveta, I smš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Ristić Nevena, I smš, kl. N. Pribićević, kl. sar. D. Raičević 
Žikić Staša, II smš, kl. S. Dramićanin, kl. sar. B. Marović 
Trkulja Anja, III smš, kl. A. Bogić, kl. sar. N. Aleksić 
Grego Laura, III smš, kl. J. Zečević, kl. sar. D. Raičević 
Vučković Mihailo, III smš, kl. T. Grubin, kl. sar. B. Marović 
Ivanović Režak Margo, IV smš, kl. A. Vujadinović, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Martić Leontina, IV smš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Urošević Milica, V omš, kl. A. Kijanović, kl. sar. A. Kokir 
Panić Uroš, III smš, kl. A. Kijanović, kl. sar. B. Marović 
Popović Gvozden, I omš, kl. N. Blagojević, kl. sar. A. Kokir 
Mladenović Teodora, I omš, kl. N. Blagojević, kl. sar. A. Kokir 
Stolica Marta, IV omš, kl. N. Blagojević, kl. sar. A. Kokir 
Bilanović Jovanka, V omš,  kl. N. Blagojević, kl. sar. A. Kokir 
Smiljić Milica, II smš, kl. N. Pegaz, kl. sar. H. Gavroska 
Volarev Natalija, II smš, kl. N. Pegaz, kl. sar. H. Gavroska 
Nikolić Đorđe, III smš, kl. N. Blagojević, kl. sar. B. Marović 
Miletić Uroš, III smš, kl. N. Blagojević, kl. sar. A. Kokir 

 
 
II nagrade 

Masnec Sanja, III omš, kl. J. Komatina, kl. sar. N. Aleksić 
Bodrožić Anja, III omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Đorđević Sonja, III omš, kl. J. Vukajlović, kl. sar. B. Marović 
Bojić Jovana, VI omš, kl. S. Dramićanin, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Devrnja Grigorije, VI omš, kl. A. Vujadinović, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Tomić Đurđa, VI omš, kl. A. Vujadinović, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Ćalić Stefan, VI omš, kl. T. Joketić, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Milosavljević Teodora, I smš, kl. G. Radović, kl. sar. J. Cvetković 
Nikolić Sandra, II smš, kl. V. Nikolić, kl. sar. J. Cvetković 
Nenadović Martina, II smš, kl. T. Grubin, kl. sar. B. Marović 
Vuković Olivera, II smš, kl. T. Bošković, kl. sar. H. Gavroska 
Seč Branka, III smš, kl. T. Grubin, kl. sar. B. Marović 
Lukić Andrea Lea, III omš, kl. N. Blagojević, kl. sar. A. Kokir 
Seč Jelena, I smš, kl. N. Pegaz, kl. sar. H. Gavroska 
 

III nagrade 



  

Đurković Sofija, III omš, kl. T. Bošković, kl. sar. H. Gavroska 
Đajić Tamara, III omš, kl. S. Dramićanin, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Urošević Milica, VI omš, kl. T. Joketić, kl. sar. N. Kuzmanoski 
Savić Dunja, VI omš, kl. T. Bošković, kl. sar. H. Gavroska 
Kovačević Tijana, VI omš, kl. J. Gagić, kl. sar. D. Raičević 

 

 VIII MEĐUNARODNO TAKMIČENjE GUDAČA U NIŠU, 20-25.aprila 2017. 

 

violončelo,  V kategorija 

Uroš Miletić, II nagrada, 93,5 poena   klasa: Nataša Blagojević  kl. sar: Ana Kokir 

 

violine 

IV kategorija 

Staša Žikić, I 1 nagrada, 98,75 poena  

klasa: Sanda Dramićanin kl.sar: Biserka Marović 

 

Jelisaveta Zorić, II 3 nagrada, 92,5 poena 

klasa: Jelena Vukajlović kl.sar: Biserka Marović 

 

V kategorija 

Margo Ivanović- Režak, II 2 nagrada, 92,25 poena  

klasa: Ana Vujadinović kl.sar: Nataša Kuzmanoski 

 

Leontina Martić, III 1 nagrada, 84,75 poena 

klasa: Jelena Vukajlović kl.sar: Biserka Marović 

 

Vasilije Zdravković, III 2 nagrada, 80, 25 poena  

klasa: Sanda Dramićanin kl.sar: Nataša Kuzmanoski 

 

 

15. INTERNACIONALNI    FESTIVAL  UB 

 

 

kl.prof. Ana Jovanovic 

kl.saradnik. prof. Stevan Vrca 

 

1.Danica Djelic   I oms  I – 1  (99) 

2.Milana Prodanovic  I oms  I – 3  (97.3) 

3.Dunja Dugonjic  I oms  I – 4  (97) 



  

4.Nikolina Milenkovic  I oms  I – 8  (95.3) 

5.Anja Tolimir   I oms  II- 3  (86.7) 

6.Maja Belic   II oms  I – 1  (96.7) 

 

 

15. INTERNACIONALNI FESTIVAL  

Ub, 24-29.april 2017. 

 

I/2 nagrada 

 

Isidora Spasić, VI raz. 

klasa: Emilija Petković 

 

TAKMIČENJE DRVENIH DUVAČA 

POŽAREVAC, 22-25-4-2017.  

 

III/2 nagrada 

Ćuković Mateja, 3.r.  

klasa: Aleksandar Antonijević 

kl. saradnik: Nikola Zdravković 

 

IX MEĐUNARODNO TAKMIČENJE 

„DANI HARMONIKE“ 

21-25.5.2017. 

UGLJEVIK, BIH 

 

I nagrada 

Filipović Igor, I sr. 

Klasa: Danijela Rakić 

 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 

ONLINE 

Maj 2017.godine 

 

Ivana Đorđević   I nagrada  94,25 bodova 

Klasa Danijela Petrović 

 

 



  

MEĐUNARODNI SUSRETI VIOLINISTA 

SREMSKI KARLOVCI, maj-2017. 

 

I/2 nagrada / 98 poena 

Sofija Dodig - III kategorija 

klasa Jelena Komatina 

kl. sar. Biserka Marović 

 

II/1 nagrada / 85,2 poena 

 

Ana Trkulja-VIII kategorija 

klasa Ana Ilijoska Bogić 

kl.sar. Neda Aleksić 

 

 

TAKMIČENJE KLAVIRISTA U SMEDEREVU 

5.5.2017.  

 

II nagrada 

Blažić Kristina - 91,6  

Klasa: Tanja Jablanović 

 

III nagrada 

Bogavac Luka - 75,2  

Klasa: Vojin Milanović 

 

Volarev Natalija - 78,8  

Klasa: Smilja Josifoski  

 

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „KOCIJAN“ – ČEŠKA 

Maj, 2017.  

 

III nagrada 

 

Staša Žikić 

Klasa: Sanda Dramićanin 

Kl. saradnik: Biserka Marović 

 



  

21. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA 

Šabac, 1-5. mart 2017. 

 

PRVA KATEGORIJA            

Lena Veljanovski   I-2                      klasa Ana Đorđević 

  

TREĆA  KATEGORIJA 

Bogdan Spasić   I-3                           klasa  Ivana Todorović 

Sergej Čavić  II-2                              klasa  Radojka Ivanović 

 

ČETVRTA KATEGORIJA    

Marković Andrej II-3                   klasa Dina Hadžiomerović 

 

PETA  KATEGORIJA    

Dunja Beraković I-3                   klasa Olga Malević Đorđević 

 

 

 

 PIJANISTIČKO TAKMIČENJE "J.SLAVENSKI" NOVI SAD 12-14.05.2017. 
I nagrade 

 
Mićić Petar 2.r. -predkategorija 
Igić Lara 2.r.- predkategorija 
Zagorac David 2.r.- predkategorija 
Đoković Konstantin 2.r. -1.kategorija 
 
2. nagrade 
Nikolić Petar 4.r.- 2.kategorija 
Đorđević Andrej 5.r..- 5.kategorija 
 
3.nagrade 
Tomić Katarina 4.r. -3.kategorija 
Tepavčević Marko 6.r.- 6.kategorija 
Čekanović Dunja 1.r.sr. -6.kategorija 
 
Učenici su iz klase prof. Siniše Radojčića 
 



  

MEDJUNARODNO TAKMIČENJE „KONJOVIĆ“ 

Beograd, 5-14.5.2017. 

 

I nagrada 

Djordje Nikolić, III sr. 

Klasa: Nataša Blagojević 

Kl. sar. Biserka Marović  

 

II nagrada 

Andjela Josifoski, IV r.  

Klasa: Ana Bogić Ilijoska 

Kl. sar. Smilja Josifoski 

 

III nagrada 

Margo Ivanović Režak, IV sr. 

Klasa: Ana Vujadinović 

Kl.sar.Nataša Kuzmanoski 

 

Pohvala  

Mihailo Radović, VI r. 

Klasa: Gordana Radović 

Kl. sar. Jelena Cvetković 

 

RASPEVANE STRUNE, NOVI SAD, 21. MAJ 2016. 

24.05.2016. | 
 

Na međunarodnom takmičenju gudača „Raspevane strune“ (MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad) 

učenica Josifoski Anđela IIIr. (klasa prof. Ana Ilijoska Bogić) je osvojila I1 nagradu (100 poena) i 

proglašena je za laureata celog takmičenja. 

 
61. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije- Zrenjanin 

 

1. nagrade 

 

Iva Jovičić, VI razred, violina 

Klasa: Ana Ilojoska Bogić 

Klavirska saradnja:Neda Aleksić 



  

 

Relja Vasić, IV razred, gitara 

Klasa: Lazar Ostojić 

 

Saša Opsenica, III razred, klavir 

Klasa: Irena Oparov 

 

Trio „MALENE“ 

Marija Stefanović, II razred, solo pevanje 

Maja Belić, II razred, solo pevanje 

Milica Opačić, VI razred, klavir 

Klasa: Ana Jovanović 

 

ORKESTAR OMŠ 

Dirigent: Nebojša Cvijanović  

 

2. nagrada 

Lazar Petković, 3. razred, trombon 

Klasa: Nemanja Zlaterev 

Klavirska saradnja: Nikola Zdravković 

 

 

5. INTERNACIONALNO PIJANISTIČKO TAKMIČENjE 
SIMC 
Slobomir,Bijeljina  11-14.maj 2017.godine 
 
 
I nagrada 
 
Izabela Conev     
Klasa Radojka Ivanović 
 

 TAKMIČENJE "KORNELIJE", MAJ 2017 

 
III NAGRADA IZ HARMONIJE 

Eva Grujić, III razred smš  

 



  

XXII Dani harmonike-  Smederevo, Srbija 20.05.2017.god. 

I NAGRADA 

Filipović Igor I raz.sr.šk. – klasa D.Rakić 

II NAGRADA 

Jovanović Bojana I raz.sr.šk. – klasa D.Rakić 

 

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GITARISTA 

NAISUS GITAR FEST, maj 2017. 

 

I nagrada 

Vladeta Marinkov, I sr. ( 91 bod) 

Klasa: Vera Bakiš 

 

MEĐUNARODNI FESTIVAL GUDAČA “STRINGFEST“ SREMSKA MITROVICA 
11 – 14. maja 2017. godine 
 

I nagrada 

 

Dodig Sofija , V r.omš  (100) 

Klasa: Jelena Komatina 

Kl. saradnik: Neda Aleksić 

 

Zorić Jelisaveta, I r. smš  (I/3) 

Klasa: Jelena Vukajlović 

Kl. saradnik: Biserka Marović  

 

 

II nagrade 

 

Radović Mihailo , VI r. omš (II/1) 

Klasa: Gordana Radović 

Kl. saradnik : Jelena Cvetković 



  

 

Trkulja Anja, III r. sr. (II/1) 

Klasa: Ana Ilijoska Bogić 

Kl. saradnik: Neda Aleksić  

 

Martić Leontina, IV r. smš (II/3) 

Klasa: Jelena Vukajlović 

Kl. sar. Biserka Marović  

 

Smiljić Milica , II r. smš ( II/3) 

Klasa: Nevena Pegaz 

Kl. saradnik: Biserka Marović 

 

 

FESTIVAL SLOVENSKE MUZIKE 

MOSKVA 

13-22.5.2017. godine 

Una Miljuš - GRAND PRIX 

Klasa: Radojka Ivanović 

 

II MEĐUNARODNI FESTIVAL GUDAČA 

„ZLATNE STEPENICE“, VALjEVO 

26-28.maja 2017. 

 

Leontina Martić, violina, I nagrada 

klasa: J.Vukajlović kl.saradnik: B.Marović 

Isidora Zdravković, viola , I nagrada 

klasa: A. Kijanović kl.saradnik: A.Kokir 

Jelena Seč, violončelo, III nagrada 

klasa: N.Pegaz kl.saradnik: H. Gavroska 

 

 



  

MLADI VIRTUOZ 

26-28.5.2017.godine 

PRVA KATEGORIJA 

1. Trejsi Huang    98   I -5 

Klasa: Ana Đorđević 

2. Nađa Zdraveski     96,5     I -12 

Klasa: Olga Malević Đorđević 

 

DRUGA KATEGORIJA 

1. Hristina Jović     97   I-5 

Klasa: Aneta Crnobrnja 

2. Miloš Marković  96,4   I-7 

Klasa: Aneta Crnobrnja 

3. Igor Hrnčić    94,5  II-2 

Klasa:Emilija Petković 

4. Ilija Bazović     91,2     II -9 

Klasa: Zorica Vukosavljević 

5. Matija Matejić    89,5    II -14 

Klasa: Smilja Josifoski 

 

TREĆA KATEGORIJA 

1. Sava Mikašinović     97,5   I -5 

Klasa: Dina Hadžiomerović 

 

 

XIV Majski susreti mladih muzičara, Lazarevac 26.-28-05.2017.god. 

 

LAUREAT 

Filipović Igor I raz.sr.muz.šk.- klasa D.Rakić 

 

I NAGRADA 

Bovduj Andrej I raz.- klasa B.Biočić 

Nikolić Leon I raz.- klasa B.Biočić 

Pumpalović Lazar II raz. - klasa D.Rakić 



  

 

II NAGRADA 

Jovanović Bojana I raz.sr.šk.- klasa D.Rakić 

Petrić Mihajlo II raz.sr.šk. – klasa D.Rakić 

 

FESTIVAL „AMADEUS“ 

Beograd, 28.5.2017. 

 

I specijalna /100 bodova 

Luka Bogavac, VI r.  

 

I/2/97 bodova 

Una Lozinjak, II r.   

 

II/1/89 bodova 

Lazar  Mitić, II r.  

 

Klasa: Vojin Milanović  

 

 

MEMORIJAL „ACA PANIĆ“ 2017,  Mladenovac 

 

I / 2 nagrada 

 

Mihailo Tejić  

Klasa: Dina Hadžiomerović 

 

MALI VIRTUOZ 

 

I nagrada 

 

Vuković Nikola  

klasa: Maja Pavlović 

 

Stepić Aleksa 

klasa: Maja Pavlović  



  

 

Kovačević Nataša, I r.  

Klasa: Sanda Dramićanin 

Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 

 

Maletković Relja, I r. 

Klasa: Ana Vujadinović 

Kl. sar. Nataša Kuzmanoski 

 

II nagrade 

 

Stokić Nadja , I r. 

Klasa: Tatjana Joketić 

Kl. sar. Nataša Kuzmanoski 

 

Urošević Natalija , II r. 

Klasa: Tatjana Joketić 

Kl. sar. Nataša Kumanoski  

 

Zogović Đurđa, III r. 

Klasa: Tatjana Joketić 

Kl. sar. Nataša Kuzmanoski  

 

REVIJA TALENATA NA SREBRNOM JEZERU, 10.06.2017. 

Veronika Bogić, violina- LAUREAT svih kategorija 

Klasa Ana Bogić 
 

Prve nagrade 

Luka Bogavac, 100 bodova 

klasa: Vojin Milanović 

 

Elena Kadžibanov, 93 boda 

klasa: Vojin Milanović 

 

Luka Obradović, 90 bodova 

klasa: Vojin Milanović 



  

 

 

Druga nagrada 

Lazar Mitić, 88 bodova 

klasa: Vojin Milanović 

 

 

INTERNACIONALNO TAKMIČENJE “ OHRIDSKI BISERI“ 

18.06.2017. | 
 

Na internacionalnom takmičenju “ Ohridski biseri“ u Makedoniji, učenik drugog razreda srednje 

škole Brkić Nebojša ( klarinet), iz klase profesora Aleksandra Antonijevića, uz klavirsku saradnju 

Nikole Zdravkovića, osvojio je drugo mesto (prvo nije dodeljeno) u B kategoriji. 

 

 

 

 

 

 



 

REZULTATI REPUBLIČKOG TAKMIČENJA 2017. 

 

 LAUREATI klasa i klavirski saradnik disciplina i kategorija nagrada br bod. 

      

1 Garotić Ana Svetlana Vranić, kl.sar. Neda Aleksić solo pevanje, I B laureat 100.00 

2 Petković Nastasija  Svetlana Vranić, kl.sar. Neda Aleksić solo pevanje, II B laureat 100.00 

3 Ljubičić Anđela Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković saksofon, četvrta laureat 99.33 

4 Glušica Vasilije   Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković saksofon, pretkategorija laureat 99.00 

5 Cincar Kostić Dimitrije Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović solo pevanje, treća laureat 99.00 

6 Sekulić Andrija Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi flauta, treća laureat 99.00 

7 Miljuš Una Radojka Ivanović klavir, treća B laureat 98.00 

8 Kojić Veljko Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković saksofon, treća laureat 97.00 

9 Jovanović Aljoša Aleksandar Antonijević, kl.sar.Nikola Zdravković klarinet, druga laureat 95.00 

      

 I NAGRADE     

      

1 ORFEJ - M. Grnčaroski, A. Trkulja, Đ. Nikolić Nataša Blagojević klasični ansambli, četvrta I - 1 100.00 

2 Milenković Iskra Ana Đorđević klavir, druga I - 2 100.00 

3 Čavić Sergej Radojka Ivanović klavir, treća A I - 2 99.67 

4 CON FUOCO -T. Todorović, V. Kojić, N. Brkić Ivan Kirn neklasični ansambli, treća I - 2 99.00 



 

5 Grnčaroski Miloš Lidija Glavić klavir, četvrta I - 4 99.00 

6 ANIMA -M. I. Režak, A. Ljubičić, N. Lekić Ana Vujadinović, Ivana Todorović neklasični ansambli, četvrta I - 4 98.38 

7 Jovanović Andrej Ivan Kirn, kl.sar. Nikola Zdravković oboa, prva I - 2 98.00 

8 Andrić Igor Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović solo pevanje, druga B I – 3 98.00 

9 Mićić Petar Siniša Radojčić klavir, pretkategorija I - 6 97.67 

10 Petković Lazar Nemanja Zlatarev, kl.sar. Nikola Zdravković trombon, prva I – 3 97.65 

11 Opsenica Saša Irena Oparov Dobrila klavir, druga I - 6 97.33 

12 Bošnjak Anđelija Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, pretkategorija I – 2 97.00 

13 Rokvić Luka Ana Jovanović, kl. sar. Stevan Vrca solo pevanje, druga B I – 4 97.00 

14 Novčić Katarina Ana Jovanović, kl. sar. Stevan Vrca solo pevanje, druga B I – 7 97.00 

15 Olujić Sara Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, treća I – 2 96.67 

16 LUDKA - K. Novčić, L. Rokvić, D. Čekanović Ana Jovanović vokalno-inst. ansambli, treća I - 1 96.50 

17 Milošević Marta Ivan Kirn, kl.sar. Nikola Zdravković oboa, treća I - 4 96.00 

18 Veljanovski Lena Ana Đorđević klavir, prva I - 16 95.67 

19 Jovanović Nastasja Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi flauta, pretkategorija I - 6 95.43 

20 Bogdanović Teodor Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, četvrta I – 2 95.33 

21 Kovač Marija Vladislav Stajević, kl.sar. Lidija Toldi flauta, druga I - 6 95.17 

22 Conev Izabela Radojka Ivanović klavir, peta I - 8 95.00 

23 Spasić Jelena Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović solo pevanje, prva B I – 14 95.00 

24 Đoković Konstantin Siniša Radojčić klavir, prva I - 19 95.00 



 

25 Popović Tatjana Ivana Todorović klavir, prva I - 22 95.00 

      

 II NAGRADE     

1 Ilić Iskra Vesna Martinovski klavir, pretkategorija II - 1 94.33 

2 Nikolić Vladimir Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, prva II - 2 94.33 

3 Vasić Mateja Vesna Martinovski klavir, treća B II - 1 94.00 

4 Radonjić Dimitrije Aneta Crnobrnja klavir, druga II - 2 94.00 

5 Stojanović Ivona Željka Simanović klavir, pretkategorija II - 3 94.00 

6 Ćalić Stefan Željka Simanović klavir, treća A II - 3 94.00 

7 Vasić Ana Marija Ivan Kirn, kl.sar. Nikola Zdravković oboa, prva II - 1 93.67 

8 Stević Marko Milica Babović klavir, druga II - 4 93.67 

9 Žirović Marija Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović solo pevanje, druga B II - 2 93.33 

10 Berat Maša Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, prva II - 4 93.33 

11 Nikolić Petar Siniša Radojčić klavir, prva II - 6 93.00 

12 Đorđević Andrej Siniša Radojčić klavir, treća A II - 6 93.00 

13 Anđelković Disa Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi flauta, treća II - 4 92.83 

14 Đorđević Matija Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir truba, prva II - 3 92.00 

15 Opačić Milica Siniša Radojčić klavir, treća A II - 7 92.00 

16 Nešković Magdalena Milica Babović klavir, treća B II - 3 91.33 

17 Popović Darija Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi flauta, treća II - 5 90.83 



 

18 Pešić Vladimir Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković saksofon, treća II - 3 90.67 

19 Beraković Dunja Olga Malević Đorđević klavir, peta II - 5 90.33 

20 Pavićević Vladan Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, druga II - 1 90.00 

21 Magarašević Ida Nenad Nenić, kl.sar. H. Gavroska Stojanović solo pevanje, četvrta II - 1 90.00 

22 Petrovski Arian Vesna Sinđelić klavir, treća B II - 5 90.00 

23 Nikolić Aleksandar Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi horna, druga II - 2 89.33 

24 Brkić Nebojša Aleksandar Antonijević, kl.sar. Nikola Zdravković klarinet, treća II - 4 89.00 

25 Spasić Bogdan Ivana Todorović klavir, treća B II - 7 89.00 

26 Marković Andrej Dina Hadžiomerović klavir, četvrta II - 7 88.67 

27 Milenković Bogdan Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir truba, druga II - 6 88.50 

28 Jezdić Vasilija Ivana Todorović klavir, treća A II - 15 88.33 

29 Popović Matija Radmila Peurača klavir, druga II - 19 88.33 

30 Hadžiantić Lana Vesna Sinđelić klavir, četvrta II - 10 86.67 

31 Stanišić Radmila Svetlana Vranić, kl.sar. Neda Aleksić solo pevanje, treća II - 2 86.33 

32 orkestar OMŠ Nebojša Cvijanović orkestri, prva B II - 1 86.00 

33 Končarević Jovana Zorica Vukosavljević klavir, treća B II - 9 86.00 

34 Lekić Nikola Ivana Todorović klavir, peta II - 9 85.67 

35 Revišin Lazar Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir truba, druga II - 9 85.25 

36 Ilić Mila Ana Đorđević klavir, prva II-25 85.00 

      



 

 III NAGRADE     

1 Marković Vladimir Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir truba, treća III - 1 84.00 

2 Đukić Milan Tanja Jablanović klavir, četvrta III - 6 82.00 

3 Jovanović Andrej Olga Malević Đorđević klavir, druga III - 7 81.67 

4 Laštro Iva Ana Jovanović, kl.sar. Stevan Vrca solo pevanje, pretkategorija B III - 2 81.33 

5 Toškov Petar Tanja Jablanović klavir, četvrta III - 8 81.00 

6 Crnojević Tijana Vesna Sinđelić klavir, četvrta III - 14 79.67 

7 Kostić Mihajlo Biljana Pejić klavir, druga III - 11 76.33 

8 Rodić Sofija Biljana Pejić klavir, treća A III - 12 75.00 

      

 POHVALE     

1 Trajković Milica Olga Malević Đorđević klavir, druga pohvala 74.00 

2 Blažić Kristina Tanja Jablanović klavir, četvrta pohvala 74.00 

3 Milosavljević Ognjen Biljana Popović klavir, četvrta pohvala 74.00 

4 Popović Milica Dina Hadžiomerović klavir, peta pohvala 73.33 

 



 

 

 


