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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
МШ “Коста Манојловић”  за шк. 2014/2015 годину 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО 
 
1.1.  Оствареност задатака и циљева 

Музичка школа „Коста Манојловић„ је у потпуности реализовала основне циљеве и 
задатке, а делимично посебне задатке из Годишњег плана рада школе за 2014/15. годину.  
Од посебних задатака нису остварени следећи: 
- наставак имплементирања Плана и програма за рад са децом изузетних способности – 
гудачки одсек у наш образовни систем  
- учествовање у пројектима CIE и EMU 
- наставак рада групе деце у основним школама и дечјим вртићима  које ће радити по 
систему „Colourstrings“ 
 
1.2. Просторна организација  

У школској 2014/15.годину уписано је укупно 1012 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 123 наставника и 2 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИНА У КОЈОЈ СМО ПРОСЛАВИЛИ 
75 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ШКОЛЕ 

 
Школа је обележила 75 година постојања. Активности су се дешавале током целе 

2014. године да би у децембру била организована финална прослава. У програму су уз 
најбоље ученике школе учествовали  и бивши ученици, који су сада присутни на 
интернационалним концертним подијумима.  
Ученици и запослени трудили су се да прослава буде на високом нивоу, како и доликује 
школи која преферира да буде водећа институција у образовном систему не само Србије 
већ и шире. 
 

 
ШКОЛА ОДЛИКОВАНА ОРДЕНОМ 

СВЕТОГ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА 
 

Завршни концерт прославе 75 година рада школе организован је у великој сали 
Задужбине Илије Милосављевића Коларца уз присуство великог броја званица. Том 
приликом школи је уручена награда Српске православне цркве. Његово Преосвештенство 
Епископ топлички г. Арсеније уручио је директорки школе орден Светог деспота Стефана 
Лазаревића, високо одликовање које је на предлог Његове Светости Патријарха српског г. 
Иринеја школи доделио Свети Архијерејски Синод Српске православне цркве. У одлуци 
Светог Синода се наводи да се високо одликовање Српске православне цркве додељује 
Музичкој школи „Коста Манојловић“ из Земуна за 75- годишњи културно- уметнички и 
васпитни рад и несебичан допринос на очувању традиције и културе нашег народа“. 
 
 

 
ЗАДИВИЛИ СМО ЕВРОПЉАНЕ 

 
Почетком октобра месеца гости Београда били су чланови председништва 

Европске уније музичких школа- ЕМУ. Школа је као члан Заједнице музичких и 
балетских школа, по аутоматизму и члан ове европске асоцијације. На свечаном концерту 
у свечаној сали Скупштине града Београда, уз присуство великог броја званица, нашу 
школу предствљала је изразито даровита Искра Миленковић, ученица 2.разреда ОМШ из 
Одељења за слепу и слабовиду децу у класи Марије Јовановић, која је наступила уз 
пратњу оркестра. Одељење за слепу и слабовиду децу је према подацима ЕМУ једино 
организовано одељење за музику едукацију слепе деце, међу чланицама европске 
асоцијације. Наступ ове даровите ученице, која је добитник првих награда на 
републичким и међународном такмичењу у Паризу, никога није оставио равнодушним. 
 



 
 
 
 

2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 
управних, руководећих, саветодавних органа 
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2.1.Извештај о раду школског одбора 
 

У протеклој школској години, орган управљања одржао је 15 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.  

1. На седници одржаној 21.08.2014. године 

-Верификација манндата члановима школског одбора и његово конституисање  

- Донет Закључак којим се констатује да је одлука о избору директора донета и 
Решења о избору директора школе  

2 На седници 26.08.2014 године Школски одбор је донео Закључак о донетој одлуци 
12.јуна 2014 године на којој је за директора школе изабрана Мирјана Михаиловић. 

3.На седници 11.09.2015 године,донети су и Усвајени  докумената школе: 

-План рада школе за 2014/2015 годину 

-План рада директора школе у 2014/2015 

-Извештај о раду школе за 2013/2014 годину 

-Извештај о раду директора школе за 2013/2014 

-Предлог плана стручног усавршавања за 2014/2015 

-Извештај о оствраривању плана стручног усавршавања у претходној години 

-План о самовредновању за 2014/2015 школску годину 

- Извештај о раду Школског одбора 2013/2014 

- План рада Школског одбора за 2014/2015 

4.На својој седници у  проширеном саставу, одржаној дана 29.09.2014.године, 
донео је  Одлуку којом је усвојен  Правилник о канцеларијском и архивском 
пословању  МШ  "Коста Манојловић" и Листа категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања МШ  "Коста Манојловић"- Дата је сагласности на 
измене Правилник о организацији и систематизацији послова 

5. На седници Школског одбора у проширеном саставу одржане 28.10.2014. 
године Усвајена је  одлуке о усаглашавању Пословника о раду Савета родитеља са 
Статутом школе и Анекса Плана рада школе у погледу структуре распореда 
наставника у оквиру радне недеље 



6.На седници дана 17.12 .2014.године Донета  Одлука о накнади утврђивање 
висине школарине, висине износа за Ђачки фонд и износа накнаде за услуге у 
оквиру проширене делатности М.Ш. ''Коста Манојловић '' Земун/усклађен са 
одлуком МП од 30.10.2014. године,   

- Донета одлука о измени Плана набавки за текућу 2014.  годину 

- Донет Правилник о упису у Основну школу 

- Давање школског простора на коришћење другим правним и физичким лицима уз 
накнаду/Одлука  

 - Извештај о инспекцијским надзорима 

Одлука је спроведена у делу за подношење Захтева за давање сагласности, али 
сагласност од дирекције за имовину није добијена. 

7. На седници у проширеном саставу одржаној дана 30.01.2015. године донео је  
одлуку којом је усвојен  Извештај о попису основних средстава на дан 31.12.2014. године 
у М.Ш.“Коста Манојловић“.  

-на седници у проширеном саставу одржаној дана 30.01.2015 године разматрао је Захтев  
Школе за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" и  донео је Одлуку: 

1. Једногласно се усваја предлог члана Школског одбора Јелице Ћурчић да се са 
постојећом документацијом и доказима о инвестирању легализује део простора у 
објекту Школе за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" који је надограђен  
средствима музичке школе "Коста Манојловић" из Земуна. 

Задужују се Јелица Ћурчић и Жељко Малетић да спроведу ову одлуку.  

2. Једногласно се усваја Захтев за плаћање износа за неплаћену електричну енергију из 
Захтева за исплату дуга  Школе за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" из 
Земуна од 16.12.2014. године, односно половина дуга подељена на 47 месечних рата/. Ради 
спровођења одлуке неопходно је сачинити споразум са Школом за ученике оштећеног 
вида "Вељко Рамадановић". 

3. Једногласно се усваја предлог да се уговором регулише одржавање и коришћење 
простора  за одржавање наставе у просторијама Школе за ученике оштећеног вида "Вељко 
Рамадановић", без плаћања накнаде уз обавезу хигијенског одржавања простора. 

Одлука је донета али  директор школе није обавестила Школски одбор о спровођењу ове 
одлуке. 

8. На седници одржаној 26.02..2015. године 

-Усвајен је Финансијског Извештаја  за 2014. годину 



-Усвајен је  Правилника о буџетском рачуноводству школе 

-.усвојен је Извештај о раду директора за 1. полугодиште 

1. Усвајање 1/ Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 
ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности 
које организује Школа 

2.  Измене Правилника о дисциплинској одговорности запослених 

3.  Извршена Допуна Одлуке о висини школарине, висине износа за Ђачки фонд 
и износа накнаде за услуге у оквиру проширене делатности М.Ш. ''Коста 
Манојловић '' Земун, за школску 2014/2015 годину, 

- Спроведен је конкурс за избор наставника установе. 

9. Седница заказана за 18.05.2015 године није одржана због недостатка кворума 

10. На седници Школског одбора у проширеном саставу одржаној  21.05.2015 године 

1. Усвајени су  1/ Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 
ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности 
које организује Школа 

2/ Измене Правилника о дисциплинској одговорности запослених 

3.  Допуна Одлуке о висини школарине, висине износа за Ђачки фонд и износа 
накнаде за услуге у оквиру проширене делатности М.Ш. ''Коста Манојловић '' 
Земун, за школску 2014/2015 годину, 

11. На седници од.12.06.2015 године, донео је Одлуку којом је усваја  се 
Правилник о раду М.Ш. “Коста Манојловић", разматран предлог измена финансијског 
плана и плана набавки 

          12.  На седници 17.06.2015 године донета одлука о разрешењу Мирјане 
Михаиловић директора школе, пре истека мандата. 

   13. На седници 08.07.2015 Извештај о текућем пословању школе није сачињен и није 
ни разматран седница одржана без доношења одлука. 

14. На седници 13.07.2015 године донет Закључак  

• Којим се констатује да  је одлука Школског одбора донета протеком Законског 
рока и именовање вд директора 

• Извештај о текућем пословања-директор школе није усвајан већ само разматран. 

15. На седници одржаној 15.07.2015 године Донета је одлука и дато овлашћење 
за измене Финансијског плана и плана набавки на иницијативу Општине 
Земун ради спровођења централизоване набавке видео надзора . 



 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  
  
  УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТАЊА НА РАЧУНИМА    

СТАЊЕ НА 
РАЧУНУ 

БУЏЕТСКИ СОПСТВЕНИ ЂАЧКИ УКУПНО 

01.01.2014 
Лацковић 

                    0,85         394.971.89 1.040.605.25         1.435.577.99 

30.04.2014. 
Лацковић-
Радојчић 

829.377.00  2.461.724.28  

01.09.2014. 
Радојчић-
Михаиловић 

2.065.057,63 509.450,14 2.642.131,50 5.216.639,27 

31.12.2014 187.411.97 661.038.11      2.651.341.83        3.499.791.91
15.07.2015. 
Михаиловић-
Милојевић 

1.840.163,21           1.231.881,86  4.410.226,67         7.482.271,74 

У школској 2014/15 години музичка школа „Коста Манојловић“ обележила је 75 година 
успешног рада. Тим поводом одржано је 12 концерата у концертним салама Коларчева 
задужбина, АртГет, Галерија Коларца, Музеј историје Србије, СКЦ и у сали Школе.  

За дугогодишњи успешан рад и допринос образовању и култури Његово Преосвештенство 
Епископ топлички г. Арсеније уручио је школи орден Светог деспота Стефана Лазаревића, 
а на предлог Његове Светости Патријарха српског г. Иринеја. 

1) У шк.2014/15 остварени су сви планирани програми образовања и васпитања  свих 
активности установе; Сви одсеци су рееализовали своје годишње планове и о томе 
поднели извештај на седници 26.06.2015.године.  



2) Тим за самовредновање је спровео два анкетирања на тему управљања и  квалитету 
наставе, као и трибину о превенцији наркоманије.. Резултати су презентовани на 
Наставничком већу и Савету родитеља. 

3) У развојном плану установе акценат је на ширењу музичког образовања међу најмлађом 
популацијом, сарадњом са некадашњим ученицима, сарадњом са локалном заједницом и 
раду са врхунским талентима.  

Управо је рад на овим  сегментима био кључни у овој школској години. 

- Одржано је 20 концерата за најмлађе у сарадњи са земунским вртићима и основним 
школама. 

- Некадашњи ученици : Лидија и Сања Бизјак, Маја Богдановић, Немања Радуловић, 
Милош Поповић, Јелена Шушњић, Ненад Карановић као и еминентни педагози 
Софија Молчанова, Орфеј Симић и Марио Пјетродарки држали су семинаре за 
ученике, наступали на концертима заједно са ученицима, дружили се и причали о 
својим искуствима на међународној сцени.  Све то је имало изузетан одјек међу 
ученицима 
 
СТРУЧНО    УСАВРШАВАЊЕ    УЧЕНИКА  ШК.2014/15 

Ред.бр. ПРЕДАВАЧ Датум и 
место 

Бројполазника Бројодржанихчасова   

1. ЛидијаБизјак 
клавир 

7-
9.12.2014. 
6-
10.2.2015. 

10 
13 

20 
26 

  

2. МилошПоповић 
клавир 

25.10.2014.
18.02.2015.

14 
14 

28 
28 

  

3. МајаБогдановић 
виолончело 

24-26.2. 
2015. 

6 12 
 

  

4. Милан Карановић 
виолончело 

26.11.2014. 7 14   

5. ОрфејСимић 
виолина 

29.12.14. 
20 Јун 
2015. 

6 
5 

12 
10 

  

6. БогданБожовић 
виолина 

25.12.2015. 2 
кам.ансамбла 

4   

7. Марио 
Пјетродарки 
хармоника 

21.04.2015. 1 1   

8. СофијаМолчанова 
кларинет 

25.06.2015. 6 24   

9. Зоран Анић 
гитара 

Децембар 
2014. 

3 6   

 



- Ученици школе су наступили на десетинама манифестација у сарадњи са локалном 
заједницом и општином Земун, Клубом матичне културе, Библиотеком „Свети 
Сава“, Домом ваздухопловства, Галеријом Стара Капетанија и др. 

- Врхунски резултати са такмичења нису изостали: 
 Најбоље рангирана музичка школа у Србији на Републичком такмичењу 
 Најбоље рангирана музичка школа у Србији на Фестивалу у Неготину 
 Сјајан успех пијаниста Уне Миљуш, Алексе Јанковића и Сегеја Чавића на 
престижном такмичењу у Кошицама 
 Гран при  ученика хармонике  Драга Гарића у Португалији 
 Одлични резултати  на Међународном такмичењу „Коњовић“ 

 259 награда са осталих домаћих и међународних такмичења. 
 
Реализован је пројекат Омладински  супер оркестар у којем су заједничким снагама 
ученици из Београда, Љубљане и Скопља извели дела националних композитора у 
сва три града и на најлепши начин дали пример успешне регионалне сарадње. 
Учествовало је 11 наших ученика. 
 
(Сви подаци су доступни на сајту школе у одељку Такмичења и Вести)   

4) Код реализације финансијског плана и плана набавки увидели смо да је сачињени план 
лош, не одговара нашим потребама, немогућ за спровођење, а није ни у свим сегментима 
направљен у складу са законом, те садржи низ мањкавости. Из тог разлога је сачињен 
документ „Анализа и препоруке за унапређење система планирања“, од 31.03.2015. 
године, заведен под бројем 98/37, у којем су евидентиране слабости и препоруке. Из тог 
разлога је сачињен предлог измена Финансијског плана и Плана јавних набавки,  које 
Школски одбор није усвојио. 

5) Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, различитим организацијама и 
удружењима је била врло успешна и богата;  

6) У овој школској години директор је организовала педагошко-инструктивни увид и 
праћење квалитета образовно-васпитног рада. Директор, психолог школе и оба помоћника 
обишли су  40% наставних и ваннаставних активности.  

7) ПРВИ ПУТ ЈЕ СПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊУ.За 
наставнике Ракић Данијелу и Душана Петровића је поkренутa процедура за напредовање у 
звању. Надлежне службе Министарства су извршиле обавезни надзор над њиховим радом 
и дале препоруку за напредовање.  

8) Покренут је већи број васпитних мера којe су у сарадњи родитеља, психолога и 
предметних наставника далe резултате. У 4 случаја било је неопходно покренути 
дисциплинске поступке против ученика са великим бројем неоправданих изостанака 
којима је  изречена мера укора директора;  



9) У овој школској години било је 11 инспекцијских надзора просветне инспекције.Све 
наложене мере су извршене. Извршен је и инспекијски надзор Интерне ревизије града 
Београда по чијем налогу је извршено 5 мера. 

10) У овој години направљена је нова база података за ученике јер је постојећа била 
прескупа за одржавање (37.000 месечно) а подаци су складиштени на сервер који се 
налазио ван школе и  преношени путем интернета. По куповини сервера у власништву и у 
просторијама школе, приступило се изради наменског софтвера који jе  плаћен 
једнократно (100.000,00), а сви подаци се налазе у локалној мрежи, чиме је загарантована 
заштита података о личности ученика и родитеља. Планирана уштеда на годишњем нивоу 
за одржавање рачунарске опреме је 600.000,00 динара. 

11) Креиран је нови сајт школе  на коме се редовно ажурирају све актуелности битне за 
живот школе. Обавештења која се тичу распореда рада, испита и др. налазе се на огласним 
таблама, за ученике у холу школе и за наставнике у зборници. 

12) У шк.14/15  одржано је 8 седница Наставничког већа, 13 седница Школског одбора, 4 
Савета родитеља , 3 састанка Ђачког парламента.   

13) Од школских тимова најактивнији су били Тим за инклузију, Тим за самовредновање, 
Тим за школско развојно планирање, Комисија наставничког већа. По први пут рађени су 
ИОП-и, педагошки профили и план прилагођавања наставних средстава за ученике којима 
је потребна додатна  подршка у образовању. 

14)Први пут су запослени имали могућност да остваре своје право на стручно 
усавршавање о трошку школе за шта школа добија опредељена средства из буџета. 
Нажалост, планирана два термина семинара „Ауторитет та тешка страна реч“  за 60 
наставника за јун месец, нису одржани због немогућности спровођења процедуре јавне 
набавке.  

У првом полугодишту организовани су и одржани семинари у оквиру обавезног стручног 
усавршавања за 60 наставника: 

-  „Припрема ученика за јавни наступ -Психолошки и средински чиниоци успешности“, 
К3 

-  „Превенција  емоционалног сагоревања наставника у музичким школама“, К4 

15) Током целе године директор је  учествовала у изради школских докумената и 
припремању различитих табела по налогу Министарства просвете и Школске управе. 

У шк.2014-15. Године усвојена су следећа документа: 

- Правилник о упису у основну музичку школу 
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа 



- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности  
- Правилник о организацији и систематизацији радних места 
- Пословник о раду Савета родитеља 
- Листа одобрених уџбеника за шк.2015-16.годину 

16) До краја календарске године планирана је адаптација концертне сале, куповина 
концертног клавира и климатизовање још пет учионица. Средства за то су обезбеђена и 
опредељена  Финансијским  и Планом јавних набавки. На рачунима школе налази се 
7.500.000,00 динара, што  превазилази средства потребна  за ове намене. 

У овој школској години у погледу подизања квалитета наставе и набавке наставних 
средстава као и просторног уређења урађено је следеће: 

- Купљен баритон саксофон 
- Климатизовано 12 учионица 
- Купљена опрема у студију (2 професионална рачунара, микрофони, каблови, 

монитори, поправљена постојећа опрема, поправљено и стављено у функцију 5 
старих рачунара ) 

- Набављена опрема за live stream 
- Купљена два пројектора за наставу 
- Купљена два штампача за канцеларију бр.2 и бр.3 
- Направљени ормари у тзв. малој архиви и у студију за чување нове и постојеће 

опреме 
- Адаптиране клупе у малој сали (уграђени сигурносни точкови) за лак и безбедан 

премештај за потребе организације наставе хора и оркестра 
- Направљено 3 ормара за  12 хармоника у матичној школи и издвојеном одељењу 
- Направљен ормар за гитаре 
- Направљена нова огласна табла у холу школе 
- Купљен и постављен сервер  
- Креиран наменски софтвер за вођење евиденције о ученицима 
- Креиран нови сајт школе 
- Купљена два усисивача 
- Направљена портирница за помоћно особље у холу 
- Реновирано приземље зграде, 
-  Замењен прозор у  канцелари рачуноводства, 
- Извршени радови на санацији канализационе мреже у издвојеном одељењу 
- Финансиран одлазак 3 ученика на такмичење у Кошице 
- Финансиран одлазак 11 ученика на турнеју Омладинског супер оркестра  

Београд-Љубљана-Београд-Скопје 
- Финансиран одлазак 5 ученика  на фестивал у Неготин 
- Финансиран одлазак 2 ученика  на концерт у Бања Луку 
- Обезбеђен пројектор и лаптоп за потребе општеобразовне наставе у „Саватићу“ 
- Први пут је финансирано обавезно стручно усавршавање за наставнике, за шта 

школе добијају средства од Секретаријата за образовање града Београда 

 



Плаћена котизација за Републичко такмичење, Фестивал у   Неготину, такмичење у 
Кошицама 

         Директор 

        Мирјана Михаиловић 

 
2.3.  Извештај о раду помоћника директора 
 
 Током школске 2014./2015. године, поред одржавања редовне наставе са фондом 50%, 
помоћник директора за наставу је обављала и следеће послове:  
-          комуникација за ученицима, професорима и родитељима 
-          организација рада Школе (месечни планови обавеза) 
-          контрола ажурирања сајта школе до новембра 2014 
-          организација испита за редовне и ванредне ученике 
-          стална помоћ одељенским старешинама и референту за ученичка питања 
-          прикупљање и евидентирање школске дела документације (распоред часова 
индивидуалне у ОМШ и СМШ)  
-          контрола одржавања хигијене у Школи 
-          контрола педагошке евиденције и документације 
-          посматрање рада и напретка  ученика, а посебно дисциплине и изостајања ученика 
са наставе 
-          праћење процеса појачаног васпитног рада (васпитне и васпитно-дисциплинске 
мере) 
-          разматрање аката Школе 
-          посета наставе у издвојеном одељењу „В.Рамадановић“  
-          присуство на  концертима Школе  
-          праћење наступа и успеха ученика Школе на такмичењима  
-          организација наставе током одржавања Републичког такмичења у Школи 
-          организација  пријемних испита ОМШ и СМШ 
-организација  и учешће у комисији за бодовање ученика за упис у СМШ 
-          организација годишњих испита ОМШ и СМШ 
-          преглед и провера педагошке администрације 
-          пано- информисање ученика и радника 
        
        помоћник директора за наставу  
                                                                                                                Јелена Коматина 
 
 
 
 
 
 
 

 



            У периоду од 1.9.2014. - 10.07.2015. године поред одржавања редовне наставе, 
уобичајених и свакодневних послова, помоћник директора је обављала и следеће послове:  

- комуникација за ученицима, професорима и родитељима 
- организација рада Школе 
- прикупљање, евидентирање и ажурирање школске документације (индивидуални 

планови рада)  
- организација аудиција за концерте и Републичко такмичење (камерни састави и 

оркестар) 
- организација концерата поводом Дана школе и прославе 75 година њеног 

постојања 
- организација Концерта професора поводом Дана школе 
- организација заједничког гала концерта ученика и некадашњих ученика школе на 

којем  су узели учешће многобројни наши и европски млади уметници  
- сарадња са многобројним удружењима, институцијама, органима Владе, страним 

конзулатима и амбасадама и сл. око наступа наших ученика ван Школе 
- организација регионалног пројекта „Омладински супер оркестар“- припрема 

партитура и проба, организација путовања ученика и професора  
- организација радионице (мастер класа) виолиниста из Аустрије Орфеја Симића 

(две сесије) и Богдана Божовића у сарадњи са удружењем „Мокрањац“  
- организација мастер класа хармоникаша из Италије Марија Стефана Пјетродаркија 

у сарадњи са фествалом Тодо мундо из Београда и Адриатико медитеранео из 
Анконе  

- праћење наступа и успеха ученика Школе на такмичењима 
- организација видео и аудио снимања концерата ученика школе 
- разматрање аката Школе 
- организација великог броја наступа ученика ван Школе 
- организација посете школи виолинисте Немање Радуловића 
- контрола педагошке документације 
- обилазак наставе у матичној школи и издвојеном одељењу „В.Рамадановић“  
- организација Завршног концерта награђених ученика 
- присуство на  концертима  и матурским испитима  
- организација  учешћа екипе школе  на Фестивалу музичких школа Србије у 

Неготину 
- преглед и провера педагошке администрације 
- контрола ажурирања интернет странице Школе (сајта школе) 
-  

 

                                                                                          Даниела Вагнер, помоћник директора 

 
 
 
 
 
 



2.4.  Извештај о раду Савета родитеља  
  
 
 Током рада 2014/15 школске године, Савет родитеља је одржао 8 седница, о чему 
постоје записници. 
 Такође су биле заказане и још две седнице које нису одржане.  
 У септембру месецу 2014. године извршена је верификација чланова савета 
родитеља. Усвојен је годишњи план активности Савета родитеља за 2014/15 и разматран је 
план рада школе за 2014/15. годину. 
 Током следећих седница у 2014/15. годину, разматрана је: 

1) анализа успеха ученика и проблеми у настави, 
2)  упознавање са планом годишњих испита за ученике који брже напредују, 
3) Анализом успеха ученика 
4) План разредних, ванредних и убрзаних испита 
5) Проблеми око безбедности и проблеми у настави и дисциплина 

Предлагано је да се установи да ли постоји проблеми у предавању и однос 
наставник-ученик у два предмета (психолог школе је урадио истраживање и 
испитивање на задату тему и дао је свој писмени одговор са усменим 
обавештењем. 
Овај Савет родитеља није расправљао о анализи ученика на крају школске 
године, јер је дошло до разрешења директора школе и немогућношћу 
заказивања састанка због недоласка чланова Савета родитеља на седницу. 
У септембру 2015. године на Савет родитеља дошао је председник Школског 
одбора са још три члана Школског одбора и имао отворен разговор за дешавања 
у школи од априла месеца до септембра  2014. године. Родитељи су постављали 
питања и на исти су добијали одговоре и давали своје предлоге. 

 
 
 

                                                        Председник Савета родитеља, 
                                                                                                Милан Поповић 

                                     
 
 
 
 

 
 
 

 
 



2.5.  Извештај о раду Ученичког парламента 
 
На првој конститутивној седници, одржаној у септембру, извршен је избор чланова, 
председника, потпредседника и секретара Ученичког парламента. Изабрани су – 
председник  Лав Петровић, подпредседник Маја Белић и секретар Маша Динић. 
Чланове Ученичког парламента, за школску 2014/15. годину чине: I разред: Лилић Огњен, 
Белић Маја, Динић Маша; II разред: Петровић Лав, Здравковић Василије, Богдановић 
Теодор; III разред: Кадијевић Ђорђе, Ђуровић Анђела, Вукмировић Ана; IV разред: Ињац  
Јелица, Поповић Теа, Радивојчевић Теодора. Извршен је избор ученика за састав 
Школског одбора: Поповић Теа и Јелица Ињац.  
На првој седници, ученици су упознати о раду парламента, правима и обавезама, а у 
складу са законом и подзаконским актима. Током године дискутовало се о многим темама: 
понашању младих људи, њиховим правима, обавезама и одговорности, учењу, штетности 
психоактивних супстанци, и другим актуелним темама.  
Током године су одржане још три седнице на којима је предвиђена је и реализована 
организациона и координациона активност  Парламента кроз рад различитих тимова, који 
су били задужени за: 

• припреме и реализација Kвиза из теорије музике 
• припреме за прославу Дана школе  
• посета градских музеја 
• концерти ученика поводом Дана школе  
• концерти ученика  
• обележавање школске славе Св. Сава 
• актуелне теме(Дан борбе против пушења и Болести зависности) 
• изложба радова ученика 
• уређење школског простора 
• снимање музичких нумера  
• снимање концерата 

 
Парламент се такође ангажовао на: 
 

• анализи рада Тима за самовредновање рада школе 
• раду Тима за заштиту ученика од насиља у оквиру „Недеље лепих речи и порука“ и 

јавних презентација у оквиру јавног часа школе 
 

Координатор Ученичког парламента  
Илија Рађеновић 
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3.1. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  
 
 У току школске 2014/15. 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.2014/15. 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 2014/15. 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 
 

Септембар - Одржано је три састанка актива, договор о плану и програму, договор 
о реализацији контролних испита.Детаљан преглед испитних захтева 
за сваки разред појединачно, укључујући и упоредне клавире.  
Презентиране су  активности за целу школску годину. 

Октобар - интерни часови одсека по сменама, јавни час одсека, јавни час смене. 
Одржан је семинар пијанисте Милоша Поповића.Током октобра 
организовна су два састанка клавирског актива по текућим 
питањима. 

Новембар - Одржан је састанак актива – анализа рада на тромесечју, контролни 
испити за све разреде средње школе и 4. разред ниже, интерни часови 
по сменама, јавни час одсека, преслушавање ученика за јавни школе. 
Преслушавање такмичара кандидата за Републичко такмичење и 
селекција за семинар.  

Децембар -          Предавање и концерт класе Мартиновић Ратка са Академије Нови 
Сад. Наступ ученика на концертима поводом Дана школе, школско 
такмичење ученика по разредима, на два састанка актива – анализа 
рада на крају I полугодишта. Костимирани новогодишњи концерт 
ученика.Семинар пијанисткинје Лидије Бизјак.  



Јануар - састанак актива – договор о раду у 2. полугодишту. Преслушавање 
ученика за Републичко        такмичење. Смотра ученика 3.разреда 
ниже музичке школе. Концерт класе Биљане Горуновић, Академија 
Нови Сад, као и концерт класе Наташе Митровић ФМУ. Ученички 
концрт у сали Бинички Београд на тему Бетовен Сонате. 
Преслушавање ученика за републичко такмиченње.                                                        

Фебруар - Семинар Милоша Поповића, концерт ученика нашег одсека у 
Музичкој школи Ђорђевић Београд на тему Етиде. Одржано три 
састанка клавирског актива по текућим питањима,   

Март -        интерни часови по сменама, јавни час одсека, наступ ученика на  
   концерту у Музичкој школи Мокрањац, као и у организацији   
   Удружења Виво у Културном центру Чукарица, концерт у Музичкој  
   школи Бинички Београд  наступ на Републичком такмичењу у   
   дисциплини клавир-соло и камерни ансамбли.    

Април - три састанка актива – анализа успеха на тромесечју, интерни  
часови по сменама, јавни час одсека.                

Мај - састанак актива – припрема за организовање дипломских и  
годишњих испита, интерни часови по сменама, избор за годишњи 
концерт школе и за јавни час одсека, одржан бесплатни семинар 
Велике годишњице Ф.Е.Бах  

Јун - дипломски испити, годишњи испити ученика ниже и средње школе, 
састанак актива – анализа успеха ученика на крају школске године, 
пријемни испити за нижу и ср. школу. 

 

Руководилац клавирског актива 

Синиша Радочић 

 
 
3.4.2.ОДСЕКА ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ  
 

У нижу школу је уписано укупно 192 ученика, са позитивним успехом завршило је 
175 ученика. 10 ђака је током године напустило школу или се исписало, 3 ће остати у 
истом разреду уз сагласност родитеља, а 4 имају негативну оцену из главног предмета. 

У 1. разред уписано је 33 ученика виолине, 4 ученика виолончела и 3 ученика 
контрабаса. У току године школу је напустио 1 ученик контрабаса (Петровић Марија) и 1 



ученик виолине (Лучић Маша – кл. Бошковић). 1 ученик виолине је убрзано завршио 2 
разреда, 1. и 2. разред (Ђорђевић Лука – кл. Јокетић). 

У  2.  разред  уписано је 37 ученика виолине, 2  ученика виолончела и 1 ученик 
контрабаса. Током године 3 ученика виолине су се исписали или напустили школу 
(Златковић Ивана – кл. Дадић, Миленковић Санда – кл. Ружић, Ковачевић Теодора – кл. 
Јокетић). 1 ученик виолине је завршио са негативном оценом из главног предмета 
(Цветковић Војин – кл. Николић). 

У  3.  разред уписано је 26 ученика виолине, 2 ученика виолончела и 3 ученика 
контрабаса. У току године 1 ученик виолине је убрзано завршио 3. и 4. разред (Штимац 
Анђелија – кл. Гагић), 1 ученик је напустио школу (Прелевић Нађа – кл. Матић). Са 
негативном оценом из главног предмета је 1 ученик контрабаса (Кнежевић Исидора) и 1 
ученик остаје у истом разреду уз сагласност родитеља (Цветковић Лука – кл. Јокетић). 

У  4.  разред је уписано 29 ученика виолине и 1 ученика виолончела и 2 ученика 
контрабаса. У току године 3 ученика су напустили школу: 2 ученика виолине (Радић Вања 
– кл. Коматина и Шошо Ирина – кл. Николић) и 1 ученик виолончела (Јакшић Мина – кл. 
Јовановић) а 1 ученик остаје у истом разреду (Трифковић Нада – кл. Драмићанин). 

У  5.  разред уписано је 20 ученика виолине и 1 ученик виолончела. У току године 
школу је напустила 1 ученица виолине (Младеновић Ана – кл. Богић), у истом разреду 
остаје 1 ученик виолине (Ћалић Стефан – кл. Јокетић). 1 ученица је завршила разред са 
негативном оценом из главног предмета (Анђелковић Теодора – кл. Николић).  

У  6.  разред уписано је 25 ученика виолине и 3 ученика виолончела. 1 ученик је 
завршило са негативном оценом из главног предмета (Павловић Ива – кл. Коматина. 
Ненадовић Мартина (кл. Т. Грубин), Вукићевић Јана (кл. А. Богић), Ђурковић Анђела (кл. 
Н. Прибићевић) и Смиљић Милица (кл. Н. Јовановић) су са свим петицама у нижој школи. 

Предшколски припремни програм успешно је завршило 3 ученика. 
 
Пријемном испиту за средњу школу приступило је укупно 12 ученика: за виолину 8 

ученика од тога 7 из наше школе а 1 из школе за таленте у Ћуприји, за виолу 1 ученик из 
школе „Бинички“, за виолончело 2 наша ученика и за контрабас 1 наш ђак. Сви су 
положили пријемни испит, али је ученик из Ћуприје одустао после пријемног испита. 
Примљено је укупно 10 ученика – 7 на виолину, 1 на виолу, 2 на виолончело.  Ученица 
која је конкурисала за контрабас била је испод црте на коначном рангирању и она се 
уписала у школу „Вучковић“. 

За 1. ниже конкурисало је 63:  53 за виолину, 6 за виолончело, 4 за контрабас. 
Примљено је укупно 39 будућих првака – 32 на виолину, 3 на виолончело и 4 на 
контрабас. На чекању је још 7 за виолину и 1 за виолончело.  

За ППП је конкуисало 1 дете и он је примљен, а са пријемног за 1. ниже 
предложено је још 2 за ППП због узраста. 

Дипломски испит је положило 9 ученика: Ињац Јелица – уписала ФМУ у Београду 
(кл. Богић), Десница Смиљана – уписала Теолошки факултет (кл. Зечевић), Поповић Теа 
(кл. Радовић), Катић Ана - уписала ФМУ у Београду (кл. Вукајловић), Стевановић Милош 
- уписао ФМУ у Београду (кл. Драмићанин), Ирга Ана (кл. Михајловић), Савић Петра (кл. 
Михајловић), Тимотијевић Исидора – уписала Универзитет „Мозартеум“ у Салцбургу (кл. 



Милошевић), Илић Дарко - уписао ФМУ у Београду (кл. Лаловић). Дипломске испите су 
одложиле Родић Јелена (кл. Гагић) и Тимотијевић Исидора (кл. Гагић). Стевановић 
Милош (виолина, кл. Драмићанин) и Тимотијевић Исидора (виола, кл. Милошевић) су 
најбољи дипломски испити. 

Школа је наградила неколико ученика гудачког одсека за изузетно залагање и 
учествовање на бројним концертима и такмичењима: Жикић Сташа 6. омш (кл. 
Драмићанин), Вероника Мона Богић 5. омш (кл. Богић), Здравковић Исидора 1. смш (кл. 
Михајловић), Николић Ђорђе 1. смш (кл. Благојевић), Јездић Ангелина 2. смш (кл. 
Драмићанин), Чулић Андреа 3. смш (кл. Јовановић). 

Ученица Тимотијевић Исидора је ученик генерације. Она је примљена на 
Универзитет „Мозартеум“ у Салцбургу. 

 
Колегиница Бранислава Ружић је ове године отишла у пензију а њени ученици су 

распоређени по класама. 
 
У току године су одржана 2 концерта одсека поводом Дана школе: у Галерији Арт 

гет и у мш „Станковић“, а наши ученици су наступали и на концертима на Коларцу као 
солисти и као чланови оркестра, као и на завршном концерту у Сали СКЦ-а. У току 
године наши ђаци су наступали на концертима за вртиће и основне школе Земуна, на 
разним манифестацијама у библиотеци Земуна као и у Дому ваздухопловства. 

Ученица Вероника Мона Богић, 5. омш, кл. Богић, је током године одржала више 
солистичких концерата у Чачку, Ваљеву, Мостару, Сплиту, Макарској и Београду, 
учествовала је на семинару Доре Шварцберг у Сплиту. Ученица Вукићевић Јана, 6. омш, 
кл. Богић је одржала солистички концерт у Галерији фресака. 

Катић Ана, 4. смш, кл. Вукајловић, је одржала солистички концерт у сали 
“Гуарнериус”. 

Оркестар “Таурунум” је у новембру учествовао на НИМУС-у у Нишу са Јованом 
Колунџијом, а у децембру су имали целовечерњи концерт са певачким друштвом 
“Станковић” у Сали СКЦ – диригент је био Небојша Цвијановић и наступили су на 
Коларцу у оквиру прославе 75 година школе. У јануару су учествовали у прослави 
школске славе Светог Саве наступом на Богословском факултету. У јулу су имали наступ 
на Мећавнику а у августу у Ваљеву  (“Тешњарске вечери”).  

Некадашња ученица Милица Жугић (завршила је у кл. Драмићанин), сада студент 
4. године ФМУ у кл. М. Јокановић, положила је аудицију за стално запосленог у 
Београдској филхармонији као прва на листи од 32 кандидата. 

 
И ове школске године су сви професори одлазили на акредитоване семинаре и 

одрадили су потребне сате стручног усавршавања у установи. Одржани су семинари 
Орфеја Симића, Богдана Божовића, Маје Богдановић и Милана Карановића. 

 
Преглед документације је обављен 22. 06. 2015. Комисија за преглед су биле Ана 

Богић и Јована Зечевић. 
 
Ученици нашег одсека су током године освојили бројне награде на домаћим и 

међународним такмичењима у категоријама соло инструмент и камерна музика: 
 



PETO OTVORENO TAKMIČENjE UČENIKA OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA 
„BINIČKI“, Beograd, 24. - 28.02.2015. 
 
I nagrada 
VUČKOVIĆ  IVANA, III r. violina – 100 poena LAUREAT 
Kl. Gordana Radović 
Kl. saradnik Daša Raičević 
RADOVIĆ MIHAILO, IV r. violina – 100 poena 
Kl. Gordana Radović 
Kl. saradnik Daša Raičević 
 
III nagrada 
ĐOKIĆ KATARINA, III r. violina 
Kl. Jelisaveta Gagić 
Kl. saradnik Daša Raičević 
ŠTIMAC ANĐELIJA, III r. violina 
Kl. Jelisaveta Gagić 
Kl. saradnik Daša Raičević 
 
 
MEĐUNARODNO TAKMIČENJE “DAVORIN JENKO”  13. – 18. 2. 2015. Beograd 
 
TRIO ”Zdravković”  II-1   
 
 
ŠKOLSKO TAKMIČENJE  09.- 10. 03. 2015. 
 
VIOLINA 
 
I  NAGRADE 

1. Suzić Marijana, pripremni razred, kl. J. Vukajlović 
2. Milutinov Bojana, pripremni razred, kl. T. Joketić 
3. Bodrožić Anja, I r., kl. J. Vukajlović 
4. Đorđević Sonja, I r., kl. J. Vukajlović 
5. Zogović Đurđa, I r., kl. T. Joketić 
6. Mujaković Andrea, I r., kl. A. Bogić 
7. Sofija Žižić, I r., kl. A. Bogić 
8. Roksandić Katarina, I r., kl. B. Dadić 
9. Anđela Josifoski, II r., kl. A. Bogić 
10. Milenković Irina, II r., kl. T. Bošković 
11. Nikolić Jelisaveta, II r., kl. J. Vukajlović 
12. Radović Nađa, II r., kl. A. Vujadinović 
13. Dodig Sofija, III r., kl. J. Komatina 
14. Jočić Iva, III r.,  kl. A. Bogić 
15. Vučković Ivana, III r., kl. G. Radović 
16. Basta Elena, III r., kl. T. Joketić 



17. Radović Mihailo, IV r., kl. G. Radović 
18. Bojić Kristina, IV r., J. Vukajlović 
19. Bogić Veronika Mona, V r., kl. A. Bogić 
20. Vučković Mihailo, I sr., kl. G. Radović 
21. Stevanović Miloš, IV sr., kl. S. Dramićanin 
22. Injac Jelica, IV sr., kl. A. Bogić 
23. Trio „Con brio“ kl. J. Komatina, S. Josifoski 
24. Kvartet „Nijanse“ kl. N. Jovanović 
25. Trio „Zdravković“ kl. J. Komatina 

 
II  NAGRADE 

1. Knežević Anja, II r., kl. A. Vujadinović 
2. Agbaba Anja, II r., kl. J. Vukajlović 
3. Devrnja Grigorije, IV r., kl. A. Vujadinović 
4. Tomić Đurđa, IV r., kl. A. Vujadinović 
5. Milosavljević Nikola, IV r., kl. M. Matić 
6. Ristić Nevena, V r., kl. N. Pribićević 
7. Žarković Ena, V r., kl. J. Vukajlović 
8. Trkulja Anja, I sr., kl. A. Bogić 
9. Ivanović Režak Margo, II sr., kl. A. Vujadinović 
10. Jezdić Angelina, II sr., kl. S. Dramićanin 
11. Mitrović Teodora, III sr., kl. J. Vukajlović 
12. Katić Ana, IV sr., kl. J. Vukajlović 

 
III  NAGRADE 

1. Šarić Nemanja, III r., kl. A. Bogić 
2. Urošević Milica, IV r.,  kl. T. Joketić 
3. Grego Laura, I sr., kl. J. Zečević 
4. Joksimović Daniela, III sr., kl. T. Joketić 

 
 
 
VIOLA 
 
I  NAGRADA 

1. Timotijević Isidora, IV sr., kl. T. Milošević 
VIOLONČELO 
 
I  NAGRADA 

1. Ivanović Andrej, I r., kl. N. Jovanović 
2. Nikolić Doroteja, I r., kl. N. Blagojević 
3. Nikolić Đorđe, I sr., kl. N. Blagojević 
4. Popovac Jovana, II sr., kl. N. Jovanović 
5. Čulić Andrea, III sr., kl. N. Jovanović 

 
 



II  NAGRADA 
1. Tanić Tea, III r., kl. N. Blagojević 
2. Smiljić Milica, VI r., kl. N. Jovanović 
3. Volarev Natalija, VI r., kl. N. Jovanović 
4. Ćurčić Ivana, III sr., kl. N. Jovanović 

 
 
KONTRABAS 
 
II  NAGRADA 

1. Ilić Darko, IV sr., kl. B. Lalović 
 
III NAGRADA 

1. Teodora Milekić, III sr., kl. B. Lalović 
 
 
 
VIII MEĐUNARODNI FESTIVAL MUZIKE  Aranđelovac, 22.3.2015. 
 
I nagrada 
MILENKOVIĆ IRINA , II r. 
Kl. Tatjana Bošković 
Kl. saradnik: Jelena Cvetković 
 
 
REPUBLIČKO TAKMIČENJE UČENIKA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE 
Beograd, 17. - 31. mart 2015. 
 
LAUREATI 
„NIJANSE", klasični kamerni ans.   100,00  
Kl. Nada Jovanović 
Trio „ARABESKA" , neklasični kamerni ans.         100,00 
Kl. Ivana Todorović i Ana Ilijoska Bogić 
 
I  nagrade 
Trio „CON BRIO", neklasični kamerni ans.      98,75  I - 1   
Kl. Jelena Komatina i Smilja Josifoski 
ORKESTAR SMŠ , gudački orkestar       97,67  I - 2 
dirigent Nebojša Cvijanović 
Trio „KRUG“ , neklasični kamerni ans.      96,25  I - 2 
Kl. Gordana Radović i Snežana Milčić 
Trio „ZDRAVKOVIĆ“, neklasični kamerni ans.    95,00 I - 2 
Kl. Jelena Komatina 
 
 
 



5. FESTIVAL ZAVRŠNIH RAZREDA 
„Radost muziciranja“ -Memorijal Ljubivoje Nikolić“, Beograd, 19.4.2015. 
 
I nagrada 
ANA KATIĆ, IV sr.  
kl. Jelena Vukajlović , kl.sar. Biserka Marović 
 
Nagrada – solistički koncert u Centru lepih umetnosti Jovana Kulundžije 
 
 
 
VII MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GUDAČA  Niš, 21-25.4.2015. 
 
I nagrade 
ĐORĐE NIKOLIĆ, I sr. violončelo 
Kl. Nataša Blagojević 
Kl.saradnik: Elena Gavroska Stojanović 
ISIDORA ZDRAVKOVIĆ, I sr. viola 
Kl. Mihajlo Mihajlović 
Kl.saradnik: Ana Kokir 
STAŠA ŽIKIĆ, VI r. violina 
Kl. Sanda Dramićanin 
Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 
ANGELINA JEZDIĆ, II sr. violina 
Kl. Sanda Dramićanin 
Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 
MILOŠ STEVANOVIĆ, IV sr. violina 
Kl. Sanda Dramićanin  
Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 
 
II nagrade 
VASILIJE ZDRAVKOVIĆ, II sr. violina 
Kl. Sanda Dramićanin 
Kl.saradnik: Nataša Kuzmanoski 
MARGO IVANOVIĆ REŽAK, II sr. violina 
Kl. Ana Vujadinović 
Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 
 
III nagrade 
JOVANA ZDRAVKOVIĆ, VI r. violina 
Kl. Ana Vujadinović 
Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 
LEONTINA MARTIĆ, III sr. violina 
Kl. Jelena Vukajlović 
Kl.saradnik: Biserka Marović 
ANA KATIĆ, IV sr. violina 



Kl. Jelena Vukajlović 
Kl.sar. Biserka Marović 
TEODORA MITROVIĆ, III sr. violina 
Kl. Jelena Vukajlović 
Kl.sar. Biserka Marović 
 
Pohvala 
KRISTINA BOJIĆ, IV r. violina 
Kl. Jelena Vukajlović 
Kl.sar. Biserka Marović 
KRISTINA PAVLOVIĆ, III sr. violina  
Kl. Sanda Dramićanin 
Kl.sar. Nataša Kuzmanoski 
 
 
13. INTERNACIONALNI FESTIVAL  Ub, 20. - 25. 04. 2015. 
 
I  nagrada 
JOČIĆ IVA, III r. – 100 poena  
kl. Ana Ilijoska Bogić ,kl.sar. Biserka Marović 
BOGIĆ VERONIKA MONA, V r. 
kl. Ana Ilijoska Bogić, kl.sar. Biserka Marović 
VUKIČEVIĆ JANA , VI r.  
kl. Ana Ilijoska Bogić, kl.sar. Biserka Marović 
GREGO LAURA , I sr.  
kl. Jovana Zečević , kl.sar. Biserka Marović 
 
 
20. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH GLAZBENIKA „Daleki akordi“, Split, 24. - 
26. 04. 2015.  
 
I nagrada 
VERONIKA MONA BOGIĆ, V r.  
kl. Ana Ilijoska Bogić 
 
 
20. REPUBLIČKO TAKMIČENJE KAMERNE MUZIKE , GUDAČA i GITARE SRBIJE  april 
2015,Beograd 
 
I nagrada 
ĐORĐE NIKOLIĆ, I sr. violončelo 
Kl. Nataša Blagojević  
Kl.saradnik: Elena Gavroska Stojanović 
UROŠ PANIĆ, II sr. viola 
Kl. Tomislav Milošević 
Kl.saradnik: Biserka Marović 



III nagrada 
ANA KATIĆ, IV sr. violina 
Klasa: Jelena Vukajlović 
Kl.saradnik: Biserka Marović 
 
 
20. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE “PETAR KONJOVIĆ  Beograd , 05. – 17. 05. 2015. 
 
I  nagrada 
TIMOTIJEVIĆ ISIDORA, viola 
Kl. Tomislav Milošević 
 
II nagrada 
PANIĆ UROŠ, viola 
Kl. Tomislav Milošević 
ŽIKIĆ STAŠA, violina 
Kl. Sanda Dramićanin 
Kl. saradnik Nataša Kuzmanoski 
 
III nagrada (u IVb kategoriji nije dodeljena I nagrada) 
STEVANOVIĆ MILOŠ, violina 
Kl. Sanda Dramićanin 
Kl. saradnik Nataša Kuzmanoski 
 
 
58.FESTIVAL MUZIČKIH I   BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE Negotin, od 07. - 13. 05. 2015. 
 
VERONIKA MONA BOGIĆ - 100 poena 
Kl. Ana Ilijoska Bogić 
Kl.saradnik: Nikola Zdravković 
 
Trio “ARABESKA” 
VERONIKA MONA BOGIĆ- JANA VUKIĆEVIĆ- UNA MILjUŠ - 100 poena 
Kl. Ana Ilijoska Bogić i Ivana Todorović 
 
 
IL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE "PREMIO CLIVIS", 
Rim , 01. - 03. 05. 2015. 
 
I nagrada 
VERONIKA MONA BOGIĆ, violina 
Kl. Ana Ilijoska Bogić 
JANA VUKIĆEVIĆ, violina 
Kl. Ana Ilijoska Bogić 
 
 



II nagrada 
LAURA GREGO, violina 
Kl. Jovana Zečević 
 
Pohvala 
IVA JOČIĆ, violina 
Kl. Ana Ilijoska Bogić 
 
 
MEĐUNARODNI FESTIVAL GUDAČA „Stringfest“,  Sremska Mitrovica , 14-17.5.2015.  
 
I nagrade 
MILICA SMILJIĆ , violončelo 
Klasa: Nada Jovanović 
Kl. saradnik: Ana Kokir 
JOVANA POPOVAC , violončelo 
Klasa: Nada Jovanović 
Kl. saradnik: Ana Kokir 
ANDREA ČULIĆ, violončelo 
Klasa: Nada Jovanović 
Kl. saradnik: Ana Kokir 
SOFIJA DODIG, violina  
Klasa: Jelena Komatina  
Kl.saradnik: Nataša Kuzmanoski 
ANĐELA JOSIFOSKI , violina  
Klasa: Ana Ilijoska Bogić 
Kl. saradnik: Smilja Josifoski  
JELICA INJAC, violina  
Klasa: Ana Ilijoska Bogić 
Kl. saradnik: Biserka Marović  
ISIDORA ZDRAVKOVIĆ, viola 
Klasa: Mihajlo Mihajlović 
Kl. saradnik: Ana Kokir 
 
II nagrade  
NATALIJA VOLAREV , violončelo  
Klasa: Nada Jovanović 
Kl. saradnik: Ana Kokir 
IVANA ĆURČIĆ, violončelo 
Klasa: Nada Jovanović 
Kl. saradnik: Ana Kokir 
MIHAILO RADOVIĆ, violina 



Klasa: Gordana Radović 
Kl. saradnik: Daša Raičević 
ANA KATIĆ, violina  
Klasa: Jelena Vukajlović 
Kl.saradnik: Biserka Marović 
 
Kamerna muzika – Trio „Zdravković“  
Klasa:  Jelena Komatina  
 
III nagrade 
MIHAILO VUČKOVIĆ, violina 
Klasa: Gordana Radović 
Kl. saradnik: Daša Raičević  
 
 
4. MEĐUNARODNO TAKNIČENJE “FANTAST”  Bečej, 17.5.2015.  
 
I nagrada 
JOSIFOSKI ANĐELA, violina 
Kl. Ana Ilijoska Bogić 
Kl. saradnik: Smilja Josifoska  

 
          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 су по плану одржани интерни и јавни часови одсека, смотре, испити, а 
професори су имали интерне часове класа са  родитељским састанцима.  

Изабрани ученици су на најбољи начин представили свој одсек на концертима поводом 
Дана школе и концертима поводом завршетка школске године. Ученици су наступали и 
изван школе на промотивним концертима и другим културним манифестацијама. 
Саксофонски трио у саставу: Љубичић Анђела 2ср. Никола Лончар 2ср. и Ожеговић 
Бранислав 4ср. jе учествовао  на највећем броју концерата. 

У јунском року дипломирала су три ученика: Стајевић Симонида и Стојановић Немања на 
флаути и Ожеговић Бранислав саксофон. Испити, можемо рећи дипломски концерти, су 
били веома успешни и посећени. Сви концерти су имали посебно спремљене тачке на бис, 
које су допринеле превазилажењу форме испита. 



 
Симонида Стајевић ће наставити своје музичко образовање на Факултету музичких 
уметности, док ће Стојановић Немања и Ожеговић Бранислав наставити своја образовања 
на Електро техничком и Природно математичком факултету.  
 
Ове школске године је поред многих такмичења, било и Републичко такмичење за 
дуваче, на коме је наш одсек направио фантастичне резултате и то: 
 
Два лауреата : Којић Вељко 3н.  саксофон 98п, Ожеговић Бранислав 4ср. саксофон 
97.67п. из класе Б. Вукелић 
 
Прве награде 5: Камерни састав ЕМПИРИЈА у саставу  Милош Стевановић виолина , 
Ожеговић Бранислав  саксофон, Јована Николов клавир  99п.  из класе И. Кирн 
Љубичић Анђела  2ср. . саксофон 96.67п. из класе Б. Вукелић 
Јовановић Марија 4н. обоа  96п. из класе И. Кирн 
Николић Александар 2н. хорна  95.67п. из класе А. Китановић 
Поповић Дарија 6н. флаута 95.33п. из класе Т. Крстић 
 
Друге награде 6: 
Бркић Небојша 4н. кларинет  94.67п. из класе А. Антонијевић 
Павићевић Владан 2н. хорна 93п.  из класе А. Китановић 
Допуђ Петра 3н. флаута 92п. из класе В. Стајевић 
Станић Матеј 3н. труба 92п. . из класе В. Ненадовић 
Петровић Ана 2н. труба 85п. . из класе В. Ненадовић 
Миленковић Богдан 2н. труба 85п. из класе В. Ненадовић 
 
Треће награде 2: 
Авдагић Анђела 2н. флаута 83.33 из класе Д. Матић 
Јовановић Алјоша 3н. кларинет  78п. из класе А. Антонијевић 
  
Успеси на Републичком такмичењу, као и прво место Којић Вељка 3н саксофон, 100п, 
на Фестивалу музичких школа у Неготину, су веома допринели да ове године наша 
школа буде најбоља у обе вида такмичења школа у Србији. 
 
Што се осталих такмичења тиче, треба напоменути  међународно такмичење '' Антон 
Еберст'' у Новом Саду,  где је Аљоша Јовановић 3н.  кларинет из класе А. Антонијевић 
освојио 3 место ( четврти од четрнаест учесника).Ту су наравно и остали успеси: 
 
Награде на такмиченњу ''Даворин Јенко'' 
Којић Велјко 3н.  Саксофон  прва 95.75п. из класе Б. Вукелић 
Допуђ Петра 3н. флаута  друга 94.8п. из класе В. Стајевић 
 
Награда на сусрету флаутиста '' Тахир Куленовић'' 
Стајевић Симонида  4ср. прва награда из класе В. Стајевић 
 
Награде на такмичењу '' Ватрослав Лисински'' 



Петровић Ана 2н. труба прва награда из класе В. Ненадовић 
Станић Матеј 3н. труба  друга награда из класе В. Ненадовић 
 
Награде на такмичењу '' Такмичење Дрвених дувача Пожаревац'' 
Камерни састав Домоњи Марина 3ср. Флаута, Ана Хавран 4ср. гитара прва награда 
 из класе Р. Менђан 
Стајевић Симонида  4ср. Флаута, прва награда из класе В. Стајевић 
Милошевић Марта 2ср. обоа, друга награда из класе И. Кирн 
 
Дувачки оркестар је и даље веома активан на популаризацији дувачких инструмената и 
поред колеге проф. А. Китановића, треба истаћи велики рад и помоћ колеге проф. Гагић 
Бранислава.  Оркестар је и ове године имао доста успешних наступа. 
Ове године, на иницијативу колеге В. Стајевићa је одржан промотивни концерт  ''Дизни на 
кеју'' у Земуну. Концерт је био веома запажен и протекао је у пријатној атмосфери, како за 
учеснике тако и за слушаоце 
  
Поред рада у школи са ученицима, колеге са одсека су веома активни у различитим 
сферама музичких делатности. Од оних уско везаних за школе, као сто су држање 
семинара, жирирања на такмичењима, преко извођења концерата не само класичне 
музике, па до уређивања сајтова на интернету, а на крају и организацијом фестивала. 
 
Наш колега Радивој Лазић је имао веома успешну годину. Као педагог он је на позив 
организационог одбора међународног Фестивала ЕМОNА (Jože Kotar,Dušan Sodja,  Andrej 
Zupan) у малој дворани 1 КГБЛ (Konzervatorija za glasbo & balet Ljubljana) одржао 
једнодневни Мајсторски течај са 11 ученика који су свирали његове композиције на 
кларинету. Такође у  концертној сали КГБЛа, млади уметници су одржали концерт и 
одсвирали 11  композиција,  Наступили су и студенти кларинета Konzervatorija za glasbo & 
balet Ljubljana. 
 
Своју богату стваралачку каријеру употпунио је са два сјајна концерта и то један у 
препуној, свечаној сали београдског Дома војске. Концерт под називом „Вече са 
кларинетом – ауторско вече Властимира Перичића и Радивоја Лазића“ је био приказ 
дугогогодишње сарадње двојице музичара. Солисти на кларинету били су проф. ФМУ у 
Београду Огњен Поповић и његова три студента, они су извели композиције нашега колеге 
уз оркестарску пратњу Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ 
под воћством маестра Павла Медаковића. 

Други концерт у сали школе је одржан поводом прославе 75 година постојања школе. На 
пријатном вечерњем једноипосатном концерту под називом АУТОРСКО ВЕЧЕ 
КОМПОЗИЦИЈА Радивоја Лазића и Властимира Перичића, изведено је 20 солистичких 
композиција широког дијапазона, од инструктивних до професионалних, концертантних. 
На концерту су учествовали  наши ученици, ниже и средње музичке школе, као и студенти 
ФМУ, и заступљени су били следећи инструменти и састави: дечја соло-песма, виолина, 
обоа, флаута, кларинет, саксофон, труба, хорна; соло-песма и камерни ансамбли.  
 



Колега  Р. Лазић је изузетно активан на вебу, где поред страница које су везане за његов 
инструмент кларинет, уређује и друге странице. Ево неких: 
http://clarinetbooks.wordpress.com/, https://sites.google.com/site/klarinetnote/home, 
http://klarinetisti.wordpress.com/, http://sh.wikipedia.org/wiki/Kosta_Manojlovi%C4%87, 
Б. Вукелић, већ традиционално,  држи Летњи семинар саксофона у Тивту, 
http://radiotivat.com/index.php/kultura/18521-zvuci-saksofona-na-lustici.html 
 Р.Менђан је  био члан жирија на Мећународном такмичењу дувача у Пожаревцу. 
 И. Кирн је  наставио своју богату извођачку делатност. Најзапаженији наступ је био на 
концерту професора у сали МШ Станковић са колегом пијанистом Николом 
Здравковићем. Такође на истом концерту наступиле су и колеге В. Стајевић соло и Б. 
Вукелић са квартетом саксофона. 
Т. Крстић је веома активна са својим Боса –нова квинтетом,  са којим је наступала, како на 
београдским, тако  и на међународним сценама. 
 
У нашој школи је седиште Асоцијација флаутиста '' Миодраг Азањац'', чији је идејни 
творац и председник, наш колега проф. Р. Менђан. Асоцијација делује од 2002г. и 
приређује сваке две године ''Флаута фест'' на коме се размењују и обогаћују знања о 
флаути на мноштву концерата и мајсторским курсевима. Велики број интернационалних 
извођача и предавача присуствује на том ''празнику флауте''. Наравно велики терет 
организације пада на терет нашег колеге проф. Р. Менђан. Са новостима и догађајима 
Асоцијације, можемо се упознати на страници, http://www.flauta.org.rs/index.php.  
Крајем маја колеге  Р. Лазић и А. Антонијевић су организовале Уметничку радионицу 
кларинета коју је одржала проф.кларинетисткиња,Софија Молчанова  
http://www.sofijamolchanova.de/25.0.html  
Поред  уобичајеног рада са ученицима , професорка Молчанова је одржала  предавања на 
којима су се уз конструктивне дебате колега,  осветлила  многа питања, веома битна за 
унапређење и  развој дувача , а нарочито кларинета код нас. 

‐ Први сусрет са инструментом,  стварање тона,  технички захтеви  
‐ Предности, разлике и сличности немачког и француског система конструкције 

инструмента, као и могућности запошљаваља младих уметника 
‐ Искуства у раду са еминентним професорима Немачке и Француске 

Полазници семинара су били ученици  из наше школе, школе В. Вучковић из Београда, 
као и ђаци из Новог Сада и Тивта.  
Круна уметничке радионице,  био је солистички концерт  27.05. Софије Молчанове са 
делима К.М.Вебер,  Ј. Видмар, Р. Лазић-В. Перичић. Професорка Молчанов  показала је 
изузетан професионализам и уметничке домете у одабиру и  извођењу свог, музички 
разноликог репертоара. Клавирски сарадници,  колеге из наше школе, Јелена Цветковић и 
Никола Здравковић,  су такође били запажени и на висини задатка. 
Концерт је био веома лепо посећен и многе угледне званице из света уметности су 
употпуниле леп културни догађај у нашој школи. 
 
На крају се мора напоменути , да сви успеси који су постигли наши ђаци , не би били, да 
уз нас нису и наше колеге клавирски сарадници: проф. Бисерка Маровић,  Лидија Толди, 
Ана Кокир,  Јелена Цветковић, Елена Гавроска и Никола Здравковић. 
 
                                                                                                       Рук. дув акт. А. Антонијевић 



3.4.4.ОДСЕКА ЗА ХАРМОНИКУ 
 
У току школске 2014.-2015.год. одржано је: 

-14 Интерних часова; 

-2 Преслушавања; 

-Интерни часови класа: Д.Ракић, Б.Биочић и Д.Ракић, Д.Вагнер, М.Павловић и 
М.Марковић; 

-Концерт класа Д.Ракић и Д.Бићанин у МШ „С.Бинички“ (12.12.2014.год.); 

-Јавни час одсека поводом 75.-год.школе у сали Арт-гет ( 24.11.2014.год.); 

-Јавни час одсека у Сали школе (03.04.2015.год.); 

-Јавни час Београдских муз.школа, Сала школе наступили су Перуничић Лука 2. раз., класа 
С.Ушљебрка, Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и дуо Олимп, класа Д.Ракић 
(16.05.2015.год.); 

-Концерт класе Д.Ракић у Уметничком клубу Сонето, Земун (14.03.2015.год.); 

-Вече хармонике, Основна музичка школа-Брчко, наступили су Мирковић Алекса 3. 
раз.ср.шк. и Гарић Драго 1. раз.ср.шк., класа Д.Ракић (19.03.2015.год.); 

-Хуманитарни концерт за Свратишта за децу у Београду организовали и наступили 
Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк. и Гарић Драго 1. раз.ср.шк. из класе Д.Ракић 
(26.03.2015.год.); 

-На изложби Тајно лице камена –Радована Ждрала у галерији Икар у Земуну наступио је 
Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк. , класа Д.Ракић (17.09.2014.год.); 

-На изложби Земун у великом рату наступио је дуо Олимп, класа Д.Ракић 
(06.11.2014.год.); 

-На отварању Земунског салона у Капетанији-галерији наступио је дуо Олимп, класа 
Д.Ракић (05.11.2014.год.); 

-На Свечаности Сусрет генерација земунске гимназије у Дому ваздухопловства у Земуну 
наступио је Николић Стефан 3. раз.ср.шк., класа Д.Ракић (07.11.2014.год.); 

-Свечани концерт на Коларцу поводом 75.-год.школе наступио је Гарић Драго 1. 
раз.ср.шк., класа Д.Ракић и дуо Олимп, класа Д.Ракић (22.11.2014.год.); 

-Јубиларни концерт МШ „Владо Милошевић“, Бања Лука наступио је дуо Олимп, класа 
Д.Ракић (28.11.2014.год.); 

-Свечаност Удружења потомака и поштовалаца ратника ослободилачких ратова Србије 
Српске војводе наступио је дуо Олимп, класа Д.Ракић (05.12.2014.год.); 



-Свечани концерт у Сали школе поводом Дана школе, наступио је Николић Стефан 3. 
раз.ср.шк., класа Д.Ракић (04.12.2014.год.); 

-Свечани концерт на Коларцу поводом 75.-год.школе наступио је Мирковић Алекса 3. 
раз.ср.шк. , класа Д.Ракић (06.12.2014.год.); 

-Концерт музичких школа Београда у МШ „Д.Јенко“ наступили су Николић Стефан 3. 
раз.ср.шк., класа Д.Ракић, Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и дуо Олимп, 
класа Д.Ракић (17.12.2014.год.); 

-Свечаност у Дому за инвалиде, наступио је Топић Слободан 4. раз.ср.шк.,класа Б.Биочић 
(25.12.2014.год.); 

-Новогодишњи концерт у Земунској гимназији наступио је Љубић Илија 4. раз.ср.шк., 
класа Д.Ракић (22.12.2014.год.); 

-Концерт поводом Дана толеранције, наступио је дуо Олимп, класа Д.Ракић 
(23.12.2014.год.); 

-Отварање изложбе слика Марине Манојловић-Бошковић у галерији Икар у Земуну 
наступио је Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк., класа Д.Ракић (29.01.2015.год.); 

-На манифестацији Клуба књижевника Иво Андрић , у библиотеци Свети Сава у Земуну 
наступили су Танић Зорана 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и Николић Стефан 3. раз.ср.шк., 
класа Д.Ракић (30.01.2015.год.); 

-На 4. Конгресу запослених у комунално-стамбеној делатности у Дому синдиката 
наступио је дуо Олимп, класа Д.Ракић (25.03.2015.год.); 

-У ОШ у Батајници наступио је Топић Слободан 4. раз.ср.шк., класа Б.Биочић 
(07.04.2015.год.); 

-Међународни дан медицинских сестара, КБЦ Бежанијска коса наступио је дуо Олимп, 
класа Д.Ракић (11.05.2015.год.); 

-Свечани концерт  победника 12. Мајских сусрета хармоникаша- Лазаревац  наступио је 
Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк., класа Д.Ракић (24.05.2015.год.); 

-Свечани концерт  победника XX Трофеја Португалије наступио је Мирковић Алекса 3. 
раз.ср.шк., класа Д.Ракић (30.05.2015.год.); 

-Трешњарске вечери- у Сали Ваљевске гимназије Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк., класа 
Д.Ракић је одржао концерт (19.08.2015.год.); 

 -Ученици  са одсека наступали су и на свим Интерним часовима који су организовани за 
вртиће и за основне школе; 

 



Ученици са одсека заједно са својим професорима остварили су значајан број домаћих и 
међународних награда. Укупно је остварено: 1гран приx, 4 лауреата,  
19 првих награда, 7 других награда, 3 треће награде. 
 
MEH FEST, Beograd (15.03.2015.god.) 
I nagrada 
Petaković Ivana II raz.- klasa Daniela Vagner 
2. nagrada 
Peruničić Luka II raz.- klasa Stefan Ušljebrka 
 
TAKMIČENJE HARMONIKAŠA- KNJAŽEVAC 
I nagrada (100 poena) 
Duo OLIMP (Mirković Aleksa III raz.sr.šk i Garić Drago I raz.sr.šk.)- klasa Danijela Rakić 
I nagrada 
Garić Drago I raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
Mirković Aleksa III raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
 
MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“, MŠ „LISINSKI“ – BEOGRAD 
I nagrada 
Petaković Ivana II raz.- klasa D.Vagner 
Pantović Matija II raz.- klasa D.Vagner 
 
Međunarodno takmičenje Naujene- Daugavpils, Letonija(20.-24.04.2015.god.) 
GRAN PRIX (pobednik tri kategorije) 
GarićDrago I raz.sr.šk.-klasaDanijelaRakić 
I nagrada 
Mirković Aleksa I raz.sr.šk.- klasa DanijelaRakić 
 
6.Međunarodni festival AKORDEON ART, Istočno Sarajevo, BiH (29.04.-02.05.2015.god.) 
I nagrada 
Peruničić Luka II raz.- klasa Stefan Ušljebrka 
GarićDrago I raz.sr.šk.-klasaDanijelaRakić 
Mirković Aleksa I raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
 
II nagrada 
Bašić-Palković Zvezdan III raz.sr.šk.- klasa Stefan Ušljebrka 
Tanić Zorana IV raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
 
III nagrada 
Topić Slobodan IV raz.sr.šk.- klasa Blaženka Biočić 



 
7.Međunarodno takmićenje Dani harmonike, Ugljevik, BiH (08.-11.05.2015.god.) 
I nagrada 
Mirković Aleksa I raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
II nagrada 
Duo Olimp- klasa Danijela Rakić 
 
Takmičenje harmonikaša, Pančevo 
I nagrada 
Petaković Ivana II raz.- klasa Daniela Vagner 
Babić Milan- klasa Maja Pavlović 
II nagrada 
Paunović Matija II raz.- klasa Daniela Vagner 
III nagrada 
Bućković Dimitrije- klasa Maja Pavlović 
 
Dani harmonike, Smederevo (15.-16.05.2015.god.) 
I nagrada 
Kvartet VuNaAlFi- klasa Blaženka Biočić 
II nagrada 
Bašić-Palković Zvezdan III raz.sr.šk.- klasa Stefan Ušljebrka 
 
XII Majski susreti harmonikaša- Lazarevac (23.-24.05.2015.god.) 
LAUREAT KATEGORIJE 
GarićDrago I raz.sr.šk.-klasaDanijelaRakić 
LAUREAT KATEGORIJE 
Mirković Aleksa III raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
LAUREAT KATEGORIJE-KAMERNI ANSAMBLI 
duo Olimp- klasa Danijela Rakić 
I nagrada 
Peruničić Luka II raz.- klasa Stefan Ušljebrka 
Tanić Zorana IV raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
II nagrada 
Ljubić Ilija IV raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
III nagrada 
Keljać Jelena I raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
 
Međunarodni festival MUZIČKO PROLEĆE, Smed.Palanka(25.05.2015.god.)  
I nagrada 
Keljać Jelena I raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 



 
XX TROFEJ PORTUGALIJE, Alkobasa, Portugalija (28.-30.05.2015.god.) 
POBEDNIK KATEGORIJE junior-dvoetapno: 
Mirković Aleksa III raz.sr.šk.- klasa Danijela Rakić 
TREĆE MESTO U KATEGORIJI mlađi junior-dvoetapno: 
GarićDrago I raz.sr.šk.-klasaDanijelaRakić 
DRUGO MESTO U KATEGORIJI kamernih sastava: 
duo Olimp.-klasa Danijela Rakić 
 
Професори са одсека су се стручно усавршавали у оквиру установе, на акредитованим 
семинарима и на међународним семинарима (семинар композитора Г.Хермосе, Шпанија). 
У Сали школе одржан је мастер-клас Марија Петродаркија, Италија на коме су узели 
учешће ученици и професори са одсека. 
На одсеку су успешно реализовани технички испити средње школе и смотре ниже школе. 
Годишњи испити  су реализовани по плану, за август месец је из оправданих разлога 
остало шест ученика. 
Ове школске године су  дипломирали Топић Слободан-класа Б.Биочић, Танић Зорана- 
класа Д.Ракић и Љубић Илија- класа Д.Ракић. 
Успешно су реализовани пријемни испити за нижу и средњу школу. 
 

Руководилац актива хармонике  
Данијела Ракић 

 
3.4.5. ОДСЕКА ЗА ГИТАРУ 
 
 
Школске 2014/2015. године настава гитаре се одвијала у одељењу “Вељко Рамадановић” 
као и у Матичној школи . Наставу је изводило седам  професора са 100% радног времена: 
Вера Бакиш, Сретен Попара, Милан Димитријевић,  Душан Димитријевић, Андреј 
Јованић, Горан Ковачић и Софија Михајловић. 
На почетку школске године утврђени су фондови часова, уписани ученици су распоређени 
по класама (за индивидуалну наставу, камерну музику и читање с листа), утврђени су 
распореди професора по сменама и израђени су индивидуални планови и програми за 
школску 2014/2015.  годину. 
Настава се одвијала несметано, без посебних проблема, уз сарадњу свих професора као и 
уз сарадњу са родитељима. Одржавани су активи одсека на којима се разговарало о 
текућим проблемима, потребама одсека,  припремема за такмичења и наступе, о 
напредовању ђака, припремама за годишње испите, о сарадњи са родитељима у циљу 
бољег и бржег остваривања постављених задатака и сл. На тромесечјима, полугодишту и 
крају године анализирани су успеси ученика и  констатовани изостанци са наставе. На 



полугодишту се такође разговарало о плану рада са потенцијалним такмичарима, 
матурантима и ученицима завршних разреда.  
Редовно су одржавани интерни и јавни часови одсека. Ученици одсека гитаре су 
учествовали и на интерним часовима одељења “Вељко Рамадановић” и концертима који 
су организовани за вртиће и ниже разреде околних основних школа у циљу анимације 
деце да постану наши ђаци. Током године наши ученици су наступали и ван школе, на 
књижевним вечерима, отварањима изложби и сл. Поводом Дана школе, одржан је 
успешан концерт у Малој сали Коларцеве Задужбине . Нинковић Димитрије, ученик 2. 
разреда средње школе (кл. Вера Бакиш) наступио је на завршном концерту школе у сали  
Коларца. 
У марту 2015. године одржан је Гитар арт фестивал. Наши ђаци су, као и претходних 
година, били учесници фестивала, присутни на мастер-класовима, предавањима, 
изложбама, концертима. 
У школску 2015/2016 уписано је 19 ђака у ОМШ и 2 ђака у СМШ.Дипломски испит је 
одсвирала Ана Вучић 4. разред СМС а ученици Радуновић Ђорђе и Симеуновић Исидора 
су дипломске испите одложили за август месец. 
Ученици Мартиновић Никола 3. разред ОМШ и Селенић Томислав 5. раз. класа  Ковачић 
Горан су  положили  испит у августовском  испитном  року.Ученица Јана Банда класа 
Попара Сретен обнавља 2. разред.Ученик Ђолић Страхиња класа Бакиш Вера се исписао 
из школе. 
 
                                    Руководилац одсекагитаре  
          Попара Сретен 
 
 
3.4.6. ОДСЕКА ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ 
 
 
Професори на одсеку: Светлана Вранић – руководилац одсека, Софија Глигорић, Ненад 
Ненић и Ана Јовановић. Клавирски сарадници Елена Гавроска Стојановић, Даша 
Раичевић, Стеван Врца и Никола Марковић. Сарадници на другим предметима Дина 
Хаџиомеровић и Стеван Врца (корепетиција и камерна музика). 
 
На почетку године уписано укупно 40 редовних ученика и 1 ванредан, од тога 8 у 1. омш, 
15 у 2. омш, 5 у 1. смш, 3 у 2. смш, 8 у 3. смш и 2 у 4. смш.  
 
Измене у току године: 
 
Софија Глигорић се пензионисала 15.12.2014. Замена 50 % до краја школске 2014./2015. 
године је Ненад Чича.  
 
Ана Гаротић прешла у класу Вранић, убрз. напредовала. Ива Лаштро прешла у класу 
Јовановић. Милош Јовановић, није завршио разред и не наставља. Марија Жировић се 



исписала на полугодишту, поновни упис. Зорана Бркљач није завршила разред и не 
наставља. Мирјана Коњиковац није завршила разред и не наставља даље. Анђела 
Јовановић се исписала. Александра Марковић обнавља разред. Радмила Станишић 
обнавља разред. Ивана Антић се исписала. 
 
У мају и јуну 2015. године на пријемном испиту у 1.омш примљено 6 нових ученика. 
На пријемном испиту у 1. смш примљено 4 наших ученика. 
 
Рад у стручним жиријима на такмичењима и Фастивалима: 
Ненад Ненић – Вера Виткаи Ковач у Новом Саду и М.Топаловић у Панчеву 
Ана Јовановић – Фестивал на Убу и Смедеревској Паланци 
Светлана Вранић – Фестивал на Убу и Фестивал МБШС у Неготину 
 
САДРЖАЈ - ХРОНОЛОШКИ: 
1. полугодиште 
-од 01.09.2014.распоред ученика по класама, соло певање, камерни ансамбли, читање с 
листа, солфеђо, упоредни клавир, ученици са признатим оценама из претходног 
школовања, фондови професора 
-актив 1 02.09.2014. 
-актив2 19.09.2014. 
-актив3 06.10.2014. 
-интерни час кл.Глигорић 11.10.2014. 
-Бечка крв у Мадлениануму 
-актив4 17.10.2014. 
-интерни час кл.Ненић 25.10.2014. 
-концерт професора 25.10.2014. 
-актив5 31.10.2014. 
-родитељски састанак1 02.11.2014. 
-родитељски састанак2 05.11.2014. 
-извештај7,9  за 1. тромесечје ОМШ и СМШ 05.11.2015. 
-интерни час кл.Јовановић и Вранић 07.11.2014. 
-интерни час кл.Глигорић /са гудачима 08.11.2014. 
-интерни час кл.Ненић 08.11.2014. 
-такмичење Вера Виткаи Ковач 07.-10.11.2014. Нови Сад 
-Идила српске хорске баштине 11.11.2014. 
-такмичење Српска соло песма 15.-16.11.2014. Младеновац 
-преслушавање за Дан школе 17.11.2014. 
-интерни час кл.Јовановић 21.11.2014. 
-концерт Дан школе 22.11.2014. Коларац 
-сусрети у Станковићу 25.11.2014.  
-интерни час кл.Ненић 29.11.2014. 
-концерт у Руми 29.11.2014. 
-актив10 28.11.2014. 
-концерт Дан школе 04.12.2014. сала школе 
-концерт Дан школе 06.12.2014. Коларац 
-интерни час кл.Јовановић и Вранић 09.12.2014. 



-сусрети у Мокрањцу 09.12.2014. 
-интерни час кл.Глигорић 10.12.2014. 
-интерни час кл.Јованович и Вранић 12.12.2014. 
-такмичење м.Топаловић 12.-14.12.2014. Панчево 
- од 15.12.2014. нови распоред ученика по класама, соло певање, камерни ансамбли, 
читање с листа, солфеђо, упоредни клавир, ученици са признатим оценама из претходног 
школовања, фондови професора 
-ауторско вече Лазић/Перичић 16.12.2014. сала школе 
-актив12 19.12.2014. 
-концерт одсека ИМС 24.12.2014. 
-извештај13 за 1. полугодиште ОМШ и СМШ 26.12.2014. 
-оцене на крају 1. полугодишта / тзв. Коцкице 
 
 
2. полугодиште 
 
-актив15 23.01.2015. 
-интерни час кл.Јовановић и Вранић 06.02.2015. 
-јавни час певача 1. смена кл.Јовановић и Вранић 13.02.2015. 
-јавни час певача 3. смена кл.Ненић, Чича и Вранић 14.02.2015. 
-актив17 25.02.2015. 
-преслушавање за Републичко такмичење 28.02.2015. 
-јавни час 3. смена 04.03.2015. 
-јавни час 1. смена 06.03.2015. 
-сусрети у Славенском 13.03.2015. 
-резултати преслушавања за Републичко такмичење 14.03.2015. 
-Републичко такмичење 18.-21.03.2015. 
-актив18 23.03.2015. 
-такмичење Бруна Шпилер у Херцег Новом март 2015. 
-актив19 31.03.2015. 
-извештај20 за тромесечје ОМШ и СМШ 06.04.2015. 
-интерни час кл.Јовановић и Вранић 07.04.2015. 
-интерни час кл.Јованович и Вранић 17.04.2015. 
-13. Фестивал на Убу 20.-25.04.2015. 
-концерт Лауреата Реп. такмичења у Славенском 24.04.2015. 
-јавни час 3. смена 29.04.2015. 
-59. Фестивал МБШС у Неготину 07.-13.05.2015. 5*100 
-интерни час кл.Јовановић 15.05.2015. 
- интерни час кл.Јовановић 22.05.2015. 
-концерт на земунском кеју 24.05.2015. 
-Фестивал Муз.пролеће СМ. Паланка мај 2015. 
-концерт Игора Андрића у Крагујевцу 30.05.2015. 
-дипломски концерт Марко Живковић 04.06.2015. 
-извештај21 2. полугодиште ОМШ и СМШ 11.06.2015. 
-оцене на крају 2. полугодишта / тзв. Коцкице 
-Чаробна фрула у Народном позоришту Марко Живковић 21.06.2015. 



-дипломски концерт Милена Малеш 23.06.2015. 
-концерт за награђене ученике Скупштина града 30.06.2015. 
-ОПЕРОСА Херцег Нови - Марко Живковић ‘’Цосì фан тутте’’02.08.2015. 
 
44 сата…………………………........................................................................................14/15. 
 
-Ђорђе Нешић Мастер Цласс 16.06.2014. Народно позориште хорска сала 
-Зоран Тодоровић Мастер Цласс и завршни концерт 1.-6.09.2014. Коларац 
-Маријана Мијановић Мастер Цласс и завршни концерт ‚‚Пароброд‚‚ 27.09.2014. 
-Концерт Ксијао Мин 15.09.2014. 2 сата 
-Дани европске баштине Скупштина града (Ана Јовановић) концерт 30.09.2014. 2 сата 
-Кармен Народно позориште отварање сезоне 01.10.2014. 3 сата 
-Бечка крв ген. проба (са ђацима) 03.10.2014. Мадленианум 4 сата 
-Мастер Цласс Јеннифер Ларморе ‚‚Славенски‚‚ (20.-23.10.2014) 4 дана 
-концерт ФМУ Ана Јовановић 24.10.2014. 
-концерт проф. школе у ‚‚Станковићу‚‚ 25.10.2014.Ненић, Јовановић, Вранић,Врца, 
Николић... 2 сата 
-Кармен Народно позоришта (Милијана) (20.11.2014.) 3 сата 
-Севиљски берберин Синеплеx Метрополитен 22.11.2014. 3 сата  
-Концерт ученика на КНУ 22.11.2014. 2 сата 
-Сусрети у Станковићу и пред. Владе Јовановића 25.11.2014. 2 сата 
-Концерт у НП посвећен Шајновићу 25.11.2014. 2 сата 
-Концерт поводом Дана школе у сали школе 04.12.2014. 2 сата 
-Концерт ‘‘’1914. Нада и безнађе’’ 05.12.2014. 2 сата 
-Концерт поводом Дана школе КНУ 06.12.2014. 3 сата 
-Сусрети у Мокрањцу 09.12.2014. 2 сата 
-Концерт Пласида Доминга у БГ Арени 08.12.2014. 2 сата 
-Мајстори певачи Синеплеx Метрополитен 13.12.2014. 6 сати 
-Трубадур НП 20.12.2014. 4 сата 
-Милица Јовичић у Гварнеријусу 26.12.2014. 1 сат 
-Весела удовица Синеплеx Метрополитен 17.01.2015. 3 сата 
-Завршни концерт курса Ђ.Нешића КНУ 25.01.2015. 2 сата 
-Св.Сава (26).01.2015. 2 сата 
-преслушавање за РТ 30.01.2015. 4 сата 
-Хофманове приче Синеплеx Метрополитен 31.01.2015. 3 сата 
-БГ Филхармонија КНУ (М.Живковић) 06.02.2015. 2 сата 
-Травијата Народно позориште 11.02.2015. 3 сата 
-Јоланта и Модробради Синеплеx Метрополитен 14.02.2015. 4 сата 
-Дан државности Бања Лука (Ана Јовановић) 15.02.2015. 2 сата 
-Доситејева награда Б.Цвејић НП (Ана Јовановић) 21.02.2015. 2 сата 
-Ла цлеменза ди Тито Опероса СКЦ 27.02.2015. 2 сата 
-Донна дел лаго Синеплеx Метрополитен 14.03.2015. 3 сата 



-Мастерклас Ели Велкенбург ФМУ 21.03.2015. 2 сата 
-Мастер клас Клаудије Виске ‘’Славенски’’ 22.03.2015. 3 сата 
-Кармен НП (проф. и ученици) 22.03.2015. 3 сата 
-45. Такмичење муз. омладине финале виолончела 27. и 28.03.2015. 3 сата 
-дипл.концерт студената ФМУ Гварнеријус 06.05.2015. 2 сата 
-Поклонимо се тим вел.годинама Руски дом студенти ФМУ 15.05.2015. 2 сата 
-Без певања, молим Нар.позориште 20.05.2015. 2 сата 
-Мастерцласс Дарине Такове (Станковић) 26.05.2015. 3 дана 
-концерт кл.Мијаиловић Кућа Краља Петра 27.05.2015. 2 сата 
-концерт дипломаца АЛУ Гварнеријус 30.05.2015. 2 сата 
-концерт кл.М.Ђокић (Вучковић) 20.06.2015. 
-Чаробна фрула Нар.позориште М.Живковић 21.06.2015. 3 сата 
-концерт Н.Јовић Тривић Р.Плаовић 27.06.2015. 2 сата 
-концерт за награђ.ученике Скупшт. града 30.06.2015. 2 сата 
 
Стручни семинар: Превенција емоцион. сагоревања наставника у муз. школама бр.781 К4 
П1 (18. и 19.10.2014.) 16 
Стручни скуп: Савремени аспекти у тумачењу и представљању музичког садржаја (24. и 
25.12.2014.) 2 
 
 
  НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА:  
 1.И међународно такмичење певача ‚‚Вера Виткаи Ковач‚‚ Нови Сад 07.11.-
10.11.2014.г.мш ‚‚Исидор Бајић‚‚: Игор Андрић (Ненић) 1/ 2 и Тања Кнежевић (Ненић) 1/ 
1 награда. 
 
-4. такмичење соло певача ‚‚Српска соло песма ‚‚ омш ‚‚Стеван Христић‚‚ Младеновац 15. 
и 16.11.2014.г: Ана Гаротић (Глигорић) 1/ 5 и Ива Лаштро (Глигорић) 2/ 4 награда. 
 
-такмичење певача ‘’М.Топаловић’’ Панчево 12.-14.12.2014.г: Димитрије Цинцар Костић 
(Ненић) Лауреат 100, Стефан Пуђа (Ненић) 1/ 1, Катарина Новчић (Јовановић) 1/ 1, 
Андрија Николетић (Ненић) Лауреат смш 1/ 1, Лука Роквић (Јовановић) 1/ 4 и Ана 
Антонић (Јовановић) 2/ 2 награда. 
 
-Републичко такмичење МБШС Београд 18.-21.03.2015.г: Ана Гаротић (Вранић) 1/ 2, 
Јелена Спасић (Ненић) 1/ 5, Игор Андрић (Ненић) 1/ 1, Катарина Новчић (Јовановић) 1/ 3, 
Ана Антонић (Јовановић) 3/ 2, Андрија Николетић (Ненић) Лауреат 100, Лана Малетић 
(ванредна) Лауреат 99, Кристина Мартаћ (Вранић) 2/ 2, Стефан Пуђа (Ненић) 1/ 1, Тања 
Кнежевић (Ненић) 1/3, Милица Петровић (Чича) 3/ 2, Марко Живковић (Ненић) 1/ 1 и 
Борис Балуновић (Ненић) 3/ 1 награда. 
 
-такмичење ‘’Бруна Шпилер’’ Херцег Нови март 2015.г: Игор Андрић (Ненић) 1/ 1, 
Стефан Пуђа (Ненић) похвала и Марко Живковић (Ненић) 2/ 1 награда. 
 



-13. Међ. Фестивал на Убу 20.-25.04.2015.г: Ива Лаштро (Јовановић) 1/ 3, Јана Шантрић 
(Јовановић) 1/ 4, Ана Гаротић (Вранић) 1/ 1, Андриана Такић (Вранић) 2/ 1, Кристина 
Мартаћ (Вранић) 1/ 1, Татјана Милетић (Вранић) 1/ 2, Радмила Станишић (Вранић) 1/ 1 и 
Александра Марковић (Јовановић) 1/ 2 награда. 
 
-59. Републички фестивал музичких и балетских школа Србије /Неготин 2015.г: тим 
школе 5*100! Ана Гаротић (Вранић) 100 поена 1. награда. 
 
-Међ.Фестивал ‘’Музичко пролеће’’ Смедеревска Паланка 2015.г: Ана Антонић 
(Јовановић) 1. награда, Лука Роквић (Јовановић) 1. награда и Катарина Новчић 
(Јовановић) Лауреат 100. 
 
ЛАУРЕАТА            укупно    5 
ПРВИХ                    укупно   24 
ДРУГИХ                укупно     5 
ТРЕЋИХ                  укупно     3 
ПОХВАЛА             укупно     1 
 
Напомена: Детаљни извештај чини Књига одсека са потпуним подацима, хронолошки 
поређаним и налази се код руководиоца одсека. 
 
                                                                                     Руководилац одсека соло певања   
       Светлана Вранић 
 
 
3.4.7. ОДСЕКА ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ  
 

У школској 2014/2015 години наставу теоретских предмета обављало је укупно 17 
наставника  
и то: 
-Катица Дунђеровић – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој, 4-годишњој и 2-
годишњој ОМШ (до 12.2014) 
-Емилија Вукелић -  солфеђо и теорија музике у 6-годишњој, 4-годишњој и 2-годишњој 
ОМШ (од 12. 2014) 
-Весна Лазић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој и 4-годишњој ОМШ 
-Александра Каралић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и СМШ 
-Наталија Милојевић -  солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и СМШ 
-Весна Јагодић – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и СМШ 
-Весна Ракоњац – солфеђо у 6-годишњој ОМШ  
-Јасмина Ашику – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ 
-Ивана Бусанчић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој и 4-годишњој ОМШ и 
припремном разреду за   
                               слабовиде ученике 



-Александра Лазендић - солфеђо, хармонија и контрапункт у СМШ 
-Нина Суботић - солфеђо у 6-годишњој ОМШ; солфеђо и музички облици у СМШ 
-Оливера Стамболић – солфеђо у 6-годишњој ОМШ; хармонија и контрапункт у СМШ 
-Владимир Милојичић – хармонија, контрапункт и музички облици у СМШ 
-Мира Латић – историја музике, национална историја музике и етномузикологија у СМШ 
-Небојша Цвијановић – оркестар ОМШ, оркестар СМШ, хор СМШ, музички 
инструменти у СМШ,  
свирање партитура са основама дириговања на одсеку за музичку продукцију у СМШ 
-Јасмина Лорин – хор ОМШ 
-Кристина Симић – музичко забавиште 
Осим Јасмине Лорин и Кристине Симић, сви горе наведени наставници радили су на 
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, кабинет за 
историју музике опремљен је видео бимом, што је знатно унапредило наставу.  

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 је одржана и смотра из хармоније – свирање 
модулација, за ученике 2. 3. и 4. разреда СМШ. 

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 – свега 6 у ОМШ и СМШ заједно. 

Наши ученици завршних разреда показали су врло добар ниво знања из солфеђа и теорије 
музике, о чему говори податак да је пријемни испит из солфеђа за СМШ положило 37 од 
пријављених 38 ученика, и то: 30 ученика за вокално-инструментални одсек, 7 за одсек 
музичке продукције; три ученице су конкурисале у другим музичким школама и успешно 
положиле пријемни испит из солфеђа. Треба напоменути да су захтеви на пријемном 
испиту за одсек музичке продукције идентични захтевима за теоретски одсек, што још 
више говори о високом нивоу припремљености и знања наших ученика из области 
солфеђа и теорије музике.  

И на пријемним испитима на високо-школске установе у области музике, наши ученици 4. 
разреда СМШ су показали висок проценат успешно положеног испита из солфеђа и 
других теоретских предмета.  



Ова школска година је донела следеће награде ученика на такмичењима: 

Републичко такмичење из солфеђа, Београд 
 
1. награда 
Грего Лаура, 1. смш, класа: А. Каралић 
2. награда 
Чикић Марија, 3. смш, класа: Н. Суботић 
Милосављевић Огњен, 6.омш, класа: Н. Милојевић 
Поповац Јована, 2. смш, класа: В. Јагодић 
Симоновић Андреа, 4. смш, класа: В. Јагодић 
Похвала 
Родић Јелена, 4. смш, класа: В. Јагодић 
Анђелковић Диса, 2. смш, класа: Н. Милојевић 
 
Републичко такмичење из теорије музике, Београд 
 
1. награда 
Добродолац Петар, 2. смш, класа: Н. Милојевић 
3. награда 
Ивановић Режак Марго, 2. смш,  класа: В. Милојичић 
Новаковић Урош, 2. смш, класа: В. Милојичић 
 
Похвала 
Фрасер Мариа Сара, 2. смш,  класа: В. Милојичић 
 
Такмичење из солфеђа “Viva la musica” Сремска Митровица 
 
2. награда 
Грего Лаура, 1. смш, класа: А. Каралић 
 
Такмичење из теорије музике  “Viva la musica” Сремска Митровица 
1. награда 
Грего Лаура, И смш, класа: Н. Млојевић 
2. награда 
Косановић Марта, ВИ омш, класа: Ј. Ашику 
 
Међународно такмичење из солфеђа, Београд 
1. награда 
Грего Лаура, 1. смш, класа: А. Каралић 
Милосављевић Огњен,6. омш,  класа: Н. Милојевић 



Такмичење из солфеђа  “Корнелије” 
1. награда 
Милосављевић Огњен, 6. омш,  класа: Н. Милојевић 
Грего Лаура, 1. смш, класа: А. Каралић 
 
Такмичење из теорије музике “Корнелије” 
1. награда 
Грего Лаура, 1. смш, класа: Н. Милојевић 
 

Квиз из теорије музике, који је већ две године за редом одржаван у јуну месецу, ове 
године је прерастао у много комплекснију и занимљивију идеју која је реализована 
23.11.2014. године. Нови квиз, под називом КВИЗУМ, обухватио је знање не само теорије 
музике, већ и солфеђа и хармоније. Учествовало је 30 ученика подељених у 10 екипа, 
једна екипа из наше школе (Добродолац Петар, Матковић Миа и Радовановић Ивана) 
прошла је у 2. етапу, а у финалу су биле две екипе из мш "Јенко". Било је веома 
занимљиво, пуно прелепе атмосфере и такмичарског духа. Наградни фонд су прикупили 
сами учесници (свако по 500 дин) и искоришћен је искључиво за награду првопласираној 
екипи, ваучер сваком члану екипе од по 5.000 дин у музичкој кући "Лyра 
Стyле". Показали смо се као одлични домаћини и организатори, а идеја је одушевила све, 
нарочито чланове жирија из мш "Станковић" и "Лисински". 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, Наталија Милојевић. Весна Ракоњац је храбро издржала на сцени у улози 
водитеља свих 6 сати, а за одличну техничку реализацију у погледу звука заслужни су 
Миша Савић са ученицима продукције (Иван Недић и Лав Петровић), као и Илија 
Рађеновић и Душан Петровић који је помогао ученику Костић Константину при 
компоновању музике за квиз. Цео квиз је сниман, а фотографије и снимак се налазе на 
сајту школе. 

Захвални смо и поносни на све поменуте, који су несебично и волонтерски уложили свој 
труд и учествовали у рађању првог квиза ове врсте. 

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. Укупно је похађано 4 семинара, 3 стручна скупа и једна радионица. 

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, као и једно предавање проф. Владимира Јовановића. 
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 држали су наставници који су и иначе 
током школске године радили са завршним разредима ОМШ: Весна Ракоњац, Емилија 
Вукелић, Наталија Милојевић.  

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 

                                                                                                   Наталија Милојевић 

 

 

3.4.8. ОДСЕКА ЗА ОПШТЕ-ОБРАЗОВНУ НАСТАВУ 
  

     У овој школској години општеобразовну наставу похађало је 88 ученика,од чега први 
разред 18, други 16, трећи 24 и четврти 30 ученика. Три ученика упућено је на поправни 
испит из историје. Они су положили поправни испит у августовском испитном року. То су 
Јовановић Филип 1. разред, Вукмировић Ана и Иритано Александра 3. разред. Јовановић 
Филип је добио оцену добар (3), а Вукмировић Ана и Иритано Александра довољан (2). 
Осим њих у августовском року ученица Миљковић Сара полагала је разредни испит из 
социологије и добила оцену добар (3). 

    Иако је био планиран једнодневни излет за  ученике због временских прилика и 
распореда такмичења и других  ваннаставних обавеза излет није организован. 

                                                                                                                                                            
                                                                                            Србислава Вуков Симентић 

 



3.4.9.ОДСЕКА ЗА МУЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ 
 

 План и програм образовања одвијао се према утврђеној шеми и сви ученици 
завршног разреда са успехом су завршили школовање положивши испите.  

 Поред редовних активности ученици су учествовали и у бројним снимањима 
концерата, пре свега оних на којима су наступали ученици школе. Снимци су похрањени у 
студију школе а многи су већ објављени на сајту и „Youtube“ каналу. 

 Техника у студију је обновљена набавком седам нових микрофона марке „Audio 
Technica“, паром звучних монитора марке КРК и извесном количином каблова. Ова 
набавка није у потпуности решила техничку опремљеност студија па ће у скоријој 
будућности бити неопходно да се студио опреми још неким недостајућим уређајима. 
Спецификација недостајуће опреме биће детаљно дата у плану за следећу школску годину. 

 Приликом уписа нових ученика у први разред приметна је тенденција опадања 
броја заинтересованих за упис на Одсек о чему ће у наредној години такође бити 
посвећена посебна пажња пре свега кроз популаризацију програма у медијима и другим 
музичким школама. 

 

Мирослав Савић, 

наставник теоријских предмета 

 
 
3.4.10. КОРЕПЕТИТОРА 
 

Клавирски сарадници су, у школској 2014- 2015 години  радили у саставу 11 сјајних 
пијаниста који су, својим професионалним наступима и несебичном подршком знатно 
допринели броју освојених награда којих је ове године било више него икада.  

Поред свих такмичења и концерата школе на којима су наступали, клавирски сарадници 
су имали још много концерата и успеха:  

Наташа Кузманоски је специјализирала на катедри за камерну музику на ФМУ. 

Јелена Цветковић и Никола Здравковић су наступали у мају, на мастеркласу и завршном 
концерту са Софијом Молчановом. 

Бисерка Маровић је наступала на концертима са Вероником Моном Богић у Ваљеву, 
Чачку и  Народној библиотеци, затим са Јаном Вукичевић у Галерији фресака, са Аном 



Катић у Гварнеријусу и у Нишу, на НИМУСУ са ансамблом Таурунум и Јованом 
Колунџијом. Такође, била је официјални корепетитор на мастеркласу Татјане Балашове. 

Никола Здравковић је одржао солистичке концерте у галерији САНУ и у Историјском 
музеју Србије. 

Никола Марковић је у новембру у галерији КНУ извео Голдберг варијације. 

Елена Гавроска је имала концерт у Крагујевцу са Игором Андрићем.  

Захваљујем се свим колегама на сјајном ангажману и сарадњи током године.  

 

                                                                                      Руководилац одсека 
                                                                                      Дина Хаџиомеровић 
 
 
3.4.11. ИЗВЕШТАЈ ШЕФА ОДЕЉЕЊА"ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 
 
Током маја месеца одрзано је много интерних часова, јавних наступа као и концетара 
класа.Такође,треба поменути Такмичење"Млади виртуоз" за клавиристе у Музичкој 
школи "Петар Коњовић" где су освојене многобројне награде: 
1.Маша Драгана Станисављевић  2. награда 94,5 бодова 
2.Урош Грбић  1. награда 96 бодова 
3.Катарина Давидовић  1. награда 96,8 бодова 
-класа:Зорица Вукосављевић 
1.Теодора Тодоран 1. награда 95,8 бодова 
-класа:Биљана Савић 
1.Јована Радаковиц 2. награда 94 бода 
-класа:Радмила Пеурача 
1.Андреј Јовановић 1. награда 97.5 бодова 
-класа:Олга Малевић Ђорђевић 
1.Анастасија Костић  1. награда 98.8 бодова 
2.Сара Костић  2. награда 93.5 бодова 
-класа:Драгана Булајић 
Свим ученицима и њиховим професорима од срца честитамо! 
Такође,треба поменути завршни концерт школе у дворани СКЦ-а који је протекао у лепом 
расположењу.Сви ученици су имали сјајан наступ. 
 
     Руководилац одељења „В.Рамадановић“ 
      Момчило Матић 
 
 



3.4.12. РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ I  РАЗРЕДА СМШ 

 

На почетку шк. 2014/15. у први разред средње школе уписано је 28 ученика вокално-
инструменталног одсека и 13 ученика одсека музичке продукције и до краја школске 
године ниједан ученик се није исписао. 

1. разред није завршило 4 ученика вокално-инструменталног одсека, и то: Маројевић 
Марија, Коњиковац Мирјана, Крњајић Катарина и Динић Марша Маша. Два ученика су 
успешно положила поправне испите у августовском року. 

Са позитивним успехом, 1. разред вокално-инструменталног одсека завршило је 24 
ученика, са средњом оценом 4.21, што представља врло добар успех целог одељења, и то: 
17 ученика има одличан успех (од тога 12 ученика са просеком 5.00), 6 ученика врло 
добар, а 1 ученик има добар успех.  

На одсеку музичке продукције, позитиван успех је постигло свих 13 ученика, са врло 
добрим  успехом целог одељења, средњом оценом 4.30, и то: 7 ученика са одличним 
успехом (од тога 2 са просеком 5.00), 5 ученика са врло добрим и 1 ученик са добрим 
успехом.  

На вокално-инструменталном одсеку, због неоправданих изостанака смањену оцену из 
владања на 4 и васпитну меру укор одељенског старешине има Блажић Јован, а оцену из 
владања 3 и васпитну меру укор одељенског већа имају Јовановић Филип и Николетић 
Андрија. Што се тиче васпитних мера на одсеку музичке продукције, смањену оцену из 
владања на 3 и укор одељенског већа има Лилић Огњен, такође због неоправданих 
изостанака. 

Током шк. 2014/15, ученици 1. разреда вокално-инструменталног одсека постигли су 
бројне награде на домаћим и међународним такмичењима, укупно 6 лауреата, 18 првих, 10 
других и 5 трећих награда. Треба посебно истаћи два ученика, који су поред одличног 
успеха и просека 5.00, постигли следеће награде: 

Гарић Драго – 3. место на двоетапном такмичењу “Трофеј Португалије” у категорији 
млађих јуниора и 2. место у категорији камерних састава; лауреат “Мајских сусрета 
хармоникаша” у Лазаревцу; 2. награда у категорији камерних састава на међународном 
такмичењу “Дани хармонике” у Угљевику (БиХ); 1. награда на међународном фестивалу 
“Акордеонарт” у Источном Сарајеву (БиХ); гран при међународног такмичења у 
Летонији; 1. награде на такмичењу у Књажевцу (катеорија соло и камерни састави). 

 



Грего Лаура – 1. награде у категоријама солфеђо и теорија музике на такмичењу 
„Корнелије“; 1. награда на Међународном такмичењу из солфеђа; 2. награда на 
међународном такмичењу виолиниста у Риму; 1. награда на Интернационалном фестивалу 
у Убу; 2.награда из солфеђа и 1. награда из теорије музике на међународном 
такмичењу„Viva la musica“ у Сремској Митровици; 1. награда на Републичком такмичењу 
из солфеђа; поред ових успеха, Лаура је ученик два одсека у нашој школи и ученица тек 
седмог разреда основне школе.  

Са великим поносом, Одељенско веће првог разреда средње школе посебно похваљује ова 
два изузетна ученика – Гарић Драга и Грего Лауру. 

      одељенски старешина, Наталија Милојевић     

           

                                                                                                                

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ II РАЗРЕДА СМШ 

Други разред СМШ је уписало 28 ученика, а завршило исти 25 и то 19 ученика на 
вокално-инструменталном одсеку и 6 ученика на одсеку за музичку продукцију. У току 
школске године из школе су се исписали следећи ученици:Јовановић Анђела, Невена 
Ђоровић и Лука Прибићевић. 

Такође, од укупног броја ученика, паралелно (тј.опште образовну и музичку наставу) је 
похађало други разред у школи "Коста Манојловић" 14 ученика, непаралелни троје и 8 
ђака тзв "екстерни" који опште образовну наставу похађају у другој школи. 

Успех ученика на крају школске године: 

само паралелни:  одличних 2; врло добрих 11; добрих 1, недовољних нема;  

непаралелни: 11 ученика је успешно завршило други разред: у јуну месецу ученица 
Катарина Вујић је поднела молбу да полаже главни предмет(клавир) у августу 2015, те је 
ученица полагала испит  28.08.2015. и добила оцену 4. 

Ученица Милица Поповић је једина са свим петицама на музичкoj настави. 

Васпитне мере:  

 Закључно са 04.05.2015 следећи ученици су добили одговарајуће васпитне мере: 

  - опомену одељенског старешине: Здравковић Василије и Богдановић Теодор, по 6 
неоправданих изостанака 



Ученици : Гачић Милица, Гајић Тијана и Нешић Павле, имају по  19 неоправданих 
изостанака, при чему имају УОВ и смањену оцену из владања на 3.Ученици су током 
године редовно праћени и васпитне мере су благовремено биле изречене, тј. најпре ООС, 
затим УОС и на крају УОВ. 

      Одељенски старешина,Владимир Милојичић 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ III РАЗРЕДА СМШ 

ОДСЕК - МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 

Од укупно четрнаесторо ученика  уписаних на почетку шк- 2014/15 године, њих 
једанаесторо похађа ООН у нашој школи. Ученици Вукмировић Ана  и Малешевић 
Димитрије  приступили су поправном испиту (Ана из предмета историја са историјом 
културе и цивилизације, односно Димитрије из хармоније) и добили су позитивне оцене. 
Сви ученици су  завршили школску годину и то: њих двоје су са одличним успехом, 
петоро  са врло добрим а четворо су добри. У току школске године  изречено је укупно 11 
васпитно дисциплинских мера.  Од тога: 4 укора  одељенског старешине, један укор 
одељенског већа и један укор директора школе. На крају, одељенско веће са разредним 
старешином похваљује ученицу Анастасов Ану која је у озбиљној  и старијој 
конкуренцији успела да положи пријемни испит на ФДУ у Београду – одсек за снимање и 
дизајн звука. 

 ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК  

Од укупно 36 ученика уписаних на почетку године четрнаесторо ученика ООН у нашој 
школи. У току школске године исписана је ученица  Антић Ивана док је ученица Николић 
Тијанапрешла на ванредно школовање. Њих петоро  обнавља разред. Шесторо ученика су 
одлични, седморо вр. добри и један је добар. Ученица Јелић Марија  није приступила 
испиту из упоредног клавира у поправном испитном року. Кнежевић Тања је положила 
поправни испит из предмета  хармонија као и Иритано Александра из предмета историја 
са историјом културе и цивилизације. У току школске године  изречене су укупно три 
васпитно-дисциплинске мере. У току године ученици овог одсека остварили су велики 
број значајних награда на такмичењима високог ранга. Одељенско веће посебно 
похваљује ученике: Мирковић Алексу, Андреу Чулић, Бераковић Дуњу, Николов Јовану, 
Хавран Ану, Домоњи Марину и Јоветић Јовану.  

     одељенски старешина , Александра Лазендић 

 

 



ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ  IV  РАЗРЕДА СМШ 

На самом крају школске  2014/15. године на ВИ одсеку имамо  пет ученика који  нису 
полагали матурски испит из главног предмета , те прелазе у статус ванредног ученика 
почев од 1.9.2015. године и то су: Илић Ана (клавир), Родић Јелена (виолина), 
Симеуновић Исидора (гитара), Тимотијевић Исидора (виолина) и Радуновић Ђорђе 
(српски језик и гитара) . Наведени ученици су позитивно оцењени из свих предмета у 
четвртом разреду.  

Од укупно 33-оје ученика ВИ одсека, 13-оро настављају да се баве музиком и да 
студирају. ФМУ у Београду уписало је 11-оро ученика и то: Живковић Марко (соло 
певање), Илић Дарко (контрабас), Ињац Јелица (виолина) , Катић Ана (виолина(, 
Радовановић Ивана (клавир)Симоновић Андреа (клавир), Стајевић Симонида (флаута), 
Станковић Анастасија ( клавир), Стевановић Милош (виолина), Тмушић Ксенија (клавир), 
Шаркочевић Светлана (клавир). Потом „Моцартеум“ у Салцбургу уписала је Тимотијевић 
Исидора (виола) а Академију у Источном Сарајеву уписао је Топић Слободан (хармоника) 
. 

У напомени у дневнику, поред имена сваког ученика, црвеном оловком записано је које су 
фалултете уписали. 

У току школске 2014/15. године  ученици 4. ВИ разреда освојили су укупно 31 награду на 
такмичењима домаћим и међународним. 

Смањеном оценом из владања, школску годину 2014/15 је завршило двоје ученика и то 
Радуновић Ђорђе (добар 3) и Тртица Данило (вр. добар 4) због великог броја изостанака.  

На одсеку музичке продукције  имамо двоје ученика који нису приступили полагању 
матурског испита и то су Игић Светозар (савремена миди композивија) и Зечевић Ивана 
(српски језик и савремена миди композиција), с тим што Ивана није полагала филозофију, 
из које мора да буде позитивно оцењена да би стекла  услове да приступи полагању 
матурских испита. 

Преосталих 10-оро ученика је дипломирало у јуну месецу. Двоје ученика је 4. Разред 
завршило са смањеном оценом из владања због великог броја изостанака са наставе и то 
су Зечевић Ивана (добар 3) и Петровић Стефан (вр. добар 4). 

  
Одељенски старешина, Оливера Стамболић  

 

 

 



3.5. АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 
 
        
 
  У школској 2014./2015. години акциони план Тима за развојно планирање школе 
спровођен је на основу евалуације циљева из претходних година, тренутних потреба 
школе и освежен новонасталим идејама. Промена руководства школе и реконструисање 
буџетских трошкова нису много реметиле петогодишњи план за период 2011./2016., већ се 
план реализовао континуирано и допуњавао у складу са новим тенденцијама. Главни 
носиоци реализације документа били су директорка школе Мирјана Михаиловић, сва 
Стручна већа на челу са њиховим руководиоцима и наставници који имају директну 
обавезу да појединачне циљеве и задатке спроведу у дело. 
 
ОБЛАСТ: Настава и ваннаставне активности 
 
Табеле 1: Психолог школе посећивала је часове музичког забавишта и стекла веома 
позитиван утисак о квалитету часова и стручној оспособљености наставника. Предлог је 
да наставник музичког забавишта учествује на састанцима Тима за развојно планирање да 
би се боље упознао са планом и да би се конкретизовали циљеви и активности за наредну 
годину. Самим тим би развојни циљ постао достижнији. 
 
На тему Анимације деце у погледу сензације звука, програм музичког забавишта и вртића 
у 2014./2015.години подразумевао је нове идеје и методе: 
1.Освешћивање окружености звуком 
2.Њихова употреба у игри и музицирању 
3.Примена звука и реакција - покрет, ликовна креација, игра, плес и разликовање основних 
звучних параметара - висина, јачина и начин добијања. 
 

Табела 2: У циљу општег музичког образовања је опште музичко искуство кроз које дете 
само пролази и самим тим га и осећа. Сажимањем разних музичких карактера као што су 
валцер, боогие wоогие, полка, скочи песма, коло, скривалица, галлоп, марш, пијани плес, 
кроз плесну игру најпрактичније искусе са лаким према најзахтевнијим правилима игре. 
На пример, самом измешаном променом датих музичких карактера се очекује 
одговарајуће кретање тог карактера па све до велике брзине, промене тих карактера и то у 
музичко -  динамичким разликама (форте,пиано…). Такодје, најексплицитњи и деци 
најближи облик музичког тумачења је сценско-музичко представљање популарних, дечјих 
песмица које сва деца добро познају у обиму дословне представе са глумом, плесом, 
извођењем са инструментима, гласом, хорски. Програм за рано музичко образовање треба 
бити у опсегу интересовања деце - њихових песмица, покрета, музичкој реакцији, 
упознавању инструмената и настајању звука и певању. Сценско - музичка реализација 
музичких дела како инструменталних тако и опера или симфонија подстичу развијање 
музичке маште.  



Табела 3: Гудачки оркестар и хор СМШ су наступили на концерту у децембру поводом 
Дана школе на Коларцу, и на завршном концерту у јуну у сали школе. Гудачки оркестар 
ОМШ је наступио на завршном концерту у јуну у сали школе. Гудачки оркестар СМШ је 
наступио на Републичком такмичењу и освојио прву награду (прва друга).  

 
Табела 4: Некадашњи ученици наше школе Лидија и Сања Бизјак, Маја Богдановић, 
Немања Радуловић, Милош Поповић, Јелена Шушњић, Ненад Карановић као и еминентни 
педагози Софија Молчанова, Орфеј Симић и Марио Пјетродарки одржали су семинаре за 
ученике, наступали на концертима заједно са ученицима, дружили се и причали о својим 
искуствима на међународној сцени. 
 
  
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УЧЕНИКА ШК.2014/15 
Ред.бр. ПРЕДАВАЧ Датум и 

место 
Број 
полазника

Број 
одржаних 
часова 

  

1. Лидија Бизјак 
клавир 

7-
9.12.2014. 
6-
10.2.2015. 

10 
13 

20 
26 

  

2. Милош Поповић 
клавир 

25.10.2014.
18.02.2015.

14 
14 

28 
28 

  

3. Маја Богдановић 
виолончело 

24-26.2. 
2015. 

6 12 
 

  

4. Милан Карановић 
виолончело 

26.11.2014. 7 14   

5. Орфеј Симић 
виолина 

29.12.14. 
20 Јун 
2015. 

6 
5 

12 
10 

  

6. Богдан Божовић 
виолина 

25.12.2015. 2 4   

7. Марио 
Пјетродарки 
хармоника 

21.04.2015. 1 1   

8. Софија Молчанова 
кларинет 

25.06.2015. 6 24   

9. Зоран Анић гитара Погледати 
извештај 
одсека 
гитара 
/сајт 
школе 

6 12   

 
 



Нису изостали врхунски резултати на такмичењима: Најбоље рангирана музичка школа у 
Србији на Републичком такмичењу, најбоље рангирана музичка школа у Србији на 
Фестивалу МБШС у Неготину, сјајан успех пијаниста на престижном такмичењу у 
Кошицама, Гран при на такмичењу хармоникаша у Португалији, одлични резултати на 
Међународном такмичењу ‚‚Коњовић‚‚ , укупно око 259 награда са осталих домаћих и 
међународних такмичења. 
 

Табела 5: Одељење за таленте на гудачком одсеку могло би се назвати  неком врстом 
индивидуализације са појачаним часовима. На почетку пројекта (2009./2010.) је донет 
интерни акт о начину рада који је половично спроведен и било је доста импровизације у 
самој реализацији: делимично реализовани додатни часови али у много мањој мери него 
што је требало. „Таленти“ су од самог старта подељени на наше и екстерне ђаке (ђаци који 
су са овом намером довођени у нашу школу). Као недостатак у организацији пројекта 
указали су изостанци „екстерних талената“ са групне наставе у односу на наше ђаке који 
су је редовно похађали. Било је дозвољено и премештање наших ђака у екстерне на захтев 
родитеља што је имало за последицу константну нестабилност фондова часова професора 
школе. Тек у другом полугодишту 2013./2014. године искристалисао се другачији вид 
рада, по коме ђаци имају уз редовну наставу додатне часове са професорима са ФМУ. 
Сматрамо да наши ђаци треба да остану наши, тј. да имају свог професора у нашој школи 
а једном или два пута месечно (колико дозвољава буџет) да раде са изабраним 
професором. Поред „талената“ морамо да поменемо и кампове на које су наши ученици 
одлазили а који су такође веома важни. Ансамбл „Таурунум“ је састављен искључиво од 
интерних талената и за 7 година је остварио преко 100 концерата као ансамбл гудачког 
одсека школе. Професори гудачког одсека школе се надају да ће у наредној години наћи 
решење проблему недостатка простора за рад у школи, настао протекле 2014./2015. 
године. Спровођење и вредновање овог развојног циља показало се као најтурбулентније, 
али најизазовније како за професоре, тако и за руководство школе.  
 
 
Табела 7: У протеклој години активности дувачког оркестра су смањене, будући да је од 
свог формирања пре 6 година, функционисао и постизао запажене резултате у здруженом 
саставу са смш ‚‚Мокрањац‚‚ из Зрењанина. Остварен је један наступ на концерту 
поводом Дана школе 12.12.2014.год. У сарадњи са руководством школе и одсека, у 
зависности од буџета, донета је одлука у каквом саставу и организацији ће се наставити са 
активностима оркестра. Купљен је баритон саксофон како би се од ученика дувачког 
одсека наше школе могао оформити дувачки оркестар. Досадашња пракса са 
зрењанинским оркестром је дала позитивне резултате у погледу мотивације ученика али је 
тешко одржива због великих трошкова заједничких проба које су зато биле ретке. Како 
смо у ствари дефицитарни са бас секцијом, купљени саксофон управо омогућава 
формирање самосталног дувачког ансамбла. Такође, идеја је да се довођењем 
квалитетнијег кадра популарише настава тромбона и тиме такође појача бас секција. 
Оркестар је и поред тога веома активан на популаризацији дувачких инструмената. 
Професори са одсека су се истакли у различитим сферама музичких делатности: 
семинарима, раду у жиријима, концертима, ауторским вечерима, уређивању сајтова на 
интернету, организацији фестивала (опширнија евиденција у извештају одсека).  
 



Табела 8: У протеклој години израђен је функционални распоред часова, омогућено 
оцењивање усклађено са другим обавезама и периодичним роковима за реализацију 
постојећег плана и програма смш за специфичну старосну групу ученика (соло певање). 
Развијањем овог циља повећана је успешност ученика у настави, а сама 
индивидуализација потреба различитих група ученика показала се као једна од могућих 
мера превенције осипања ученика. 
 
ОБЛАСТ: Ваннаставне активности у организацији одсека 
 
Табела 1: Манифестација под називом Годишњице поводом рођења великих композитора 
протекле године није одржана. 
 
Табела 2: Традиционални Мајски сусрети певача смш Београда протекле године нису 
одржани јер је у истом термину први пут у школи заказан и обављен први рок пријемних 
испита за упис ученика у омш. Сусрети у нашој школи ће се наставити наредне школске 
године. Ученици соло певања учествовали су на сусретима у музичким школама 
‘’Станковић’’ 25.11.2014. , ‘’Мокрањац’’ 09.12.2014. и ‘’Славенски’’ 13.03.2015. 
 
ОБЛАСТ: Инклузивно образовање 
 
Табеле 1, 2, 3, 4: 14.10.2014.год. у Галерији Коларца одржан је концерт слепих и 
слабовидих ученика поводом ‘’ Дана белог штапа’’. Први пут су урађени педагошки 
профили за слепе, слабовиде и ученике са аутизмом. Урађени су ИОП-и за два ученика и 
оформљени тимови за подршку. Успостављена је сарадња између предметних наставника 
и психолога. У акциони план, тј. план побољшања за шк. 2015./16.год. уврстили смо и 
похађање семинара из области инклузивног образовања. 
 
ОБЛАСТ: Просторно уређење и опремање школе 
 
Табела 1: У погледу подизања квалитета наставе и набавке наставних средстава као и 
просторног уређења купљен је баритон саксофон, климатизовано је 12 учионица, купљена 
је опрема за студио (2 професионална рачунара, микрофони, каблови, монитори, 
поправљена постојећа опрема, поправљено и стављено у функцију 5 старих рачунара), 
набављена је опрема за Ливе Стреам, купљена су два пројектора за наставу, купљена су 
два штампача за канцеларије бр. 2 и 3, направљени су ормари у тзв. малој архиви и у 
студију за чување нове и постојеће опреме, адаптиране су клупе у малој сали (уграђени 
сигурносни точкови) за лак и безбедан премештај за потребе организовања наставе  хора и 
оркестра, направљено 3 ормара за хармонике у матичној згради и издвојеном одељењу, 
направљен ормар за гитаре, неправљена нова огласна табла у холу школе, купљен и 
постављен сервер, креиран наменски софтвер за вођење евиденције о ученицима, креиран 
нови сајт школе, купљена два усисивача, направљена портирница за помоћно особље у 
холу, реновирано приземље зграде, замењен прозор у канцеларији рачуноводства, 
извршени радови на санацији канализационе мреже у издвојеном одељењу, финансиран 
одлазак 3 ученика на такмичење у Кошице, финансиран одлазак 11 ученика на турнеју 
Омладинског супер оркестра Београд-Љубљана-Београд-Скопље, финансиран одлазак 5 
ученика на Фестивал МБШС у Неготин, финансиран одлазак 2 ученика на концерт у Бања 



Луку, обезбеђен пројектор и лаптоп за потребе општеобразовне наставе у ‘’Саватић’’’-у, 
финансирано обавезно стручно усавршавање за наставнике, плаћена котизација за 
Републичко такмичење, Фестивал у Неготину и такмичење у Кошицама. 
 
ОБЛАСТ: Промоције 
 
Табеле 1 и 2: Одржано је 20 концерата за најмлађе у сарадњи са земунским вртићима и 
основним школама Земуна. Школа је била суорганизатор са општином у прослави 70 
година ослобођења Земуна. На концерту у Дому ваздухопловства учествовао је хор школе 
20.10.2014. Професори школе су одржали концерт поводом 75 година постојања школе 
25.10.2014. у Сали мш ‘’Станковић’’. Бележимо још: Галерија “Икар“ Земун, 10.09. 2014. 
отварање изложбе скулптура од драгуља “Тајно лице камена”, Библиотека “Свети Сава” 
Земун, 22.09.2014. “Дани европске баштине”, Стара капетанија Земун, 05.11.2014. 
Отварање изложбе “Земунски салон” поводом Дана општине Земун, Галерија “Икар“ 
Земун, 06.11. 2014. отварање изложбе посвећене Дану примирја у И св. рату, Дом 
ваздухопловства Земун, 07.11.2014. - Сусрет генерација Земунске гимназије, Библиотека 
“Свети Сава” Земун, 25.11.2014. - промоција романа Милоса Кордића, Косовска 9 Земун, 
Прослава стогодичњице Великог рата, Промоција Венцловићевог Сентандрејског буквара 
из 1717. 10.12. у 18х у Библиотеци "Свети Сава" у Земуну, ул. Петра Зрињског 8, Пријем 
нових чланова у књизевни клуб “Иво Андрић”, библиотека “Свети Сава”, 30.01.2015., 
Отварање Семинара педијатара, 02.03. Институт за мајку и дете Нови Београд, Затварање 
Светског дана поезије 25.03., библиотека Свети Сава, Отварање Конгреса синдиката 
комуналаца 25.03.2015. у 11,00 Дом војске, Отварање традиционалне Пролећне изложбе - 
26.03. у 19 ч Уметничка галерија ‘’Стара капетанија’’, Додела награде књиж. клуба “Иво 
Андрић” за најбољу кратку причу, 27.03. у 18 ч, библиотека “Свети Сава” Земун, 
Хуманитарни концерт Музике Анђела који свирају деца таленати Србије 04.04 2015.у 
19:00х у Југословенском драмском позоришту у Београду (сав приход од продатих 
улазница је донација за децу оболелу од малигних обољења која лезе на Институту за 
мајку и дете у Београду), Медј. Дан медицинских сестара, КБЦ “Бежанијска коса” 11.05., 
Галерија “Икар“ Земун, 13.05. 2015. отварање изложбе слика, Земунска библиотека "Свети 
Сава", 20. мај, у 18 ч. Представљање књиге поезије под називом "Пулсирања", ауторке 
Слађане Стојковић Павловић, Промоција “Глобал Студентс Цонференце ин Белграде 
2015” у деканату Медицинског факултета Универзитета у Београду, 21.05. 2015., Галерија 
“Икар” Земун, 27.05. у 19. отварање изложбе, 13.06.2015. у 18 ч у Народној библиотеци 
наступили су Вероника Мона Богић, Уна Миљуш и трио ‘’Арабеска’’, Концерт ученика 
школе на земунском кеју 24.05.2015. у 12 ч, 14.03.2015. у 17  – Уметнички клуб Сонето 
Земун, 19.3.2015. у 18 ч сала омш Брчко, ученици хармонике, новембар 2014. учешће 
наших ученика у обележавању годишњице мш ‚‚В.Милошевић‚‚ у Бања Луци, 31.12.2014. 
костимирани новогодишњи концерт. Оркестар “Таурунум” је у новембру учествовао на 
НИМУС-у у Нишу са Јованом Колунџијом, а у децембру су имали целовечерњи концерт 
са певачким друштвом “Станковић” у Сали СКЦ – диригент је био Небојша Цвијановић и 
наступили су на Коларцу у оквиру прославе 75 година школе. У јануару су учествовали у 
прослави школске славе Светог Саве наступом на Богословском факултету. У јулу су 
имали наступ на Мећавнику а у августу у Ваљеву  (“Тешњарске вечери”).  
 



Настављено је са праксом хуманитарног карактера, иако се није проширио круг носиоца 
активности, тј. није формиран тим за ту организацију. Установе у којима су одржани 
концерти су Дом за непокретна лица у Земуну Бежанијска коса и Локални инклузивни 
центар ‚‚Место сусрета‚‚ за децу са посебним потребама у Земун Пољу. О овим, увек 
топло испраћеним концертима, постоје видео и фото записи.  
 
Школске 2013./2014.године оформљен је тим који ће се бавити применом друштвених 
мрежа у сврху маркетинга музичке школе и истраживањем на ту тему. Овакав облик 
промоције школе чинио се неопходним обзиром на брзину којом се увећава број 
корисника интернета у свим сферама живота. Веб-сајт и блогови који садрже дигитални 
аудио, слике, филмове или фотографије, е-маил, собе за четовање, форуме за рангирање 
услуга, интернет одборе и форме за дискусију итд., помажу нам да створимо заједницу 
људи окупљених око заједничких тема и информација од академских до хобија и 
разоноде, да директно комуницирамо са нашом публиком. Ова прича је далеко одмакла у 
развијеним земљама, па се већина различитих презентација, електронско-учење, пренос 
семинара итд. у образовном сектору одвија преко друштвених медија и њихових сервиса. 
Примарна идеја тима била је увођење директног преноса (Ливестреам) школских 
концерата преко интернета. Задатак тима у том периоду подразумевао је истраживачки 
рад преко интернета, набавку опреме за стреаминг, упознавање са програмима и 
платформама за стреаминг, стварање услова за реализацију што изискује долазак на 
концерт у време тонских проба, присуство на концерту, паковање опреме, стрпљење, 
упорност, спремност и сналажљивост у непредвиђеним ситуацијама, преслушавање 
снимака, обраду тонског и видео записа, монтирање…са циљем вођења интензивније 
кампање представљања рада школе у јавности и приближавања суштине наше делатности 
потенцијалним будућим ученицима и родитељима. Након многих потешкоћа у почетном 
процесу и трагања за финансијски најприступачнијим начином за спровођење идеје, тим је 
пронашао оптималну варијанту за потпуно бесплатан директан пренос концерата преко 
интернета. 
 
Прво званично Ливестреам емитовање реализовано је 27.04.2014.године у Сали музичке 
школе ‘’Коста Манојловић’’ у Земуну на Концерту ученика одсека хармонике са гостима 
из Русије поводом 75 година рада наше школе. Број пратилаца уживо је био око 20-ак али 
се број прегледа снимка у року од два дана попео на преко 90, што нас је пријатно 
изненадило и потврдило да смо на добром путу. 
 
Почетком шк. 2014./2015.године подржан је пројекат, обезбеђена је већина опреме водећи 
рачуна о финансијском делу тражећи најповољније и технички најоптималније решење. 
Опрема је заведена у школском инвентару.  
 
Током периода обележавања великог јубилеја 75 година постојања школе урађен је 
Ливестреаминг још пет концерата, посебно истичемо онај на КНУ 06.12.2014. који је био 
централни део прославе. Концерт је праћен у Аустралији, Америци, Финској, Шведској, 
Холандији, Норвешкој и у земљама из окружења. Током преноса, долазило је до малих 
техничких сметњи зато што је број пратилаца премашио цифру коју дозвољава бесплатна 
платформа…што наводи на размишљање о новим могућностима и техничким решењима. 
Број прегледа снимка је био огроман, око 600 у року од три дана.  



Пошто бесплатне платформе за Стреаминг немају могућност за трајно чување снимка, 
формирали смо YоуТубе канал наше школе. На овом каналу смо сачували све снимке 
најважнијих концерата наше школе и покушали да објединимо све линкове које смо 
пронашли на интернету а да су повезани са нашим активностима, професорима, 
ученицима, бившим ђацима. Идеја је да се и убудуће снимци свих важнијих догађаја 
чувају на овом линку, који ће сваки корисник интернета моћи да пронађе и да чује.  
Фацебоок страница школе направљена је да би сачували фотографије са свих догађаја и 
учинили их доступним пре свега учесницима концерата. Током школске године она је 
постала нека врста летописа школе доступна свим корисницима ове друштвене мреже. 
Број пратилаца ове странице као и налога на Ливестреам интернет платформи и YоуТубе 
канала се константно увећава. 
 
Тим који је радио овај пројекат веома је задовољан постигнутим резултатима и наставља 
са даљим истраживањима у потрази за још квалитетнијим и бољим техничким решењима 
у трци са експанзивним развојем модерне технологије. У свету, овакве пројекте су 
реализовале велике установе културе попут Бечке, Берлинске, Филхармоније Лос 
Анђелеса и многе друге, наравно, са много савременијом и скупљом технологијом. Све 
чешће имамо могућност да директно преко интернета испратимо и сва велика такмичења 
која се одржавају на било ком месту планете Земље. 
 
Такође, напомињемо да смо ми једна од првих установа културе у Србији а сигурно прва 
музичка школа која је реализовала овако нешто. Главни носиоци ове активности су 
Блаженка Бичић проф. хармонике, Илија Рађеновић проф. информатике, Мирослав Миша 
Савић проф. на одсеку МП, уз подршку руководства школе, чланова колектива и ученика. 
. 

ОБЛАСТ: План укључивања школе у националне и међународне пројекте 
 
Табеле 1 и 2: Од 13. до 15. септембра одржан је први Фестивал класичне и савремене 
музике под називом ‚‚Бољшој фестивал‚‚ на Мокрој Гори у Дрвенграду, на ком је 
наступио Таурунум.  
 
Квиз из теорије музике, који је већ две године за редом одржаван у јуну месецу, ове 
године је прерастао у много комплекснију и занимљивију идеју која је реализована 
23.11.2014. године. Нови квиз, под називом КВИЗУМ, обухватио је још једну школу, као и 
знање не само теорије музике, већ и солфеђа и хармоније. Учествовало је 30 ученика 
подељених у 10 екипа, једна екипа из наше школе прошла је у ИИ етапу, а у финалу су 
биле две екипе из мш "Јенко". Било је веома занимљиво, пуно прелепе атмосфере и 
такмичарског духа. Наградни фонд су прикупили сами учесници и искоришћен 
је искључиво за награду првопласираној екипи, ваучер сваком члану екипе у музичкој 
кући "Лyра Стyле". Показали смо се као одлични домаћини и организатори, а идеја је 
одушевила све, нарочито чланове жирија из мш "Станковић" и "Лисински". Захвални смо 
и поносни на све  који су несебично и волонтерски уложили свој труд и учествовали у 
рађању првог квиза ове врсте. 
 
У пројекту Међународни омладински супер оркестар учествовало је наших 11 ученика, 
одржана су три концерта (Љубљана, Београд и Скопље). На концертима су извођена дела 



националних композитора. Читав пројекат подржава идеју регионалног повезивања и 
културне сарадње. 
 
ОБЛАСТ: План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 
 
Табеле 1 и 2: У првом полугодишту организовани су и одржани семинари у оквиру 
обавезног стручног усавршавања за 60 наставника: ‘’Припрема ученика за јавни наступ – 
Психолошки и средински чиниоци успешности’’ К3 и ‘’Превенција емоционалног 
сагоревања наставника у музичким школама’’ К4. У оквиру интерног стручног 
усавршавња наставника приказани су резултати анкете за ученике о квалитету наставе 
професорима и ученицима. 
Први пут је спроведена процедура за напредовање у звању. За наставнике Ракић Данијелу 
и Душана Петровића је покренута процедура за напредовање у звању. Надлежне службе 
Министарства су извршиле обавезни надзор над њиховим радом и дале препоруку за 
напредовање.  
 
ОБЛАСТ: План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 
 
Табеле 1 и 2: Одржано је 5 састанака Савета родитеља. На њима су приказани и 
анализирани резултати анкете о квалитету наставе. Члан Савета родитеља Драгана 
Соћанин, која је иначе председник Удружења „Родитељ“ изабрана је за представника 
родитеља у Тиму за самовредновање. 
 
ОБЛАСТ: Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима 
 
Табеле 1: Приказане ученичке изложбе слика, цртежа и фотографија у холу школе, горе  
наведене књижевне и музичке вечери, интерни и јавни часови школе. 
 
Табела 2: Планирано је спровођење анкете о присуству различитих облика насиља у 
школи и презентација резултата професорима, ученицима и Савету родитеља. 
 
ОБЛАСТ: Мере превенције осипања ученика 
 

Табела 1: У шк. 2013./2014.год. психолог школе је осмислила анкету за ученике. 
Приликом посете часовима групне наставе анкета је задата ученицима и остављена на 
увид предметним професорима. Неколицина професора обратила се психологу за помоћ у 
обради и анализи резултата. Реакције професора на такву врсту евалуације биле су 
различите. Најпозитивније реакције на овај модел евалуације имали су професори 
општеобразовне наставе. У претходној школској години анкета за самоевалуацију није 
задата приликом посете часовима јер су професори глобално евалуирани у групној анкети 
за ученике о квалитету наставе. Неопходно је да се тај модел званично продискутује са 
наставницима да би се створили услови за даљу примену овог модела или прикупили 
предлози за његову измену или укидање. Потребно је опсежно истраживање о 



професионалним интересовањима наших ученика, мотивима за упис у музичку школу, 
проходности наших ђака на академије уметности и друге факултете у последњих 10 
година и сл.…како би надлежни у школи на време препознали факторе који доводе до 
осипања ђака и ускладили политику школе са тржиштем рада и потребама времена у коме 
живимо. Користиће нам ово искуство у следећем кругу, за нови Развојни план.  

 
                                                                 Тим ШРП мш ‘’Коста Манојловић’’ Земун 
                                                                               (руководилац С. Вранић) 
 
 
 
3.6. ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ 

 
 

У  току шк.2014/2015.год. Тим за самовредновање радио је у саставу: Мирјана 
Михаиловић,  Снежана Милчић, Ана Петковић, Милица Бабовић, Србислава Вуков и 
Снежана Тодоровић, председник. 

На састанку Савета родитеља, одржаном 12.5. 2015., одабран је нови члан тима, 
родитељ, Драгана Соћанин. 

Тим за самовредновање у потпуности је реализовао план рада за шк.2014/2015.год.  
Први састанак тима одржан је у новембру 2014.год.  
У новембру месецу вреднована је област НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Тим је осмислио 

анкету за ученике СМШ  која је садржала 4 дела: квалитет индивидуалне наставе, 
теоретске музичке наставе, општеобразовне наставе и квалитет наставе на одсеку музичка 
продукција. Резултати анкете статистички су обрађени, анализирани и презентовани у 
програму Power point. У децембру 2014.год. резултати су приказани професорима, у 
јануару 2015. Савету родитеља а у мају 2015. ученицима општеобразовне наставе. 

У фебруару 2015. год. одржан је други састанак тима. Тада је донет закључак да је 
за изабрану област вредновања, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ, у 
актуелном тренутку најсврсисходније осмислити питања за активе/стручна већа с обзиром 
да је дошло до засићења у колективу вишегодишњом применом анкета у оквиру 
самовредновања. 

Осмишљена су питања о којима сви активи треба да продискутују и изнесу свој 
закључак/став. Након реализације састанака стручних већа тим је извео закључке о 
заузетим ставовима у вези са постављеним питањима . Закључци су уважени у процесу 
доношења одлука. 

У мају 2015. год тим је израдио комплетан акциони план (план побољшања) за 
одабране области вредновања. 

 
Снежана Тодоровић, психолог 

 
 
 
 

 



3.7. ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
 

Током школске 2014/2015. год. Тим за заштиту ученика од насиља континуирано је 
предузимао превентивне активности предвиђене годишњим планом рада. У циљу 
координације и интервенисања у случајевима пријављеног насиља, чланови Тима 
обављали су периодичне консултације. Тим је радио у следећем саставу: Мирјана 
Михаиловић, директор, Снежана Тодоровић, психолог, Србислава Вуков, проф. 
италијанског језика, Ивана Михаиловић, проф.енглеског језика, Соња Ђукић, 
проф.српског језика, Весна Смиљанић, проф.физичког васпитања. Реализоване су следеће 
превентивне активности : 

‐ У циљу неговања духа толеранције, ученици су се током године упознавали са 
различитим културама у оквиру наставе историје и српског језика. 
‐ Кроз наставу психологије ученици су се упознавали са врстама 
насиља,функционисањем унутрашње и спољашње заштитне мреже и механизмима 
реаговања у случајевима пријављеног насиља у школи .  
‐ Континуирано током године, кроз наставне садржаје информатике ученици су 
едуковани о врстама и начинима заштите од електронских облика насиља. 
‐ У току школске 2014/2015. год.на нови школски сајт постављени су следећи 
документи:     1. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 2. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 3. Приручник за 
примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама. 
‐ Ученици и професори упућени су на школски веб -сајт на коме су изложени 
наведени документи. 
‐ Школски психолог је осмислила анкету за ученике о присуству различитих облика 
насиља у школи. 
‐ Креативни ангажман ученика као средство превенције насиља саставни је део 
музичког школовања. У том смислу, од великог значаја су сви  наступи хора и оркестра, 
реализовани током 2014/2015.год. 

Снежана Тодоровић, психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.8. ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                  
‐ У школској 2014/2015.године, одржан је један састанак Тима за инклузију 
(23.1.2015.) уз присуство предметних професора који предају ученицима којима је 
потребна додатна подршка у образовању. Сасатанку су присуствовали: Мирјана 
Михаиловић, директор, Снежана Тодоровић, психолог, Гордана Виденовић, Наталија 
Милојевић, Марија Јовановић, Гордана Радовић, Нина Суботић, Весна Лазић, Радојка 
Ивановић. За руководиоца тима изабрана је Гордана Виденовић. На састанку је 
договорено да се  израде педагошки профили за ученике са оштећеним видом и остале 
ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Договорено је и да се уради 
евалуација ИОП-а за ученика Далибора Бабића. Такође, донешен је закључак да је у 
најбољем интересу детета  да се ученици Искри Миленковић оправдају изостанци са 
часова клавира.  
 

ИЗВЕШТАЈ  О ШТАМПАЊУ КЊИГА НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ У ШК. 2014/15 

У Галерији Коларца 14.10.2014. у 18,00 часова одржан је концерт слепих и слабовидих 
садашњих и некадашњих ученика  а у оквиру прославе 75 година школе.  

Сарадња са другим школама: 

 МШ „В.Лисински“ из Београда послате су следеће књиге: 

1. Sonja Marinković: Istorija srpske muzike (3 sveske) 
2. Sonja Marinković: Istorija  muzike za  2. I 3. Razred srednje škole  (2 sveske) 
3. Vlastimir Peričić: Harmonija  1 
4. Vlastimir Peričić: Harmonija 2 
5. Vlastimir Peričić: Vokalni kontrapunkt (2 sveske) 
6. Sonja Marinković: Istorija muzike za 1. I 2. Razred srednje škole (zvučna knjiga) CD 
7. M. Mihajlović: Muzički oblici (knjiga + CD sa primerima) 

Ученици из Тузле послате су следеће књиге: 

1. Divernoa: Etide 
2. Izbor sonatina za klavir I sveska 
3. Bach: Male kompozicije za klavir 
4. B. Popović: Solfedjo I OMŠ 
5. B. Popović: Solfedjo II OMŠ 
6. B. Popović: Solfedjo III OMŠ 
7. V.Jovanović: Solfedjo I OMŠ 
8. Tajčević: Teorija muzike 
9. Priručnik za učenike sa osnovama Brajeve notacije 



  

Одштампана је следећа литература: 
 

1. З. Васиљевић: Солфеђо- Ритам  1-2 разредОМШ, део књиге за 2.разред, по захтеву 
предметног професора 

2. З. Ракић: Хармоника за 5.р. ОМШ 
3. А.Каралић: Солфеђо за 4.р. ОМШ 
4. А.Каралић: Солфеђо за 5.р. ОМШ 
5. Одабране композиције из Ј. Кршић: Школа за клавир за 5.разред, по захтеву предметних 

професора 
- Чимароза:Соната 
- Шварц: Етида за полиритмију 
- Менделсон: Песма без речи - Лов  

6. В. Јовановић: Ритмичка лектира 3-6 раз.ОМШ, део књиге по захтеву предметног 
професора 

7. Примери са пријемних испита из солфеђа за 1.разред СМШ из 
   2012-13, 2013-14, 2014-15.године 

8.Ноте за хор: Моцарт: Аве верум 

                      Негде иза дуге 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ШК. 2014/2015. год. 
 
‐ Током школске 2014/2015.год. израђени су педагошки профили за ученике са 
оштрећеним видом, од 1. разр ОМШ,   и остале ученике којима је потребна додатна 
подршка у образовању (укупно 17). Одлуком Тима за инклузију за ученике са оштећеним 
видом који похађају припремни разред нису рађени педагошки профили. 
За ученика Далибора Бабића, 4.разр. ОМШ, клавир, урађен је ИОП 2 и комплетна 
евалуација ИОП-а. 
‐ Школски психолог је координирала израду педагошких профила са професорима 
главног предмета и професорима солфеђа. У изради и евалуацији ИОП-а за ученика 
Далибора Бабића учествовали су, поред професора главног предмета и професора 
солфеђа, родитељи ученика Далибора Бабића. Школски психолог координирала је рад 
ИОП тима и израду и евалуацију ИОП-а. 
‐ У циљу праћења напредовања ученика са потребом за додатном подршком у 
образовању, школски психолог је посетила следеће часове: час клавира, уч. Лука 
Богавац, кл. Војин Милановић, час клавира, уч. Далибор Бабић, кл. Радојка Ивановић, час 
клавира, уч. Искра Миленковић, кл. Марија Јовановић, час виолине, уч. Вучковић 
Михаило, кл. Гордана Радовић, час клавира, уч. Николина Милојевић и уч. Лазар Матић, 



кл. Данијела Петровић (одељење „Вељко Рамадановић“), час солфеђа, уч. Далибор Бабић, 
проф. Нина Суботић. 
‐ Због сарадње са професорима који су укључени у инклузивно образовање, 
психолог је неколико пута посетила одељење  „Вељко Рамадановић“. 
 

Снежана Тодоровић, психолог 

 

4. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ РАДА 
 
 
4.1. ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

Подручја рада школског психолога: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитнограда 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

3.  Рад са професорима 

4. Рад са ученицима 

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

6.  Сарадња са директором, помоћни комдиректора и руководиоцима одсека 

7.  Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 

9. Вођењедокументације, припремаза рад и стручноусавршавање 

10. Остали послови 

 

 

 

 

 



Извештај о раду 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

• У оквиру израде годишњег плана и програма рада школа психолог је дао свој 
допринос израдом годишњих програма рада психолога, плана рада Тима за 
самовредновање и Тима за заштиту ученика од насиља. 

• У оквиру овог подручја рада психолог је учествовао у изради индивидуализованог 
образовног плана за једног ученика (ИОП -2),  припреми годишњег плана посета 
психолога образовно-васпитним активностима и часовима у школи и изради плана 
сопственог стручног усавршавања. 

 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

У оквиру овог подручја рада психолог је током године активно учествовао у: 
 
• Иницирању истраживања у оквиру самовредновања рада школе, изради 

инструмената процене, квантитативној и квалитативној анализи резултата 
истраживања, изради електронских презентација и презентовању резултата 
професорима, родитељима и ученицима (области вредновања: НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ и ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ - анкета за ученике о квалитету 
наставе). 
 

• Праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагању мера за 
побољшање ефикасности, економичности и успешности установе. 

• Праћењу остваривања ИОП2-а за једног ученика. 
• Педагошко-инструктивном раду са наставницима: посете часовима 

општеобразовне наставе, теоретске музичке наставе и индивидуалне наставе, 
посебно у оквиру инклузивног образовања. 
 

3.  Рад са професорима 

• Током године, психолог је сарађивао са професорима у решавању едукативних, 
васпитних и психолошких проблема ученика. 

• Током године, психолог је пружао 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 сарађивао са разредним старешинама у 
циљу појачаног васпитног рада са ученицима који учестало изостају са наставе . 

• У шк. 2014/2015.год. психолог је учествовао, као члан комисије, у припремању 
кандидата за полагање стручног испита. 

   

 



4. Рад саученицима (групни и индивидуални) 

У школској 2014/2015.години на овом подручју рада послови психолога обухватали су 
следеће: 

• Испитивање особина личности ученика 1. 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; 

• Анкетирање ученика у оквиру самовредновања рада школе 
• Организовање и вођење РАДИОНИЦА за превазилажење треме за ученике СМШ 
• У оквиру превенције болести зависности организовање трибине за ученике о 

наркоманији са гостима из Рето центра и Управе криминалистичке полиције, 
Одељење за сузбијање наркоманије.  

• Индивидуални саветодавни рад са ученицима који имају различите тешкоће у 
развоју и сазревању. 

• Појачан васпитни рад са ученицима  
 

5. Сарадња и саветодавни рад сародитељима/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. 

 

6. САРАДЊА  СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА И 
РУКОВОДИОЦИМА ОДСЕКА 

• У протеклој школској години психолог је сарађивао са директором на припреми 
докумената школе, прегледа, извештаја и изради индивидуализованог образовног 
плана. 

• Психолог је континуирано сарађивао са директором, помоћником директора и 
руководиоцима одсека 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.  

 

 



7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

У школској 2014/2015.год. психолог је учествовао у раду: 
• Наставничког, разредног и педагошког већа. 
• Стручних већа 
• Савета родитеља 
• Тима за самовредновање рада школе, Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за 

инклузију, Тима за индивидуализацију наставног плана и програма 
• Дисциплинске комисије 

 

8.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

• У школској 2014/2015. год. психолог је учествовао у раду секције за 
психологију музике у Друштву психолога Србије.  

• У циљу благовременог пружања помоћи ученицима, сарађивао је са психологом 
и васпитачима из Дома за ученике “Змај”. 

• Сарадња и консултације са психолозима из других музичких школа такође је 
била веома активна у овој школској години.  

 

9. 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 
посебним потребама. 

• Евиденција о посећеним часовима групне и индивидуалне наставе: протоколи о 
посећеним часовима. 

• Записници са састанака тима за самовредновање 
 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ у шк.2014/2015.год. 
 

a. Учешће на акредитованим семинарима: Припрема ученика за јавни наступ – 
психолошки и средински чиниоци успешности . 

b. Учешће на стручном скупу: Школа и популациона политика. 
c. Учешће у радионици: Е-портфолио/вођење базе података стручног 

усавршавања. 



d. Стручно усавршавање у институцији 
e. Праћење стручне  литературе 

 

10. Остали послови 

• Учешће у раду испитних комисија за општеобразовне предмете (разредни, 
поправни испити) 

• 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 

 
 

4.3. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И 
СТР.САРАДНИКА 
 
-  „Припрема ученика за јавни наступ -Психолошки и средински чиниоци успешности“, 
К3 

-  „Превенција  емоционалног сагоревања наставника у музичким школама“, К4 

- Велике годишњице – К.Ф.Е.Бах: први великан модерног клавира – предавач Драгољуб 
Катунац  

- Педагошки форум – стручни скуп  

- Радионица – Фондација Темпус –еТaиминг Национални тим за подршку 

- Савремени аспекти у тумачењу и представљању музичког садржаја –стручни скуп 

- Нове технологије у образовању – стручни скуп 

-  Школа и популациона политика- стручни скуп 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРТИЋ И МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ 

Циљ рада музичког вртића и забавишта је да најмлађе у што ранијем узрасту упозна са 

музиком, као и да развије квалитетан однос и љубав према музици. Упознавањем са 

музичким појмовима кроз песму, игру, бројалице и музичке приче, као и повезивањем 

музике, глуме и сликарства детету се омогућава да негује и разавија своје музичке 

способности. 

 

 



НАСТАВА 

Настава у музичком вртићу и забавишту је почела почела је половином септембра а 

завршила се почетком јуна са укупно 85 ученика распоредјених у 8 група.  

Целокупан програм је био изведен путем дидактичких игара и елемената ритмике. 

У току школске године у раду са ученицима се инсистирало на: 

• Развијању основних музичких способности који је обухвао рад на: 

- слуху (обрада особине тона – висине, трајања, јачине и боје, опажањем мелодијског 

кретања и проналажењем задатих тонова на металофону) 

- меморији (аудитивна, репродуктивна и визелна) 

- ритму (кроз покрет) 

• Развијању интересовања и љубави према музици кроз: 

- изводјење музике (певањем и свирањем песама на металофону и импровизацијом) 

- слушање музике (вокалне, инструменталне и оркестарске) 

- доживљај музике кроз покрет и глуму 

- упознавање са инструментима 

Настава је такође подразумевала и рад на: 

• Јачању интегративних процеса у личности (психичких и физичких) 

• Процесу социјализације  

• Неговању говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка 

природном, правилном и интонативно прецизном певању 

• Подстицању развоја апстрактног мишљења  

• Повезивању музике, глуме и сликарства 

. 

На крају године исход рада је био: 

• основно препознавање музичких параметара 

• велики репертоар поуздано научених песама 

• значајан репертоар препознатих композиција музичке баштине програмског садржаја 

• познавање клавијатуре као базе будућих теоретских предмета  

• одржана два завршна концерта 

 

 



НАСТУПИ 

• децембар 2014. године - наступ у Великој сали школе (музичко-сценска представа 

цаса) 

• јун  2015. године - завршни концерт у Малој Сали школе 

 

Професор наставе музичког вртића и забавишта 

                Кристина Симић  

                            

ИЗВЕШТАЈ  О ШТАМПАЊУ КЊИГА НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ 

 

У Галерији Коларца 14.10.2014. у 18,00 часова одржан је концерт слепих и слабовидих 
садашњих и некадашњих ученика  а у оквиру прославе 75 година школе.   

Одштампана је следећа литература: 
 
8. З. Васиљевић: Солфеђо- Ритам  1-2 разредОМШ, део књиге за 2.разред, по захтеву 
предметног професора 
9. З. Ракић: Хармоника за 5.р. ОМШ 
10. А.Каралић: Солфеђо за 4.р. ОМШ 
11. А.Каралић: Солфеђо за 5.р. ОМШ 
12. Одабране композиције из Ј. Кршић: Школа за клавир за 5.разред, по захтеву 
предметних професора 
- Чимароза:Соната 
- Шварц: Етида за полиритмију 
- Менделсон: Песма без речи - Лов  
13. В. Јовановић: Ритмичка лектира 3-6 раз.ОМШ, део књиге по захтеву предметног 
професора 
14. Примери са пријемних испита из солфеђа за 1.разред СМШ из 
   2012-13, 2013-14, 2014-15.године 

8.Ноте за хор: Моцарт: Аве верум 
                         Негде иза дуге 
 

       Тим за ИО , МирјанаМихаиловић 

 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ- Синдикат „Независност“ 

 

01. 09. 2014. одржана је ванредна изборна скупштина Синдиката „Независност“  
МШ „Коста Манојловић“ са тачкама дневног реда : 
1) Избор Одбора повереника 
2) Избор главног повереника, заменика и секретара као и чланова надзорног 

одбора 
3) Усвајање програма рада синдиката „Независност“ 
4) Усвајање пословника о раду Одбора повереника 
5) Текућа питања 

ИзборуОдбора повереника, претходило је подношење извештаја дотадашњег главног 
повереника Мирјане Михајловић и подношење оставке истог на фукцију главног 
повереника и иступање из чланства због преузимања дужности директора школе. 

На истој скупштини је после обављених избора, извршено конституисање Одбора 
повереникаСиндиката „Независност“. У Одбор повереника Синдиката „Независност“-МШ 
„Коста Манојловић“ из Земуна изабрани су: Србислава Вуков, Лидија Толди, Снежана 
Милчић и Ивана Тодоровић, са мандатом од четири године. 

Одбор повереника је на својој конститутивној седници према Правилнику о организовању 
и раду повереништва  изабрао  главног повереника (Мирјана Латић), заменика (Србислава 
Вуков) и секретара (Снежана Милчић)  

Избор надзорног одбора је због околности и кратког времена померен/одложен  за 
наредну седницу. 

Извршена је примопредаја документације и печата Синдиката „Независност“ -   МШ 
„Коста Манојловић“  између дотадашњег и новог повереника Синдиката. 

На састанку  сидиката  „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“, на седници одржаној  
26. 12.2014.   изабран је Надзорни одбор синдиката, који чине: 

‐ Бисерка Маровић- Лаштро, члан Надзорног одбора   
‐  Анета Црнобрња,    члан Надзорног одбора   
‐  Тијана Крстић,   члан Надзорног одбора                                   

Сагласно члану 2,3,4 и 5 Закона о штрајку  Одбор повереника је донео   Одлуку о 
једночасовном штрајку упозорења 02. 10.2014, која је прослеђена Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја. 

Сагласно члану 2,3,4 и 5 Закона о штрајку Одбор повереника је донео Одлуку о 
једнодневном штрајку који ће у нашој школи бити спроведен 22. 10.2014. у законским 
оквирима са скраћењем наставе уз одржавање минимума процеса рада, а која је 
прослеђена Министартсву просвете, науке и технолошког развоја. У оквиру штрајка 
делегација наставника наше школе учествовала је у протестном скупу на тргу Николе 
Пашића. 



На састанку одржаном дана  13. 11. 2014. као и путем телефонског изјашњавања чланство 
синдиката „ Независност“  музичке школе „Коста Манојловић“ је заузело став да 
ПОДРЖАВА одлуку ГПРС „Независност“ о ступању просветних радника у штрајк од 
17.11. 2014. који ће се спроводити у законским оквирима са скраћењем наставе на 30 
минута ЗБОГ НЕЗАДОВОЉСТВА ПОЛОЖАЈЕМ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ.  

Због специфичности наставе у музичкој школи и немогућности да се групна настава са 
промењеним распоредом усклади са индивидуалном, наставници музичке школе „Коста 
Манојловић“ ће трајање часа до 45 минута провести у добровољном учешћу у част 
прославе Јубилеја школе у припремању и организовању концертних активности као и у 
разговору са ученицима о историјату школе . 

   Одбор повереника сидиката  Синдиката „Независност“ – МШ „Коста 
Манојловић“, на седници одржаној  26. 12.2014. донео је одлуку: 

Са рачуна Синдиката биће исплаћена: 

1) Накнада за припрему материјала и одржавање седницe  Управног одбора 
повереника и организацију састанака синдиката  „Независност“  1.600 динара  

2) Такса за оверу потписа главног повереника у Трећем општинском суду 400 динара 
(рефундација) 

3) Помоћ у износу 7.000 динара БлаженкиБиочић због смртног случаја у ужој 
породици 

4) Солидарна годишња накнада члановима синдиката -  помоћном особљу школе у 
укупном износу од 21.000 (за 7 чланова синдиката) 

5) Накнада за куповину новогодишњих пакетића за децу  чланова синдиката,  до 11 
година (закључно са  4-тим разредом основне школе) у укупном износу од 54.000 
динара (2.000 дин.  по детету) 
 
 

До краја  фебруара ангажовано  је стручно лице за рачуноводствене послове  и  предат је 
завршни рачун Синдиката „Независност“ МШ „Коста Манојловић“  Агенцији за 
привредни регистар. 

Одбор повереника је донео још  три одлуке о помоћи члановима због смртног случаја у 
ужој породици ( Бабовић, Петковић, Црнобрња). 

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је седницама Школског 
одбора МШ „Коста Манојловић“и учествовала у дискусији поводом Правилника о раду 
школе,који укључује и права запослених радника школе. 

Дата је сагласност синдиката за објављивање конкурса за упражњена радна места. 

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, редовно је на седницама Синдиката 
обавештавала чланове о станју на банковном рачуну. 



Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“  на дан 01. 09. 2015. броји  75 
чланова. Од  01. 09. 2014. три члана синдиката су иступила из чланства, а приступила су 
два нова члана. 

Одржано је 5 седница синдиката и 6 седница одбора повереника. 

 

                                                                                                                     Главни повереник 

                     Мирјана Латић 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР ОМШ  

У овој школској години гудачки оркестар ОМШ наступио је на 1 концерту. 

На завршном концерту 24.05. 2015 године  у  сали школе, оркестар је извео обраде“ Пете 
Симфоније“ Л.В. Бетовена, „Увертиру  за оперу Кармен“ и „Хабанеру“ Ж. Бизе,“ 
Баркарола“ Ж. Офенбах и „Самертајм“ Гершвина. Сви аранжмани су из књиге за дечије 
оркестре Манукиана, прилагођени узрасту и техничким способностима ниже школе. 

У овој школској години приметан је напредак ученика у развоју њиховог оркестарског 
музицирања, како на техничком ( уз помоћ и подршку професора гудачког одсека), тако и 
на уметничком развоју. Посебно је приметна заинтересованост ученика како за уметничку 
музику, тако и за тимски рад.   

    Предметни наставник, проф. Небојша Цвијановић, диригент  

     проф.Тамара Грубин, професор виолине 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР СМШ  

 

У овој школској години гудачки оркестар СМШ наступио је на 2 концерта и једном 
такмичењу. 

На концерту  поводом Дана школе 22.11. 2014 године у сали КНУ оркестар је извео два 
дела; вокално- инструментално дело Светислава Божића „ Тропар Ст.Ст.Мокрањцу“ 
заједно са мешовитим хором СМШ, и Астора Пијацоле „ Фуга и мистирио“. На завршном 
концерту 24.05. 2015 године  у  сали школе, оркестар је извео Едвард Елгар:  Соспири , 
Морис Равел (Аранжман џеф Манукиан): Павана за преминулу  инфанткињу , и Тико-
Тико. 



На Републичком Такмичењу ЗМБШС гудачки оркестар је освојио I-2 награду са освојених 
97,67 бодова. 

У овој школској години приметан је значајан напредак ученика у развоју њиховог 
оркестарског музицирања, како на техничком ( уз помоћ и подршку професора гудачког 
одсека), тако и на уметничком развоју. 

Предметни наставник, Проф. Небојша Цвијановић, диригент  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ХОР СМШ  

 

У овој школској години хор  СМШ наступио је на 3 концерта. 

На концерту 5. Новембра 2014 године, поводом Дана Општине Земун, хор СМШ је 
наступио са диригентом проф. Јасмином Лорин. На програму су били „Таласи Амура“ М. 
Кјуса, и Химна „Боже правде“ 

На концерту  поводом Дана школе 22.11. 2014 године у сали КНУ хор је извео једно дело; 
вокално- инструментално дело Светислава Божића „ Тропар Ст.Ст.Мокрањцу“ заједно са 
гудачким оркестром СМШ. 

 На завршном концерту 24.05. 2015 године  у  сали школе, хор је извео 

 X Руковет Ст.Ст. Мокрањца. 

У овој школској години приметан је значајан напредак ученика у развоју њиховог хорског 
музицирања, како на техничком,  тако и на уметничком плану. Приметан је напредак и у 
развоју у заједничком музицирању, односно тимском раду. 

 

Предметни наставник , Проф. Небојша Цвијановић, диригент  

 

 

 

 

 



          
НАГРАДЕ УЧЕНИКА 

 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ “МУЗИЧКО ПРОЛЕЋЕ” 
Смедеревска Паланка, 25.05.2015. 
I награда 
КЕЉАЧ ЈЕЛЕНА, I ср. 
Кл: Данијела Ракић 
 
ТАКМИЧЕЊЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ 
13.06.2015. 
I награде 
ПОПОВИЋ АНА , I р. 
Кл. Војин Милановић 
РИСТИЋ ЈОВАНА , I р. 
Класа: Војин Милановић 
 
20.ТРОФЕЈ ПОРТУГАЛИЈЕ 
АЛКОБАСА - ПOРТУГАЛИЈА, 28.-30.05.2015.год. 
ПОБЕДНИК КАТЕГОРИЈЕ јуниор – двоетапно: 
Мирковић Алекса III ср.шк.- класа Данијела Ракић 
ТРЕЋЕ МЕСТО У КАТЕГОРИЈИ млађи јуниор - двоетапно: 
Гарић Драго I раз.ср.шк. – класа Данијела Ракић 
ДРУГО МЕСТО У КАТЕГОРИЈИ камерних састава: 
Дуо “ОЛИМП” 
Мирковић Алекса и Гарић Драго - класа Данијела Ракић 
 
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ‚‚МУЗИЧКО ПРОЛЕЋЕ‚‚ 
Смедеревска Паланка, мај 2015. године 
КАТАРИНА НОВЧИЋ , Лауреат 100 поена 
ЛУКА РОКВИЋ , I награда 98 поена 
АНА АНТОНИЋ, I награда 96 поена 
кл.проф. Ана Јовановић 
кл. сар. Стеван Врца 
 
ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТУОЗ, Београд 22-29.5.2015. 
I награде 
МАРИНКОВИЋ МИА, 100 ПОЕНА – кл. Ирена Опаров 
РАДОЊИЋ ДИМИТРИЈЕ, 99 поена - кл. Анета Црнобрња 
КОСТИЋ АНАСТАСИЈА, 98,8 поена – кл. Драгана Булајић 
СТОЈАНОВИЋ ЛУКА, 98,5 бодова – кл.Ирена Опаров 
ПОПОВИЋ АНА, 98 поена - кл. Војин Милановић 
ИЛИЋ МИЛА, 97,5 поена – кл. Ана Ђорђевић 
ДАВИДОВИЋ КАТАРИНА , 96,8 – КЛ. Зорица Вукосављевић 



ДИМИТРИЈЕВИЋ РАСТКО, 96,5 – кл. Радојка Ивановић 
ЈОКАНОВИЋ ЈАНА, 96,2 поена – кл. Радојка Ивановић 
ГРБИЋ УРОШ, 96 поена – кл. Зорица Вукосављевић 
ЖАРКОВИЋ УНА, 95,8 поена – кл. Невена Стојановић 
 
II награде 
СТАНИСАВЉЕВИЋ МАША ДРАГАНА, 94,5 поена – кл. Зорица Вукосављевић 
КОСТИЋ САРА, 93,5 поена – кл. Драгана Булајић 
САМАРЏИЋ ЈАНА , 91 поен- кл. Катарина Инхоф 
РИСТИЋ ЈОВАНА, 90 поена- кл.Војин Милановић 
ДИМИТРИЈЕВИЋ ИКОНИЈА , 81,5 поена – кл.Ана Живановић 
ЈОВАНОВИЋ ЛЕНА , 81 поен – кл. Невена Стојановић 
САМАРЏИЋ МАРКО, ПОХВАЛА – кл. Катарина Инхоф 
 
8. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ИГРЕ “АМАДЕУС” 
Београд, 23-24.мај 2015. 
БОГДАНОВИЋ ЛУКА, I специјална 
Кл. Војин Милановић 
ПЕШИЋ ИВА, I награда 
Кл. Ирена Опаров 
КОСТИЋ КАТАРИНА , II награда 
Кл. Ирена Опаров 
 
XII МАЈСКИ СУСРЕТИ ХАРМОНИКАША – ЛАЗАРЕВАЦ 
23.-24.05.2015.ГОД. 
 
ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 
Гарић Драго 1, раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 
ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 
Мирковић Алекса 3. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 
ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ- КАМЕРНИ АНСАМБЛИ 
дуоОЛИМП – класа Д.Ракић 
I НАГРАДА 
Перуничић Лука 2. раз.- класа С.Ушљебрка 
Танић Зорана 4. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 
II НАГРАДА 
Љубић Илија 4. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 
III НАГРАДА 
Кељаћ Јелена 1. раз.ср.шк. - класа Д.Ракић 
 
4. Међународно такмичење “Фантаст” 
Бечеј, 17.5.2015. 
I награда 
ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА, виолина 
Кл. Ана Илијоска Богић 
Кл. сарадник: Смиља Јосифоска 



МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА „СТРИНГФЕСТ“,  
Сремска Митровица, 14-17.5.2015. 
 
I награде 
 
МИЛИЦА СМИЉИЋ, виолончело 
Класа: Нада Јовановић 
Кл. сарадник: Ана Кокир 
ЈОВАНА ПОПОВАЦ, виолончело 
Класа: Нада Јовановић 
Кл. сарадник: Ана Кокир 
АНДРЕА ЧУЛИЋ, виолончело 
Класа: Нада Јовановић 
Кл. сарадник: Ана Кокир 
СОФИЈА ДОДИГ, виолина 
Класа: Јелена Коматина 
Кл.сарадник: Наташа Кузманоски 
АНЂЕЛА ЈОСИФОСКИ, виолина 
Класа: Ана Илијоска Богић 
Кл. сарадник: Смиља Јосифоски 
ЈЕЛИЦА ИЊАЦ, виолина 
Класа: Ана Илијоска Богић 
Кл. сарадник: Бисерка Маровић 
ИСИДОРА ЗДРАВКОВИЋ, виола 
Класа: Михајло Михајловић 
Кл. сарадник: Ана Кокир 
 
II награде 
НАТАЛИЈА ВОЛАРЕВ, виолончело 
Класа: Нада Јовановић 
Кл. сарадник: Ана Кокир 
ИВАНА ЋУРЧИЋ, виолончело 
Класа: Нада Јовановић 
Кл. сарадник: Ана Кокир 
МИХАИЛО РАДОВИЋ, виолина 
Класа: Гордана Радовић 
Кл. сарадник: Даша Раичевић 
АНА КАТИЋ, виолина 
Класа: Јелена Вукајловић 
Кл.сарадник: Бисерка Маровић 
Камерна музика – Трио „Здравковић“ 
Класа: Јелена Коматина 
 
 
 
 



III награде 
МИХАИЛО ВУЧКОВИЋ, виолина 
Класа: Гордана Радовић 
Кл. сарадник: Даша Раичевић 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ",  
Београд, 5-17.маја 2015. 
 
I награда 
ИСИДОРА ТИМОТИЈЕВИЋ, виола 
Класа: Томислав Милошевић 
II награде 
УРОШ ПАНИЋ, виола 
Класа: Томислав Милошевић 
СТАША ЖИКИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл. сарадник: Наташа Кузманоски 
III награда 
МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл. сарадник: Наташа Кузманоски 
 
ТАКМИЧЕЊЕ „КОРНЕЛИЈЕ“ – МШ „СТАНКОВИЋ“ 16.05.2015. 
хармонија – кл. Оливера Стамболић 
 
ИГИЋ СВЕТОЗАР, IV смш – 81 поена, II4 награда 
РОДИЋ ЈЕЛЕНА, IV смш – 77 поена, III1 награда 
ТАНИЋ ЗОРАНА, IV смш – 72 поена, III3 награда 
 
VIII ПИАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ” 
Нови Сад, 15-17.05.2015 
 
I награде 
МАРКОВИЋ АНДРЕЈ 5. р. 
класа: Снежана Милчић 
ОПАЧИЋ МИЛИЦА 5.р. 
класа: Синиша Радојчић 
НИКОЛИЋ ПЕТАР 2. р. 
класа: Синиша Радојчић 
ЂОКОВИЋ КОНСТАНТИН, предшколски припремни програм 
класа: Синиша Радојчић 
 
XX ФЕСТИВАЛ ДАНИ ХАРМОНИКЕ 
 Смедерево, 13-16 мај 2015.године 
 
I1 награда и освојен пехар 



КВАРТЕТ ВУНААЛФИ 
Петровић Александра 
Кошутић Вукашин 
Ранковић Наталија 
Васић Филип 
Класа: Блаженка Биочић 
II награда 
ЗВЕЗДАН БАШИЋ ПАЛКОВИЋ 
Класа: Стефан Ушљебрка 
 
7.МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ДАНИ ХАРМОНИКЕ 
Угљевик, БиХ 08.-11.05.2015.год 
 
I награда 
МИРКОВИЋ АЛЕКСА III раз.ср.шк. 
класа Данијела Ракић 
 
II награда 
дуо ОЛИМП (Мирковић Алекса и Гарић Драго) 
класа Данијела Ракић 
 
 
58.ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
Неготин, од 7-13.маја 2015 
 
ВЕРОНИКА МОНА БОГИЋ - 100 поена 
Кл. Ана Илијоска Богић 
Кл.сарадник: Никола Здравковић 
УНА МИЉУШ – 100 поена 
Кл. Ивана Тодоровић 
ВЕЉКО КОЈИЋ – 100 поена 
Кл. Бојан Вукелић 
kл.сарадник: Никола Здравковић 
АНА ГАРОТИЋ - 100 поена 
Кл. Светлана Вранић 
Кл.сарадник: Никола Марковић 
Трио “АРАБЕСКА” 
ВЕРОНИКА МОНА БОГИЋ- ЈАНА ВУКИЋЕВИЋ- УНА МИЉУШ 
Кл. Ана Илијоска Богић и Ивана Тодоровић 
 
ТАКМИЧЕЊЕ „КОРНЕЛИЈЕ“ - СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
09. и 10.05.2015. МШ „Станковић“ 
 
МИЛОСАВЉЕВИЋ ОГЊЕН 
VI омш, солфеђо, кл. Наталија Милојевић – 99 поена, I награда 
 



ГРЕГО ЛАУРА 
I смш, теорија музике, кл. Наталија Милојевић – 95 поена, I награда 
I смш, солфеђо, кл. Александра Каралић – 90 поена, I награда 
 
 
7. ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ХАРМОНИКЕ 
Панчево, 4.5.2015. 
 
I награде 
ИВАНА ПЕТАКОВИЋ 
Класа: Даниела Вагнер 
МИЛАН БАБИЋ 
Класа. Маја Павловић Милосављевић 
II награда 
МАТИЈА ПАНТОВИЋ 
Класа. Даниела Вагнер 
III награда 
МИХАИЛО БУЋКОВИЋ 
Класа: Маја Павловић Милосављевић 
 
II CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE 
"PREMIO CLIVIS" / РИМ 
1-3.5.2015. 
 
I награда 
КАЛАМИР КАТЈА, клавир 
Класа: Ивана Тодоровић 
ВЕРОНИКА МОНА БОГИЋ, виолина 
Класа: Ана Илијоска Богић 
ЈАНА ВУКИЋЕВИЋ, виолина 
Класа: Ана Илијоска Богић 
II награда 
ЛАУРА ГРЕГО, виолина 
Класа: Јована Зечевић 
Похвала 
ИВА ЈОЧИЋ, виолина 
Класа: Ана Илијоска Богић 
 
6.МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АКОРДЕОН АРТ 
Источно Сарајево, БиХ 
29.04.-02.05.2015.год. 
 
I НАГРАДА 
Перуничић Лука II раз.- класа С.Ушљебрка 
Гарић Драго I раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 
Мирковић Алекса III раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 



II НАГРАДА 
Башић-Палковић Звездан III раз.ср.шк. – класа С.Ушљебрка 
Танић Зорана IV раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 
III НАГРАДА 
Топић Слободан IV раз.ср.шк.- класа Б.Биочић 
 
II МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ УЧЕНИКЕ КЛАВИРА ПОД НАЗИВОМ 
ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
СМЕДЕРЕВО од 26. до 30. априла 2015. 
 
I награда 
МАРТИНА СТЕВАНОВИЋ, I р. (97,4) 
Класа: Милена Малеш 
КАТАРИНА СИМИЋ, I р, (96,8) 
Класа: Дина Хаџиомеровић 
САВА МИКАШИНОВИЋ, I р. ( 95,2) 
Класа: Дина Хаџиомеровић 
МИХАИЛО ТЕЈИЋ, III р. (94) 
Класа: Дина Хаџиомеровић 
ИВАНА РАДОВАНОВИЋ, IV ср. (99 ) I-1 
Класа: Дина Хаџиомеровић 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА 
Београд, 26. април 2015. 
 
ЛАУРА ГРЕГО, I награда, 99,66 – кл. Александра Каралић 
ОГЊЕН МИЛОСАВЉЕВИЋ, I награда, 99,33 – кл. Наталија Милојевић 
МАТКОВИЋ МИА, 74 поена – кл. Александра Каралић 
 
20. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ГЛАЗБЕНИКА 
„Далеки акорди“ 
Сплит, 24-26.4.2015. 
I награда 
ВЕРОНИКА МОНА БОГИЋ, V р. кл. Ана Илијоска Богић 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИЈАНИСТА 
КОШИЦЕ –СЛОВАЧКА 
24-26.4.2015. 
 
I награда 
АЛЕКСА ЈАНКОВИЋ, кл. Радојка Ивановић 
II награда 
УНА МИЉУШ, кл. Ивана Тодоровић 
IV награда 
СЕРГЕЈ ЧАВИЋ, кл. Радојка Ивановић 
Такмичење је двоетапно и додељује се пет награда. 



 
12. ТАКМИЧЕЊЕ ДРВЕНИХ ДУВАЧА 
Пожаревац, 23-26.4.2015. 
I награда 
Камерна музика 
МАРИНА ДОМОЊИ , флаута / АНА ХАВРАН, гитара 
Класа: Растислав Менђан 
II награда 
СТАЈЕВИЋ СИМОНИДА, флаута 
Класа: Владислав Стајевић 
МИЛОШЕВИЋ МАРТА 2ср. обоа,  
Класа: Иван  Кирн 
 
 
VII МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА 
Ниш, 21-25.4.2015. 
I награде 
ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ, виолончело 
Класа: Натаса Благојевић 
Кл.сарадник: Елена Гавроска Стојановић 
ИСИДОРА ЗДРАВКОВИЋ, виола 
Класа: Михајло Михајловић 
Кл.сарадник: Ана Кокир 
СТАША ЖИКИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
АНГЕЛИНА ЈЕЗДИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
II награде 
ВАСИЛИЈЕ ЗДРАВКОВИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл.сарадник: Наташа Кузманоски 
МАРГО ИВАНОВИЋ РЕЖАК, виолина 
Класа: Ана Вујадиновић 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
III награде 
ЈОВАНА ЗДРАВКОВИЋ,виолина 
Класа: Ана Вујадиновић 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
ЛЕОНТИНА МАРТИЋ, виолина 
Класа: Јелена Вукајловић 
Кл.сарадник: Бисерка Маровић 



АНА КАТИЋ, виолина 
Класа: Јелена Вукајловић 
Кл.сар. Бисерка Маровић 
ТЕОДОРА МИТРОВИЋ, виолина 
Класа: Јелена Вукајловић 
Кл.сар. Бисерка Маровић 
Похвала 
КРИСТИНА БОЈИЋ, ВИОЛИНА 
КЛАСА: Јелена Вукајловић 
Кл.сар. Бисерка Маровић 
КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ, виолина 
Класа: Санда Драмићанин 
Кл.сар. Наташа Куманоски 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ NAUJENE -DAUGAVPILS 
Летонија 20-25. 04. 2015.год. 
Gran prix (победник три категорије) 
ГАРИЋ ДРАГО, I раз. ср. 
класа Данијела Ракић 
I награда 
МИРКОВИЋ АЛЕКСА ,III раз. ср. 
класа Данијела Ракић 
 
13. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ 
УБ, 20-25.4.2015. 
Laureat средње школе 
ЛЕКИЋ НИКОЛА, I ср. кл.Ивана Тодоровић 
I награде 
ИВА ЛАШТРО , I р., кл. Ана Јовановић 
ЈАНА ШАНТРИЋ II р. кл. Ана Јовановић 
АНА ГАРОТИЋ II р. кл. Светлана Вранић 
КРИСТИНА МАРТАЋ I ср.кл.Светлана Вранић 
РАДМИЛА СТАНИШИЋ III ср. кл.Светлана Вранић 
АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋ III ср. кл. Ана Јовановић 
ТАТЈАНА МИЛЕТИЋ II ср. кл.Светлана Вранић 
ТЕОДОРА ТРИФКОВИЋ, кл. Милена Малеш 
ЈОВЕТИЋ ЈОВАНА, III ср, кл. Ивана Тодоровић 
ЈОЧИЋ ИВА, III р. – кл. Ана Илијоска Богић ,кл.сар. Бисерка Маровић 
БОГИЋ ВЕРОНИКА МОНА, V р.- кл. Ана Илијоска Богић, кл.сар. Бисерка Маровић 
ВУКИЧЕВИЋ ЈАНА , VI р. – кл. Ана Илијоска Богић, кл.сар. Бисерка Маровић 
ГРЕГО ЛАУРА , I ср. – кл. Јована Зечевић , кл.сар. Бисерка Маровић 
 
II награда 
АНДРИАНА ТАКИЋ I ср. кл.Светлана Вранић 
 



5. ФЕСТИВАЛ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА 
„Радост музицирања“ -Меморијал Љубивоје Николић“ 
Београд, 19.4.2015. 
I награда 
АНА КАТИЋ, IV ср. – кл. Јелена Вукајловић , кл.сар. Бисерка Маровић 
Награда – солистички концерт у Центру лепих уметности Јована Кулунџије 
 
9. ВОЈВОДИНА GUITAR FEST 
Такмичење "др Јован Јовичић" 
Нови Сад, 07 - 08. април 2015. 
II награда 
НИНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, класа: Вера Бакиш 
 
20. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ , ГУДАЧА и ГИТАРЕ СРБИЈЕ 
Београд, април 2015 
I награда 
ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ,1. ср. виолончело 
Класа: Наташа Благојевић 
Кл.сарадник: Елена Гавроска Стојановић 
УРОШ ПАНИЋ, 2. ср. виола 
Класа: Томислав Милошевић 
Кл.сарадник: Бисерка Маровић 
III награда 
АНА КАТИЋ, 4, ср. виолина 
Класа: Јелена Вукајловић 
Кл.сарадник: Бисерка Маровић 
 
ТАКМИЧЕЊЕ ХАРМОНИКАША 
Књажевац, 28.3.2015. 
I награда ( 100 поена) 
Дуо Олимп ( Алекса Мирковић, III р. ср.шк. и Гарић Драго , I ср.) 
Класа: Данијела Ракић 
I награда 
МИРКОВИЋ АЛЕКСА, III ср. 
Класа: Данијела Ракић 
ГАРИЋ ДРАГО, I ср. 
Класа: Данијела Ракић 
 
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 
Сремска Митровица, 28.03.2015. 
I награда: 
Грего Лаура (теорија музике), кл. Наталија Милојевић 
II награде: 
Грего Лаура (солфеђо), кл. Александра Каралић 
Косановић Марта (теорија музике), кл. Јасмина Ашику 
 



VIII МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ 
Аранђеловац, 22.3.2015. 
I награда 
МИЛЕНКОВИЋ ИРИНА , II р. 
Класа: Татјана Бошковић 
Кл. сарадник: Јелена Цветковић 
II награда 
БЕРАКОВИЋ ДУЊА , III ср. 
Класа: Олга Малевић Ђорђевић 
 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, 17-31.3.2015. Београд 

 
 ЛАУРЕАТИ 

 
  

1 Николетић Андрија, соло певање 
Кл.Н. Ненић, кл. сар. Е. Г. Стојановић 

100,00  

2 „Нијансе“,  класични камерни анс. 
Кл. Н. Јовановић 

100,00  

3 Трио „Арабеска“ , некласични камерни анс. 
 Кл. И. Тодоровић и А. Илијоска Богић 

100,00  

4 Малетић Лана, соло певање 
 Кл.С. Шипић, кл.сар. М. Родић 

99,00  

5 Јанковић Алекса,  клавир 
Кл.Р. Ивановић 

99,00  

6 Којић Вељко , саксофон 
Кл. Б. Вукелић, кл.сар. Н. Здравковић 

98,00  

7 Ожеговић Бранислав , саксофон 
Кл. Б. Вукелић, кл.сар. Н. Здравковић 

97,67  

  
 

  

 1. НАГРАДЕ   
1 Живковић Марко, соло певање 

Кл. Н. Ненић, кл. сар. Е.Г. Стојановић 
99,00 I-1 

2 Грнчароски Милош , клавир 
Кл. Л. Главић 

99,00 I-2 

3 Гаротић Ана , соло певање 
Кл. С. Вранић, кл.сар. Н. Марковић 

99,00 I-2 

4 „Емпирија“, некласични камерни анс. 
Кл. И. Кирн 

99,00 I-2 

5 „Цон Брио“ , некласични камерни анс. 
Кл. Ј. Коматина и С. Јосифоски 

98,75 I-1 

6 Андрић Игор, соло певање преткатегорија 
Кл. Н. Ненић, кл.сар. Е. Г. Стојановић 

98,67 I-1 

7 Оркестар СМШ , гудачки оркестар 
диригент Н. Цвијановић 

97,67 I-2 

8 Кнежевић Тања, соло певање 97,33 I-3 



Кл. Н. Ненић, кл.сар. Е.Г. Стојановић 
9 Чавић Сергеј, клавир 

Кл. Р. Ивановић 
97,00 I-2 

10 Љубичић Анђела, саксофон 
Кл. Б. Вукелић, кл.сар. Н. Здравковић 

96,67 I-2 

11 Миљуш Уна, клавир 
Кл. И. Тодоровић 

96,33 I-3 

12 Спасић Јелена ,соло певање 
Кл. Н. Ненић, кл.сар. Е. Г. Стојановић 

96,33 I-5 

13 Трио „Круг“ , некласични камерни анс. 
Кл. Г. Радовић и С. Милчић 

96,25 I-2 

14 Јовановић Марија ,обоа 
Кл. И. Кирн, кл.сар. Н. Здравковић 

96,00 I-2 

15 Николић Александар , хорна 
Кл.А. Китановић, кл.сар. Л. Толди 

95,67 I-4 

16 Николић Петар, клавир 
Кл.С. Радојчић 

95,33 I-5 

17 Поповић Дарија, флаута 
Кл. Т. Крстић, кл.сар. Л. Толди 

95,33 I-7 

18 Пуђа Стефан, соло певање 
Кл. Н. Ненић, кл.сар. Е. Г. Стојановић 

95,00 I-1 

19 Трио „Здравковић“, некласични камерни 
анс. 
Кл. Ј. Коматина 

95,00 I-2 

20 Новчић Катарина ,соло певање 
Кл. А. Јовановић, кл.сар. С. Врца 

95,00 I-3 

21 Миленковић Искра, клавир 
Кл. М. Јовановић 

95,00 I-9 

 
 

 
 

  

 2. НАГРАДЕ 
 

  

1 Бркић Небојша ,кларинет 
Кл. А. Антонијевић, кл.сар. Н. Здравковић 

94,67 II-1 

2 Мартаћ Кристина ,соло певање 
Кл. С. Вранић, кл.сар. Н. Марковић 

94,00 II-2 

3 Павићевић Владан ,хорна 
Кл. А. Китановић, кл.сар. Л. Толди 

93,00 II-1 

4 Јездић Василија , клавир 
Кл. И. Тодоровић 

93,00 II-3 

5 Допуђ Петра , флаута 
Кл.В. Стајевић, кл.сар. Л. Толди 

92,67 II-8 

6 Станић Матеј , труба 
Кл. В. Ненадовић, кл.сар. А. Кокир 

92,00 II-6 

7 Стевић Марко , клавир 
Кл. М. Бабовић 

90,67 II-4 



8 Тошков Петар , клавир 
Кл. А. Петковић 

90,33 II-5 

9 „ВуНаАлФи“ , некласични камерни анс. 
Кл. Б. Биочић 

89,75 II-3 

10 Гвоздић Ања , клавир 
Кл. Л. Главић 

89,33 II-13 

11 Хаџи-Антић Лана, клавир 
Кл. В. Синђелић 

88,67 II-9 

12 Тодоровић Теодора , клавир 
Кл. И. Опаров Добрила 

87,33 II-13 

13 Петровски Ариан , клавир 
Кл. В. Синђелић 

87,33 II-22 

14 Миленковић Богдан , труба 
Кл. В. Ненадовић, кл.сар. А. Кокир 

85,00 II-14 

15 Петровић Ана, труба 
Кл. В. Ненадовић, кл.сар. А. Кокир 

85,00 II-13 

16 Вељановски Лена , клавир 
Кл. А. Ђорђевић 

85,00 II-7 

  
 

  

 3. НАГРАДЕ 
 

  

1 Авдагић Анђела ,флаута 
Кл..Д. Матић, кл.сар. Б. Маровић 

83,33 III-3 

2 Трајковић Милица, клавир 
Кл. О. Малевић Ђорђевић 

82,67 III-2 

3 Илић Мила, клавир 
Кл. А. Ђорђевић 

80,67 III-8 

4 Нешковић Магдалена, клавир 
Кл. М. Бабовић 

80,67 III-16 

5 Пешић Јелена, клавир 
Кл. Л. Главић 

80,33 III-3 

6 Балуновић Борис, соло певање 
Кл. Н. Ненић, кл.сар. Е. Г. Стојановић 

80,00 III-1 

7 Антонић Ана, соло певање 
Кл. А. Јовановић, кл.сар. С. Врца 

79,00 III-2 

8 Бераковић Дуња, клавир 
Кл. О. Малевић 

78,67 III-3 

9 Петровић Милица , соло певање 
Кл. Н. Чича, кл.сар. Д. Раичевић  

78,00 III-2 

10 Јовановић Аљоша , кларинет 
Кл.А. Антонијевић, кл.сар. Н. Здравковић 

78,00 III-3 

11 Спасић Богдан, клавир 
Кл. И. Тодоровић 

76,00 III-25 

  
 

  



 ПОХВАЛЕ 
 

  

1 Николов Јована , клавир 
Кл. С. Радојчић 

72,67  

2 Шаркоћевић Светлана, клавир 
Кл. Т. Јаблановић 

72,67  

3 Станковић Анастасија, клавир 
Кл. Т. Јаблановић 

71,67  

    
 
III ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ „МЕХФЕСТ“ 2015. 
Београд, 13-15.3.2015. 
 
I награда 
ИВАНА ПЕТАКОВИЋ 
Класа: Даниела Вагнер 
II награда 
ЛУКА ПЕРУНИЧИЋ 
Класа: Стефан Ушљебрка 
 
XVI МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ГИТАРЕ 
Београд, 10 – 15. март 2015. 
Guitar Art Festival 
III награда 
ДИМИТРИЈЕ НИНКОВИЋ , класа: Бера Бакиш 
 
19. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ПИЈАНИСТА 
ШАБАЦ 01.-05. март 2015. године 
I награда 
ЧАВИЋ СЕРГЕЈ , кл. Радојка Ивановић 
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСА кл. Радојка Ивановић 
МИЛЕНКОВИЋ ИСКРА, Кл. Марија Јовановић 
II награда 
ПЕШИЋ ЈЕЛЕНА ,кл. Лидија Главић 
ТОДОРОВИЋ ТЕОДОРА кл. Ирена Опаров 
ГВОЗДИЋ СОФИЈА, кл. Лидија Главић 
III награда 
ТМУШИЋ КСЕНИЈА ,кл. Лидија Главић 
РАДОВАНОВИЋ ИВАНА кл. Дина Хаџиометовић 
Похвала 
ПОПОВИЋ МИЛИЦА ,кл. Сања Шућур 
 
БРУНА ШПИЛЕР ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА 
ХЕРЦЕГ НОВИ, март 2015. 
кл.проф.Ненад Ненић, кл.сар.Елена Гавроска Стојановић 
Андрић Игор, преткатегорија I 1 



ЖИВКОВИЋ МАРКО, IV категорија II 1 
ПУЂА СТЕФАН, II категорија похвала 
 
МЕМОРИЈАЛ „ДУШАН ПРОТИЋ“ 
Београд, МШ „Лисински“ – 24.2.2015. 
I награде 
ИВАНА ПЕТАКОВИЋ, II р. 
Класа: Даниела Вагнер 
МАТИЈА ПАНТОВИЋ, II р 
Класа: Даниела Вагнер 
КАТАРИНА ДАВИДОВИЋ, III разред 
класа Зорица Вукосављевић 
II награда 
АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ, II р. 
класа: Зорица Вукосављевић 
ЈОВАНА КОНЧАРЕВИЋ I ср. 
класа: Зорица Вукосављевић 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО“ 
Београд, 13-18.02.2015. 
Лауреати 
ГРНЧАРОСКИ МИЛОШ, кл. Лидија Главић 
ЧАВИЋ СЕРГЕЈ, кл. Радојка Ивановић 
Дуо ВЕЉАНОВСКИ ЛЕНА / ИЛИЋ МИЛА 
кл. Ана Ђорђевић 
I награде 
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСА, Радојка Ивановић 
ТОШКОВ ПЕТАР, кл. кл. Ана Петковић 
КОЈИЋ ВЕЉКО, кл. Бојан Вукелић. Кл.сарадник: Никола Здравковић 
II награда 
БЕРАКОВИЋ ДУЊА , кл. Олга Малевић 
Трио „Здравковић“. Кл. Јелена Коматина 
 
ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „Цитта ди Горизиа“ – Италија 26-28.12.2014. 
III 1 награда (I награда није додељена) 
КСЕНИЈА ТМУШИЋ, IV ср. 
Класа: Лидија Главић 
 
7. КЛАВИРСКО ТАКМИЧЕЊЕ “СЛАВЕНСКИ“ 
БЕОГРАД, 23. - 25. децембра 2014.г 
I награде 
ЧАВИЋ СЕРГЕЈ, IV р. 
Кл. Радојка Ивановић 
ТМУШИЋ КСЕНИЈА , IV ср. 
Кл. Лидија Главић 



СТОЈИЧИЋ СТЕФАН, IV ср. 
Кл. Лидија Главић 
II награде 
НИКОЛОВ ЈОВАНА , III ср. 
Кл. Синиша Радојчић 
ТОДОРОВИЋ ТЕОДОРА, VI р. 
Кл. Ирена Опаров 
III награда 
ЂУКИЋ МИЛАН, I ср. 
КЛ. Ирена Опаров 
 
ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА ‚‚МИТА ТОПАЛОВИЋ‚‚ 
музичка школа ‚‚Јован Бандур‚‚ ПАНЧЕВО, 13. и 14. децембар 2014. 
ЛАУРЕАТИ 
ДИМИТРИЈЕ ЦИНЦАР – КОСТИЋ ,II омш 
кл. Ненад Ненић 
кл.сар. Елена Гавроска Стојановић 
НИКОЛЕТИЋ АНДРИЈА , I смш 
кл. Ненад Ненић 
кл.сар. Елена Гавроска Стојановић 
I награде 
СТЕФАН ПУЂА, I омш 
кл. Ненад Ненић 
кл.сар. Елена Гавроска Стојановић 
КАТАРИНА НОВЧИЋ II омш 
кл. Ана Јовановић 
кл. сар. Стеван Врца 
ЛУКА РОКВИЋ , I омш 
кл. Ана Јовановић 
кл. Стеван Врца 
II награде 
АНА АНТОНИЋ II омш 
кл. Ана Јовановић 
кл.сар. Стеван Врца 
 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 
06. и 07.12.2014. 
I награде: 
ГРЕГО ЛАУРА, I смш - солфеђо (кл. Александра Каралић) 
ДОБРОДОЛАЦ ПЕТАР, II смш - теорија музике (кл. Наталија Милојевић) 
II награде: 
ЧИКИЋ МАРИЈА, III смш - солфеђо (кл. Нина Суботић) 
МИЛОСАВЉЕВИЋ ОГЊЕН, VI омш - солфеђо (кл. Наталија Милојевић) 
ПОПОВАЦ ЈОВАНА, II смш - солфеђо (кл.Весна Јагодић) 
СИМОНОВИЋ АНДРЕА, IV смш - солфеђо (кл. Весна Јагодић) 
 



III награде: 
ИВАНОВИЋ РЕЖАК МАРГО, II смш - теорија м. (кл. Наталија Милојевић) 
НОВАКОВИЋ УРОШ, II смш - теорија музике (кл. Владимир Милојичић) 
Похвале: 
АНЂЕЛКОВИЋ ДИСА, II смш - солфеђо (кл. Наталија Милојевић) 
РОДИЋ ЈЕЛЕНА, IV смш - солфеђо (кл. Весна Јагодић) 
ФРЕЈЗЕР МАРИА САРА, II смш - теорија музике (кл. Владимир Милојичић) 
 
4. ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА ‚‚СРПСКА СОЛО ПЕСМА ‚‚ 
ОМШ ‚‚СТЕВАН ХРИСТИЋ‚‚ МЛАДЕНОВАЦ 
15. и 16. 11. 2014. 
АНА ГАРОТИЋ I омш I 5 награда 
кл. проф. Софија Глигорић 
кл. сар. Даша Раичевић 
ИВА ЛАШТРО I омш II 4 награда 
кл. проф. Софија Глигорић 
кл. сар. Даша Раичевић 
 
I МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА У НОВОМ САДУ 
‚‚Вера Виткаи Ковач‚‚ 
07.-10.11.2014. музичка школа ‚‚Исидор Бајић‚‚ 
АНДРИЋ ИГОР I смш I 2 награда 
класа проф. Ненад Ненић 
кл.сар.Елена Гавроска Стојановић 
ТАЊА КНЕЖЕВИЋ III смш I 1 награда 
класа проф. Ненад Ненић 
кл.сар.Елена Гавроска Стојановић 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ 
ЗА КЛАРИНЕТ И ФЛАУТУ “АНТОН ЕБЕРСТ” 
Нови Сад, новембар 2014. 
III награда 
у Бабy категорији 
АЉОША ЈОВАНОВИЋ III р., кларинет 
Класа: Александар АнтонијевићКл.сарадник: Никола Здравковић 
 
СМОТРА МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ 
Сремски Карловци, новембар 2014. 
Лауреат 
АЛЕКСА ЈАНКОВИЋ, VI р. 
Класа: Радојка Ивановић 
I награда 
СЕРГЕЈ ЧАВИЋ, IV р., клавир 
Класа: Радојка Ивановић 
 



ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
CHOPINOV ЗЛАТНИ ПРСТЕН 
категорија до 16 година 
25.10.-31.10.2014. - Радовљица, Словенија 
I награда – 97 бодова 
МИЉУШ УНА , IV разред клавира, 9 година 
Класа: Ивана Тодоровић 
НАЈМЛАЂИ ДОБИТНИК I НАГРАДЕ ОД ОСНИВАЊА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


