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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
МШ “Коста Манојловић”  за шк. 2015/2016 годину 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО 
 

 
1.1.  Оствареност задатака и циљева 
 

Музичка школа „Коста Манојловић„ је у потпуности реализовала основне циљеве и 
задатке за 2015/16. годину.  
 
 
1.2. Просторна организација  
 

У школској 2015/16.годину уписано је укупно 1040 ученика, што земунску музичку 
школу чини једном од две највеће школе у Србији.   Школа је своју делатност обављала у 
три зграде:  
- у  Матичној згради, ул. Немањина бр. 9;  
- у издвојеном одељењу „Вељко Рамадановић“, ул. Цара Душана бр. 143; 
- у О.Ш. „Лазар Саватић“, ул. Кеј ослобођења бр. 27, где је организована опште-образовна 
настава.  
 Због преоптерећености наставници су радили у три смене у Главној згради, шест дана у 
недељи, од 8 до 21.30 ч. У издвојеном одељењу '' Вељко Рамадановић '' које се налази у 
кругу школе за слепу и слабовиду децу, настава се одвија у две смене, од понедељка до 
петка. У просторијама О.Ш. '' Лазар Саватић '' настава  из општеобразовних предмета, се 
одвијала три дана у недељи у послеподневној смени.  
 
 
1.3. Кадровски услови рада 
 

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

 



1.4.Организација васпитно –образовног рада 
 

Васпитно- образовни рад остварен је без прекида или скраћења часова према 
календару МПН који је усвојен на почетку године. Часови су редовно одржавани. У току 
републичког такмичења, које је делимично организовано у нашој школи направљена је 
прерасподела простора а часови су организовани у другим терминима. Ван наставне 
активности ученика и професора огледале су се у: учешћем ученика на такмичењима, на 
концертима за основне школе и вртиће и другим концертима, за потребе локалне 
заједнице. Школа је успешно сарађивала са школама из Београда и других република 
бивше Југославије, Македоније и Словеније учествујући у  пројекту “Омладински супер 
оркестар“. Ученици и професори школе освојили су велики број награда у земљи и 
иностранству, чиме су показали да су у врху педагошких и уметничких достигнућа. У току 
прошле године организовано је много  концерата у школи и ван ње. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА ЈЕ ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЗЕМУН 
 
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 23. октобра 2015. године, на 
основу предлога Комисије за доделу признања градске општине, донела је Одлуку о 
додели јавних признања поводом Празника градске општине Земун – 5. новембра. Том 
одлуком наша школа је добитник ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА. На 
свечаности која је одржана у сали „Мадленијанум“ наступали су и ученици наше школе. 
Поред хора средње музичке школе и Веронике Моне Богић, која је отпевала химну „Боже 
правде“, наступили су Милош Грнчароски, клавир, класа: Лидија Главић, Дарја Поповић, 
флаута, класа: Тијана Крстић, клавирски сарадник: Лидија Толди, Ана Хавран, гитара, 
класа: Сретен Попара, Тања Кнежевић, соло певање, класа: Ненад Ненић, клавирски 
сарадник:Хелена Гавроска Стојановић, Алекса Јанковић, клавир, класа: Радојка Ивановић, 
Андреа Чулић, виолончело, класа: Нада Јовановић, клавирски сарадник: Ана Кокир, Дуо 
хармоника „ОЛИМП“ – Алекса Мирковић и Драго Гарић, класа Данијела Ракић. 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
21. децембра 2015. године смо започели реконструкцију велике сале. Осим грађевинских, 
столарских, тапетарских и молерских радова у сарадњи са стручњацима за акустику 
добијен је квалитетнији простор за одржавање концерата и других манифестација.  
Од петка, 26. фебруара 2016. године валика сала је поново у функцији. 
 
 

ГОДИШЊА НАГРАДА ЗАЈЕДНИЦЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
 
Годишњу награду Заједнице музичких и балетских школа Србије за вишегодишње 
деловање у образовању добио је колега Радивој Лазић, дугогодишњи наставник 
кларинета. 
 

ГОСТОВАЊЕ ПРОРЕКТОРА ДРЖАВНОГ ИНСТИТУТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ „ДРЖАВНИ 
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА УМЕТНОСТ И КУЛТУРУ“, БЕЛГОРОД – РУСИЈА 

 У уторак, 31. маја 2016. угостили смо господина Михаила Ивановича Шарабарина, 
проректора Државног института за високо образовање „Државни универзитет за уметност 
и културу, Белгород, Русија“. Том приликом потписан је уговор између ове институције и 
Музичке школе „Коста Манојловић“, што ће допринети јачању културних односа, 
успостављању сарадње и стварању уједињене образовне и културне средине. У плану су 
организације заједничких културних догађаја, истраживања на пољу уметности, размена 
информација и образовно-културних достигнућа двеју земаља, размена идеја у домену 
професионалног уметничког образовања, предавања водећих педагога двеју институција, 
размена наставног кадра и ученика, организација заједничких креативних радионица и 
концерата и многе друге активности на пољу музике и уметности. 



 
 
 
 

 
2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

управних, руководећих, саветодавних 
органа 

 
 

2.1. Школског одбора 
2.2. Директора 

2.3. Помоћника директора 
2.4. Савета родитеља 

2.5. Ученичког парламента 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.Извештај о раду школског одбора 
 
У протеклој школској години, орган управљања је до истека свог мандата одржао пет 
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 2015/16., као и 
следећа акта: 

- Правилник о набавкама-Интерни акт  
- правилник о трошковима репрезентацију 
-Правилник о коришћењу службених телефона,  
-Правилник о коришћењу приватног аутомобила у службене сврхе,  
-Правилник о безбедности и здрављу на раду за школу, 
- Одлука о измени Правилника о упису у Основну музичку школу,  
 - Одлука о верификацији основне школе 

-Одлука о поступку и започињању процедуре за допуну прошерене делатност школе 

-Решење о избору директора школе,  
- Разматрани су извештаји о јавним набавкама и план набавки у наредном периоду, са 
посебним акцентом на обнављању инструментаријума. 

- Школски одбор је упознат са записницима о  инспекцијском надзору. 

- Настављена је сарадња са саветом родитеља и изузетно добра сарадња са локалном 
заједницом. 

- Годишњи програм васпитно-образовног рада школе и даље је био једна од централних 
тема рада овог органа. 

-  Усвојен је извештај о раду директора, извештај о финансијском пословању школе за 
2015, као и извештај комисије за попис инвентара.  

- Донет је финансијски план школе за 2016. годину .  

- На седници одржаној 24 фебруара 2016 присуствовали су и Решењем Скупштине Града 
Београда новоименовани чланови Школског одбора из реда запослених 

                                     

Жељко Корица 
Председник Школског одбора 

 
 



2.2. Извештај о раду директора школе  
   
Током шк. 2015/16. године активности директора односиле су се на: 
-организацију наставе и ваннаставних активности 
-праћење рада и постигнућа ученика и наставника 
-решавање молби 
-информисање колектива, родитеља и ученика 
-сарадњу са локалном власти, Министарством просвете као и разним институцијама у 
земљи и     
  иностранству 
-обезбеђивње средстава за додатне активности 
-побољшање услова рада 
-праћење и подршку ученицима на такмичењима 
-организовање и припрему годишњих и пријемних испита 
-остваривање бољих услова рада за запослене у администрацији 
 
СЕПТЕМБАР 
 
-израђена су документа Школе: Извештај рада Школе за шк. 2014/15. годину, План рада 
Школе за шк. 2015/16. годину 
-организовани су састанци Школског одбора, као и састанци и Ученичког парламента и 
Савета родитеља за избор нових чланова, седница Наставничког већа и Педагошког 
колегијума 
-организавани су родитељски састанци ученика ОМШ и СМШ  
-формирани су нови Тимови Школе: Тим за концертну делатност, Тим за стручно 
усавршавање запослених, Тим за сајт Школе, Летопис и маркетинг 
-обављени су уобичајени организациони послови око функионисање наставе 
-успостављена је сарадња са међународном организацијом Unesco 
-унапређен је информациони систем за ученике 
-организовано је учешће Школе у програму Савета Европе и Европске комисије „Дани 
европске  
 баштине“ са темом „Стари традиционални занати – очување и одржање“ и предавањем о 
фрули  
-у више наврата у Школској управи и уз сарадњу Групе за социјалну инклузију покушано је 
  озакоњивање радног места нотографа, нажалост безуспешно 
-спроведена је одлука Министарства просвете о примању запослених са листе 
технолошких  
  вишкова и листе са непуном нормом, за радна места наставника: музичког забавишта,  



  социологије, филозофије и биологије 
-остварена је сарадња са школама из окружења (Тузла, Вршац, Подгорица) у погледу 
достављања  
  литературе   на Брајевом писму за ученике оштећеног вида 
-успостављена је сарадња са ОШ „Вељко Рамадановић“ око отплате дуга за струју 
-израђен је и Министарству просвете предат захтев за финансирање за ОШ и СШ 
-организовано је учешће у пројекту Министарства просвете РС – Хуманитарна акција 
помоћи  
  мигрантима из Сирије 
-организована је сарадња са другим институцијама у виду наступа наших ученика:  
  Пољопривредни факултет Београд, Културни центар „Горњи Милановац“ 
-започет је процес реновирања концертне сале: обављени разговори са стручњацима за 
акустику 
-започето је процес набавке клавира: обављени прелиминарни разговори са 
потенцијалним  
  понуђачима, као и са колегама са клавирског одсека 
-организована је и реализована сарадња са медијима: Телевизије Прва и РТС, Новинска 
кућа  
 „Блиц“ 
 
ОКТОБАР 
 
-организовани су састанци Школског одбора, Савета родитеља, седница Педагошког 
колегијума,  
седница Наставничког већа, Тима за стручно усавршавање и Тима за концертну делатност 
-припремљена су документа за редовни инспекцијски надзор 
-у складу са Законом формиран је и донешен Правилник о начину унутрашњег 
узбуњивања 
-у складу са новим Правилником о оцењивању у средњој школи, формиран акт „Упутство 
за  
спровођење васпитних мера“   
-за одељенске старешине СМШ организована је презентација новог информационог 
система 
-организовани су  састанци Актива за развој Школског програма са сарадницима из 
Министарства  
просвете 
-обављени су уобичајени послови око организације наставе 
-извршене су посете часовима и праћење наставе 



-успостављена је сарадња са Министарством културе и Народном библиотеком Србије 
око пројеката за дигиталном online литературом на Брајевом писму 
-остварена је сарадња са музичким школама из Брчког (БиХ) и Косовске Митровице, у 
вези литературе на Брајевом писму 
-спроведен је поступак јавне набавке и организовано стручно усавршавање наставника у 
виду  
семинара, у просторијама Школе: К2 „Трансфер знања и интердисциплинарност 
наставних  
садржаја стручних и општеобразовних предмета у области музичке уметности“ и К4 
„Позитивна  
дисциплина у школи и породици“ 
-у просторијама Школе је за ученике организован мастер клас Александра Хаџи 
Ђорђевића (гитара) 
-настављен је процес припреме реновирања концертне сале: обављени су разговори са  
архитектама 
-настављени су преговори око куповине новог клавира за концертну салу 
-обављене су прелиминарне припреме за прославу Дана школе 
-организована је провере стручне способности колега за полагање испита за лиценцу 
-организована је сарадња са другим институцијама у виду наступа наших ученика:  
Фестивал „Бунт“ (Београдска уметничка нова територија), Музичка школа Суботица, 
музичка   
Школа „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, Геронтолошки центар Београд – Дом 
Бежанијска коса, 
Библиотека „Свети Сава“, књижевни клуб „Иво Андрић“, Општина Земун, Дом 
ваздухопловства 
-у просторијама Школе је организован и реализован пројекат Италијанског културног 
центра: интерактивна лингвистичко-музичка радионица „Musicando L'Italiano“  
-реализован је пројекат школе под називом „Упознајмо Луја Браја“ у оквиру прославе 
Дана белог  
Штапа (Светског дана слепих)    
-организована је и реализована сарадња са медијима: Телевизије Б92, РТС, Прва ТВ, 
Новинска  
кућа „Блиц“ 
 
 
 
 
 



НОВЕМБАР 
 
-спроведен је завршетак 1. класификационог периода 
-организовани су састанци Школског одбора, седница Наставничког већа, седница 
Педагошког колегијума, састанци Одељенских већа, састанак Тима за концертну 
делатност  
-припремљена су документа за ванредни инспекцијски надзор и поступљено је по 
наложеној мери 
-организован је и спроведен конкурс за избор директора 
-организовано је стручно усавршавање наставника у виду семинара, у просторијама 
Школе: К2 „Трансфер знања и интердисциплинарност наставних садржаја стручних и 
општеобразовних предмета у области музичке уметности“, К3 „Улога такмичења у 
музичком развоју ученика“ и К4 „Позитивна дисциплина у школи и породици“ 
-извршене су посете часовима и праћење наставе 
-решаване су молбе ученика и обављани разговори са родитељима 
-ревидирани су подаци у електронској бази података информационог система школа 
Министарства просвете  
-организован је 5-дневни боравак троје колега на стручном усавршавању у Бањи Врујци 
-у просторијама Школе, за ученике су организовани мастер класови: Милан Карановић 
(виолончело) и Милош Поповић (клавир) 
-извршене су припреме за прославу Дана школе у децембру (обављена су преслушавања 
ученика и организовани концерти) 
-организован је целовечерњи наступ ученика Школе на прослави Дана Општине Земун      
-примљена је годишња награда Општине Земун – признање и Повеља о пријатељству са 
кључем града Земуна 
-настављен је процес припрема за реновирање концертне сале 
-остварена је сарадња са музичком школом из Осијека (Хрватска), у вези рада са слепим 
ученицима и литературе на Брајевом писму  
-организован је превоз ученика дувачког оркестра у Зрењанин, на пробе за наступ 
поводом прославе Дана школе 
-осмишљен је и Ерсте банци предат пројекат под називом  „Упознајмо Луја Браја“,  за 
осавремењивање нотографије 
-организована је сарадња са другим институцијама у виду наступа наших ученика: Дом 
културе у Азањи, Задужбина Илије М. Коларца, музичка школа „Јосиф Маринковић“ 
Београд, хотел „Crown Plaza“, Студентски културни центар, Уметничка галерија „Стара 
Капетанија“ 
-реализована је сарадња са медијима: Арт Телевизија 
 



ДЕЦЕМБАР 
 
-организовани су састанци Школског одбора, Савета родитеља, седница Наставничког 
већа за избор чланова Школског одбора из редова запослених, седница Педагошког 
колегијума, састанак Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 
-координисан је рад руководећих, стручних и саветодавних тела 
-припремљена су документа и поступљено је по наложеним мерама редовног и 
ванредног инспекцијског надзора 
-сарађивано је са локалном самоуправом, као и школама са територије општине Земун  
-решаване су молбе ученика и обављани разговори са родитељима 
-именоване су комисије за попис инвентара 
-у сали Школе организован је семинар Бранимира Слокара (тромбон) 
-за ученике су организовани мастер класови: Балдо Микулић (соло певање), Лидија Бизјак 
(клавир), Драгутин Младеновић (виолина), Ксенија Јанковић (виолончело), Марко 
Јосифоски (виолина), Ивана Аћимоски (виолина) 
-поводом Дана школе, реализовано је 9 концерата у следећим салама: сала Школе, сала 
мш  
„С. Бинички“, Галерија Коларчеве задужбине, Београдска филхармонија, сала мш 
„Станковић“, Галерија „Арт Гет“ 
-организован је и реализован костимирани концерт ученика нижих разреда ОМШ 
-организована је представа поводом Нове године за децу колега 
-путем наруџбенице, спроведена набавка итисона за поједине учионице  
-започето је реновирање концертне сале (поступак набавке путем наруџбенице за: израду 
пројектне документације, замену паркета, тапацирање столица, рушење бине, гипсарске 
радове) 
-осмишљен је и Фондацији Новак Ђоковић предат пројекат под називом „Музика за све“, 
за набавку концертног клавира  
-организована је сарадња са другим институцијама у виду наступа наших ученика: Сава 
Центар (поводом наступа наших ученика на обележавању Светског дана особа са 
инвалидитетом), Војска Србије, Скупштина града Београда, Мадленианум, Матични клуб 
културе Земун, Библиотека „Свети Сава“ 
 
ЈАНУАР 
 
-током Новогодишњих и Божићних празника организована је додатна настава у Школи 
-организовани су састанци Школског одбора, седница Наставничког већа, седница 
Педагошког колегијума, састанци Одељенских и стручних већа 



-спреведен је дисциплински поступак за ученика на појачаним васпитним мерама  
-организован је рад свих руководећих и стручних тела у циљу свођења резултата на крају 
1. полугодишта 
-координисан је рад одељенских старешина и одржани родитељски састанци на крају 1. 
полугодишта  
-организовани су и спроведени ванредни, разредни и годишњи испити 
-организовано је преслушавање и послате су пријаве за Републичко такмичење  
-извршене су припреме и реализована је прослава Светог Саве у малој сали Школе 
-спроведено је гласање чланова колектива за кандидата за доделу награде ЗМББС  
-оформљена је Комисија за израду Правилника о награђивању 
-координисани су и праћени радови на реновирању концертне сале 
-са шефом рачуноводства урађен је предлог финансијског плана 
-урађен је план јавних набавки 
-ревидирани су подаци у електронској бази података информационог система школа 
Министарства просвете  
-послат је Министарству просвете план уписа за средњу школу 
-реализована је сарадња са SAE институтом у виду учешћа наших ученика на радионицама 
-остварена је сарадња са музичком школом из Осијека у погледу обуке за рад на 
нотографији  
-одржани су разговори у вези пројекта и такмичења Беркли колеџа „Мултиверзитет“    
-осмишљен је и Јапанској амбасади предат пројекат за замену фасадне столарије на 
матичној згради Школе 
-због радова у концертној сали, крајем месеца организовани су наступи наших ученика у 
салама мш „Бинички“ и мш „Мокрањац“   
-организована је сарадња са другим институцијама у виду наступа наших ученика: Дом 
Ваздухопловства, Матични клуб културе Земун 
 
ФЕБРУАР 
 
-Организоване су припреме из солфеђа и теорије музике за полагање пријемног испита у 
средњу музичку школу. Припреме су се одржавале у свакој од три смене, као и у 
издвојеном одељењу „Вељко Рамадановић“, а могли су да их похађају и ученици других 
основних музичких школа. 
-У издвојено одељење „Вељко Рамадановић“, у просторије Интерната, пренет је пианино 
на којем ће моћи убудуће да вежбају слепи и слабовиди ученици који живе у Интернату и 
упоредо похађају нашу основну музичку школу. 
-У сарадњи са помоћницима директора, извршен је преглед педагошке администрације 
(дневници рада, матичне књиге) и тиме се стекао увид у извршавање радне обавезе свих 
наставника. 



-Извршена је контрола уноса полугодишњих закључних оцена у електронски 
информациони систем. 
-Започете су припреме за пројекат „Квизум – музички квиз“, чија реализација је 
планирана током марта месеца. 
-Током целог месеца праћена је динамика уплата треће рате „ђачког динара“ и у сарадњи 
са Саветом родитеља радило се на подстицању родитеља да исти „ђачки динар“ редовно 
уплаћују, ради куповине концертног клавира за свечану салу Школе.     
-Настављено је са штампањем нових нотних материјала на Брајевом писму, углавном за 
ученике наше Школе, али и за поједине ученике музичких школа из окружења. 
-У сарадњи са Активом за Развој Школског Програма, итензивирао се рад на припреми 
Школског програма за шк. 2016/17. годину. 
-Због донекле пролонгираних радова на реконструкцији свечане сале, организовани су 
јавни и интерни часови у салама других музичких школа, првенствено мш „С. Мокрањац“, 
мш  
„С. Бинички“ и мш „К. Станковић“. 
Одржане је Педагошки колегијум и седнице Школског одбора и Савета родитеља. 
-Започете су припреме око првог преслушавања ученика за наступ на Фестивалу музичких 
школа Србије, планираног за прву недељу маја месеца у Зајечару. 
-Са представницима УМУС-а (Удружење Музичких Уметника Србије) обављени су 
прелиминарни разговори о поновној организацији манифестације „Земунске музичке 
вечери“ од октобра 2016. године, у реновираној свечаној сали наше Школе. 
-У сарадњи са помоћницима директора, направљен је и објављен план обиласка наставе. 
Реализацијом овог плана први пут ће бити спроведена посета часова свих запослених 
наставника. 
-За ученике средње школе организовано је предавање о болестима зависности 
(алкохолизам, наркоманија). Предавање ће, у наредном месецу одржати асистенти за 
психологију Филозофског факултета.  
-У сарадњи са правником Школе унете су извесне измене у Правилник о упису ученика у 
основну музичку школу, а исти је усвојен на седници Школског одбора. 
-Организована је поправка 20-так школских виолина које служе за издавање ученицима 
који немају свој лични инструмент. 
-Започете су прелиминарне припреме за одлазак ученика средње школе на студијско 
путовање у Грчку, у септембру 2016. године (остварени су први контакти са појединим 
музичким школама региона северне Грчке). 
-Настављена је сарадња са Домом за ученике у Земуну, ради праћења наших ученика који 
у наведеном Дому бораве. 
-По плану, одржан је мастерклас реномираног клавирског педагога и некадашњег ученика 
наше Школе, Милоша Поповића. 



-Спроведене су радње око завршних радова у свечаној сали Школе (организовано је 
уграђивање роло завеса и додатног осветљења). 
-Започета је сарадња са Јавним предузећем „Београдске тврђаве“, која ће бити 
настављена до самог краја школске године. У домену ове сарадње, планирани су наступи 
наших ученика „на отвореном“, у простору Павиљона на Калемегдану. 
-Започете су припреме организације Републичког такмичења музичких школа Србије, за 
дисциплине које се у априлу одржавају у свечаној сали наше Школе – виолончело и 
контрабас. 
-Припремљен је програм за концерт професора, којим је обележено свечано отварање 
реновиране свечане сале, у марту месецу. 
-У више наврата је остварена преписка и састанци са надлежнима из Министарства 
културе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Тема је злоупотреба 
ресурса и опреме наше Школе за добијање новчаних средстава за реализацију пројекта, 
од стране Удружења „Инклузивна мрежа“.  
-У више наврата остварена је сарадња са локалном заједницом, у смислу новчане помоћи 
коју је Школа добила од Општине Земун. Ова новчана средства помогла су у 
реконструкцији свечане сале и веома су нам добродошла. 
 
МАРТ 
 
-Организован је и спроведен састанак Тима за инклузију. Тема је била идеја о изради 
видео клипова са слепим ученицима наше Школе, који би били постављени на сајт у 
намери афирмације Одељења за слепу и слабовиду децу.   
-Обављене су припреме за организовање излета ученика средње школе на Фрушку гору. 
Излет је организован у сарадњи са Унеско клубом Београд, са којим смо почетком 
школске године потписали уговор о узајамној сарадњи.  
-Спроведени су дисциплински поступци за три ученика средње школе, због великог броја 
неоправданих изостанака. 
-Започети су разговори о организовању летњег кампа за ученике који похађају оркестар 
основне музичке школе. Камп, у форми радног летовања, био би организован у периоду 
од 8 дана, а сврха је припрема оркестра основне музичке школе за предстојеће 
Републичко такмичење 2017. године. Оваква пракса се показала веома корисна, како из 
професионалног угла, тако и из угла развијања заједничког рада и дружења међу млађим 
ученицима. 
-У сарадњи са Градом Београдом, започета је организација манифестације „Дани 
Београда“, планиране за април месец, која се тиче учешћа уеника наше Школе. 
-Координисан је рад колега који су задужени за израду Летописа и ажурирање интернет 
странице (сајта) Школе.   



-Организована су три мастеркласа – Маја Богдановић (виолончело), некадашњи ученик 
Школе а сада реномирани уметник и педагог који живи у Паризу; Наталија Трул (клавир), 
изузетно цењен и широм света признат педагог Московског Универзитета „Чајковски“; 
Драгутин Младеновић (виолина), реномирани музички педагог Школе за таленте у 
Ћуприји. 
-Са психологом школе организовано је стручно предавање са темом „Презентација 
резултата анкете о инклузивном образовању“. 
-Припремљена је и одржана седница Наставничког већа и Педагошки колегијум. 
-Организован је концерт професора поводом свечаног отварања реновиране сале којем су 
присуствовале званице локалне заједнице и представници медија.  
-По плану, у реновираној свечаној сали спроведена су школска такмичења клавира и 
гудачких инструмената.  
-Реализован је пројекат „Квизум – музички квиз“ у којем ове године су учествовали и 
ученици  
мш „К. Станковић“ и мш „Д. Јенко“. 
-Традиционално, у свечаној сали Школе оганизована је манифестација „Златна сирена“ за 
ученике основних школа Земуна и Новог Београда. 
-Са секретаром Школе, ажурирани су подаци у електронској бази података Министарства 
просвете. 
-Направљен је план презентације одсека за музичку продукцију по другим основним 
музичким школама Београда. Намера је да се на овај начин више ученика заинтересује за 
одсек музичке продукције у нашој школи, не би ли на пријемном испиту могао да се 
направи што квалитетнији избор кандидата. 
-Урађени су и усвојени од стране Педагошког колегијума документи школе „Критеријуми 
бројчаног оцењивања“ и „Правилник о дискриминацији“. 
-Набављено је 20 књига реномираног музиколога Гордане Крајачић, у сврху доделе 
најуспешнијим ученицима на крају школске године. 
-Започете су припреме око организације пријемих испита у основну и средњу музичку 
школу. 
 
АПРИЛ 
 
-Поводом завршетка трећег класификационог периода, припремљене су и одржане 
седнице Стручних и Одељенских већа, седница Наставничког већа и Педагошки колегијум. 
-Извршена је промена сарадника за одржавање компјутерске мреже у целој Школи. До 
наведеног је дошло због неажурности фирме која је обављала послове у претходном 
периоду. 



-Започело се са припремама манифестације на Земунском кеју, планиране за мај текуће 
године. 
-Обављени су прелиминарни разговори за израду ИОП-а 3 за ученика са изразитим 
способностима. 
-У свечаној сали Школе реализована је манифестација „Радост музицирања“, у 
организацији удружења „Мокрањац“.  
-Због одржавања Републичког такмичења музичких школа у свечаној сали наше Школе, 
део наставе је реорганизован у другим присторијама. 
-Настављено је са обиласцима часова, по плану припремљеном у фебруару месецу. 
-У сарадњи са ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, осмишљен је наступ неколико наших 
ученика на прослави Дана наведене школе, планираној за другу половину априла месеца.  
-Уз помоћ секретара Школе сачињен је допис Градском зеленилу и уклоњено је дрво липе 
у дворишту Школе, које је угрожавало безбедност. 
-Остварена је сарадња са удружењем „Мултикултиватор“ поводом наступа неколико 
наших ученика на међународном такмичењу под називом „Best musical mind“. 
-Са Општином Земун започета је организација одласка 5 матураната наше Школе у Крањ, 
Словенија, поводом успостављања сарадње и братимљења ова два града. 
-Организовано је друго преслушавање ученика пред комисијом Наставничког већа за 
Републичко такмичење и за Фестивал музичких школа у Зајечару. 
-Спроведене су одређене кадровске измене, до којих је дошло због оставке колеге 
клавирског сарадника. 
-Интензивиран је рад и одржан је састанак Актива за израду новог Развојног плана школе, 
за период 2016-2021. 
-Организовани су ванредни испити у априлском испитном року. 
-Обављене су припреме за одлазак 40 ученика Школе на Фестивал музичких школа Србије 
у Зајечар, планираног за почетак маја месеца. 
-Спроведени су дисциплински поступци за два ученика са појачаним васпитно-
дисциплинским мерама због великог броја неоправданих изостанака. 
-Примљена је донација у виду пианина, који је Школи добродошао за учионицу где је исти 
недостајао. 
-Настављена је сарадња са музичком школом из Вршца, у погледу достављања нотног 
материјала на Брајевом писму. 
-Одређена је трочлана комисија за расход клавира и пианина који више нису за употребу. 
-Започета је процедура верификације основне школе, која је законски могућа тек од 
ступања на снагу новог Закона о основама система образовања и васпитања, од августа 
2015. године. 
-Организовано је 5 мастеркласова: Александар Хаџиђорђевић (гитара), професор мш 
„Лисински“ из Београда; Ивана Аћимоски (виолина), професор на Факултету музичке 



уметности у Београду; Марко Јосифоски (виолина), некадашњи ученик Школе, сада 
професор на Академији уметности у Новом Саду; Вељко Кленковски (кларинет), први 
кларинет Београдске филхармоније; Маја Богдановић (виолончело), некадашњи ученик 
Школе а сада реномирани уметник и педагог који живи у Паризу.      
-Потписан је уговор о сарадњи са музичком школом „Живорад Грбић“ из Ваљева, 
поводом заједничког пројекта летњег кампа на Дивчибарима, за ученике гудачког 
оркестра основне музичке школе. 
-Одржан је састанак Тима за стручно усавршавање запослених, ради одабира 
акредитованог семинара за наредни период. 
-У великом проценту, пропраћени су наступи ученика наше школе на Републичком 
такмичењу у музичким школама широм Београда. 
-За почетак маја месеца, организована је турнеја неколико ученика клавирског одсека по 
градовима источне Србије (Зајечар, Бор). 
 
МАЈ 
 
-Интензивиране су припреме за спровођење пријемних испита у основну и средњу школу. 
-Започета је сарадња са Државним Институтом културе и уметности из Белгорода, Русија. 
-Прикупљене су понуде за прославу матурске вечери и извршен је одабир најповољније. 
-Реализован је одлазак 40 ученика основне музичке школе на Фестивал музичких школа у 
Зајечар, као и групе ученика клавирског одсека на турнеју по Источној Србији. 
-Настављене су припреме око организовања студијског путовања у Грчку у септембру 
месецу 2016. године. 
-Израђен је план годишњих и поправних испита за мајски/јунски испитни рок. 
-Припремљен је програм за завршни концерт Школе у сали Коларчеве задужбине, 
планиран за крај маја месеца. 
-У сарадњи са психологом Школе сачињено је упутство за правдање изостанака за шк. 
2016/17. годину.  
-Припремљене су и одржане седнице стручних већа завршних разреда, два Педагошка 
колегијума и састанак одељенских старешине средње школе, поводом завршетка другог 
полугодишта. 
-Започете су припреме на осмишљавању форме педагошке документације за шк. 2016/17. 
годину. 
-Направљен је план годишњих одмора за период јун-август 2016. године. 
-Обављене су припреме за реализацију стручног усавршавања запослених, семинар 
„Напредне технологије у настави“, планираног за јуни месец. 
-Спроведен је дисциплински поступак за 4 ученика који су на појачаним васпитно-
дисциплинским мерама због великог броја неоправданих изостанака. 



-Настављена је константна контрола одржавања инструментаријума (штимовање клавира, 
поправке осталих инструмената). 
-У свечаној сали Школи организовано је међународно такмичење „Коњовић“ у 
дисциплинама соло певање и дувачки инструменти. 
-У сарадњи са локалном заједницом и Општином Земун, у склопу пројекта Школе „Земун 
је наш“, организован је наступ ученика дувачког одсека наше школе на отвореном, на 
летњој позорници Земунског кеја. 
-Са Факултетом музичке уметности у Београду реализован је пројекат, у виду заједничког 
концерта студената клавирског одсека и ученика наше средње школе. 
-Организован је мастерклас – Александар Буркерт (флаута), тренутно најуспешнији српски 
професор флауте. 
-У сарадњи са јавним предузећем „Београдске тврђаве“ реализован је наступ наших 
ученика на отвореном, у павиљону на Калемегдану. 
-Организована је продаја карата по симболичној цени, за завршни концерт ученика у сали 
Коларчеве задужбине, заказаног за крај маја месеца. Овом акцијом су донекле повраћена 
средства утрошена за закуп свечане сале Коларчеве задужбине. 
-У сарадњи са секретаром школе, ажурирани су подаци у електронској бази података 
Министарства просвете.     
-За 5 заслужних наставника гудачког одсека, у трајању од два дана, организовано је 
усавршавање у Ваљеву, у виду праћења тачмичења ученика гудачких инструмената, под 
називом  
„Златне степенице“. 
-Спроведен је поступак јавне набавке за коришћење струје и за стално стручно 
усавршавање наставника. 
-Остварен је контакт са новинарком Миром Адањом Полак у вези донације хармонике за 
ученика средње школе, коме је иста неопходна за наставак школовања. 
-Одржан је састанак за родитеље ученика заинтересованих за одлазак на студијско 
путовање у Грчку, у септембру месецу. 
-Потписан је уговор са музичком школом „Живорад Грбић“ из Ваљева, о заједничком 
пројекту летњег кампа за ученике гудачких одсека обе основне музичке школе, у августу 
месецу на Дивчибарима. 
-Спроведена је поправка 4 школске хорне, које служе за издавање ученицима који немају 
свој инструмент. 
-Остварен је контакт са Народном банком Србије, у вези добијања на коришћење 
полуконцертног клавира марке Петроф, који се годинама, без употребе, налази у 
просторијама Студентског културног центра.   
-Започета је процедура потражње средстава за набавку рачунара од Градског 
секретаријата за образовање. 



-Донето је решење о образовању Комисије за рангирање кандидата на пријемним 
испитима у средњу музичку школу. 
-Започета је преписка са музичком школом из Катерини, Грчка, о међусобној сарадњи и 
посети наших ученика тој школи приликом студијског путовања у септембру месецу. 
-Потписан је уговор о сарадњи са господином Михаилом Шарабарином, ректором 
Државног Института културе и уметности из Белгорода, Русија. 
-Урађена је енглеска верзија интернет презентације Школе. 
 
ЈУН 
 
-Поводом завршетка полугодишта, припремљене су и одржане: седнице Стручних већа, 
седнице Одељенских већа, састанак одељенских старешина средње школе, три седнице 
Наставничког већа и Педагошки колегијум. 
-На предлог и иницијативу некадашњег ученика Школе, Наставничком већу је 
презентована идеја о оснивању етно оркестра, који би неговао изворну народну музику. 
Већина колектива се са овом идејом сложила и оркестар би требало да заживи од 
септембра текуће године. 
-Школи је дониран пианино марке „Чајка“, од стране оца покојне колегинице, а у њену 
част организован је вечерњи концерт. 
-У свечаној сали Школе, реализован је завршни концерт предшколског програма, у два 
термина због великог броја полазника. 
-Спроведени су годишњи, матурски, накнадни и поправни испити у јунском испитном 
року, као и пријемни испити у основну и средњу музичку школу. 
-Организован је завршни концерт Одељења за слепе и слабовиде ученике, у сали 
Студентског културног центра.  
-Обављени су разговори са неколико родитеља на тему оцена на годишњим испитима и 
резултата пријемних испита. 
-Одржан је састанак за родитеље ученика који су положили пријемни испит у средњу 
музичку школу. 
-Организована је свечана подела диплома, сведочанстава и награда матурантима наше 
Школе. 
-Спроведена је процедура за промену образаца здравствених легитимација за све 
запослене. 
-Донето је решење о образовању комисије за упис и спроведен је упис у наредни разред у 
јунском року. 
-Сачињен је списак ученика који су током школске године освојили награде на 
Републичком и међународним такмичењима. Овим ученицима Општина Земун 
традиционално додељује новчане награде на крају школске године. 



-Обављени су разговори са потенцијалним кандидатима за радна места наставника виоле 
и виолончела која ће од септембра бити упражњена. 
-Извршена је промена оператера мобилне телефоније, због изузетно повољнији услова и 
нижих месечних трошкова. 
-Обављена је преписка и започета сарадња са директором музичке школе у Љубљани, 
Словенија, везано за заједнички пројекат – наступ ученика наше школе одсека соло 
певања у пратњи симфонијског оркестра школе из Љубљане на концерту поводом Дана 
наше школе, у сали Коларчеве задужбине у децембру 2016. године. 
-У сарадњи са Активима за Школски Развојни план и Развој Школског Програма, 
итензивирао се рад на припреми ових докумената за шк. 2016/17. годину. 
-Направљен је прелиминарни план расподеле часова и норме наставника за шк. 2016/17. 
годину. 
- У сарадњи са помоћницима директора, извршен је преглед педагошке администрације 
(дневници рада, матичне књиге, испитни записници) и тиме се стекао увид у извршавање 
радне обавезе свих наставника. 
-За реномираног наставника наше Школе, покренута је процедура подношења захтева за 
напредовање у струци. 
-Организован је излет у манастир Манасију и Ресавску пећину за заинтересоване раднике 
Школе.  
-Од музичке школе из Катерини, Грчка, добијен је позив о посети наших ученика крајем 
септембра, приликом одласка на студијско путовање. 
 
 
ЈУЛ-АВГУСТ 
 
-Организовано је преузимање награда, које Општина Земун традиционално додељује 
најуспешнијим ученицима. 
-Спроведени су поступци јавних набавки за кречење Школе, стручно усавршавање 
(едукацију) запослених, као и за куповину концертног клавира. 
-Организован је одлазак на службени пут у Хамбург за двоје колега и из школе и Милоша 
Поповића са Краљевске Академије у  Бриселу, у сврху процене и одабира концертног 
клавира са свечану салу Школе, који је планиран да се купи до краја августа 2016. године.       
-Организовано је кречење свих просторија Школе осим приземља, укључујући и 
просторије издвојеног одељења „Вељко Рамадановић“. 
-Уграђена су три клима уређаја у просторије матичне зграде. 
-Припремљен је распоред часова за шк. 2016/17. годину. 
-Уз помоћ координатора Актива за Школски развојни план и Развој школског програма, 
завршена су ова два обимна документа Школе. 



-Организована је рестаурација полуконцертног клавира за потребе свакодневне наставе у 
једној од учионица. 
-У периоду 15.-22.08.2016. године, реализован је пројекат летњег кампа на Дивчибарима 
за ученике гудачког оркестра основне музичке школе, у сарадњи са музичком школом 
„Живорад Грбић“ из Ваљева. 
-Обављене су завршне припреме да се манифестација Земунске музичке вечери, која се 
традицинално одигравала у свечаној сали наше школе, поново врати у живот након 20-так 
година. 
-Припремљена је и одржана седница Наставничког већа и Педагошки колегијум за крај 
шк. 2015/16. године.   
 
          директор 
          Наталија Милојевић 
 

2.3.  Извештај помоћника директора за школску  2015/2016 од  датума ступања на 
радно место - помоћника директора - од  01.02.2016. 
 
Поред одржавања редовне наставе са фондом 36% (хармонија) помоћник директора је 
обављао и следеће послове са процентом рада од 64%: 

1) Координација са руководиоцима одсека и одељенским старешинама по питању:  
организовања распореда наставе; допунске наставе; отворених врата; обиласка 
наставе у матичној згради и издвојеном одељењу В.Рамадановић; организација 
наставе  и кординација са руководиоцима одсека у вези припрема за Републичко 
такмичење као и Фестивала у Зајечару; дефинисање документа о критеријумима 
оцењивања за теоретску наставу у школи „Коста Манојловић“ при чему су били у 
обзир узети предлози свих колега са одсека а коначну верзију документа 
дефинисали и уредили професори: Оливера Стамболић, Душан Петровић и 
Владимир Милојичић. 

2) Организација концерата и културно уметничких манифестација у школи и ван 
установе; извештај на тему концерта одржаном под називом „Дани Београда“  за 
сајт школе, такође издвајам и концерт ученика СМШ на Пољопривредном 
факултету; Калемегданској тврђави (отворена сцена); Стара Капетанија у оквиру 
одржавања “Пролећне галерије” на Земунском кеју; организовање концерата 
поводом Дана школе, међу којима се издваја концерт на Коларцу; Библиотека 
града Земуна;  као и организација многих других концерата. 

3) Сарадња са локалном самоуправом у Земуну и организовање манифестације 
„Празник  лабудова“ на Земунском кеју где су међу многобројним извођачима  
наступили и ученици ОМШ „К.Манојловић“ 



4) Сарадња са психологом у вези ученичких питања: посматрање рада и напретка 
ученика, а посебно дисципине и изостајање ученика са наставе; праћење процеса 
појачаног васпитног рада (васпитно-дисциплинске мере) 

5) Помоћник директора је у координацији са колегиницом Тањом Бошковић такође, 
радио и на организовању уписа у основну и средњу школу за школску 2016/2017. 

6) Обезбеђивање бољих услова телекомуникацијских услуга са партнерима 
компанија МТС-а и ВИП-а при чему су уговорене повољније услуге оператера ВИП-
а у школи, на плану умрежених, пословних телефона. 

7) Контрола педагошке евиденције и документације  
8) Разматрање аката школе 
9) Организација презентације одсека за музичку продукцију у музичким школама на 

територији Београда. 
 
                                                                                                              помоћник директора, 
                                                                                                              Владимир Милојичић 

  
 
Извештај помоћника директора 

Поред обавезног педагошког рада, помоћник директора је учествовао у организацији и 
руковођењу педагошким радом установе и ваннаставних активности: 
- организација рада Школе, припрема и објављивање распореда часова и распореда рада 
наставника 
- стална комуникација са наставницима, ученицима и родитељима  
- прикупљање и евидентирање школске дела документације – годишњи и месечни 
индивидуални планови наставника 
- помоћ у организацији и конституисању новог сазива Савета родитеља 
- координација рада Тимова 
- помоћ у изради извештаја о раду, Годишњег плана рада и осталих школских докумената  
- припрема Летописа за нову школску годину и стално ажурурање истог 
- помоћ при изради финансијског плана на основу предлога стручних већа 
- припрема и помоћ у реализацији школских пројеката 
- помоћ при организовању манифестација ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ и СВЕТСКИ ДАН 
БЕЛОГ  ШТАПА 
- обилазак издвојеног одељења „Вељко Рамадановић“ и обилазак наставе 
- подршка ученицима одељења за слепу и слабовиду децу и побољшање услова за 
вежбање 
- разматрање молби ученика и координација са референтом за ученичка питања 
- ажурирање сајта Школе  



- обрада и анализа евиденције о успеху, наградама, изостанцима ученика као и 
спроведеним  васпитним мерама 
- помоћ при организацији наставе у току реконструкције велике сале 
- припрема преслушавања за избор учесника на концертима поводом Дана школе и 
помоћ у организацији и реализацији концерата поводом Дана школе 
- припреме за прославу школске славе 
- праћење наступа и успеха ученика Школе на такмичењима   
- организација преслушавања за избор учесника Републичког такмичења  и избор екипе 
школе  на Фестивалу музичких школа 

- преглед педагошке документације 
- Помоћ у организацији текућих послова  и контрола одржавања хигијене у Школи 
- припрема информација у вези пријемних испита 
- организација  пријемних испита ОМШ и СМШ као и организација годишњих испита   
ОМШ и СМШ 
- припремање огласних табли у холу школе 

- помоћ у израда предлога годишњег плана рада за следећу школску годину. 
 

        помоћник директора, 
        Татјана Бошковић 

 
 

 
2.4.  Извештај о раду Савета родитеља  
 

Савет Родитеља је до сада одржао једну коститутивну седницу и  
6редовнихседница.  

Планом рада за школску 2015/16 годину је предвиђено да Савет Родитеља одржи  
4 најмање седнице. 

Свој рад Савет Родитеља, обавља у складу са чл.58. Закона о основама система 
образовања и васпитања, статута и свог пословника о раду. 

Како се Савет Родитеља конституисао дана 10.09.2015. године, на следећој 
седници дана 14.09.2015. године, Савет Родитеља је донео Пословник о раду Савета 
родитеља, те је преко директора и секретара музичке школе, послао на сагласност 
Школском одбору (иако није дужан то да уради, већ може да исти објави без исте 
сагласности), а после тога, да се исти објави на огласној табли школе. До задње седнице, 
која је одржана 23.12.2015.године, Школски Одбор није дао сагласност на исти, јер по 
мишљењу Секретара школе, тај акт треба да донесе Школски одбор, а не Савет Родитеља, 
те је Савет Родитеља, на истој седници, једногласно донео Одлуку, да се Пословник о раду 



Савета Родитеља објави на огласној табли школе, како би пуноважно могао да 
функционише нови Савет Родитеља (што је у складу са Законом и  мишљењу 
Министарства Просвете бр. 110-00-147/2010-07 од 19.04.2010. године).  

Савет родитеља је поред осталог, предложио измене Плана рада школе тј. 
предложио да се сви одсеци третирају на исти начин (у виду мастер класова), да се 
исправе и друге неправилности у наведеном плану, те исте доставио Школском одбору на 
надлежност (јер то може да измени школски одбор по закону). 

На предлог Савета Родитеља, оформили смо тим, који је извршио увид у рачун 
ђачког динара, која је установила на дан 04.09.2015. године, да имамо на располагању 
4.764.947,07 динара, те смо предложили да та средства, буду искоришћена за набавку 
музичког инструмента (предложили смо да то буде клавир, што је прихваћено од стране 
клавирског одсека, који су предложили да клавир буде марке Јамаха Ц-6 или С-7), што је 
школски одбор прихватио. 

Савет родитеља је, после наведеног увида у рачун Ђачког динара и начин његовог 
располагања, донео Одлуку да предложи другачији начин коришћења Ђачког фонда у 
интересу деце и писмено предложио, као надлежном органу Школском Одбору, да 
измени Правилник о коришћењу средстава ђачког фонда, а све у циљу ефикаснијег и 
прецизнијег коришћења ђачког динара(да се користи само за ђачке потребе, а не 
заодржавање и уређење школског простора, такси рачуне, прославе, трошкове за 
ангажовање „стручних лица“ за послове које се не односе на спровођење наставе....), тј. 
прецизирао је наведени правилник и предложио коришћење ђачког динара за набавку 
инструмената, плаћања такмичења, стипендирања, плаћање котизација за ученике 
завршних разреда... и уколико недостају нека средства за спровођење истих планова, 
предложио да се допуне средствима са другадва рачуна (буџетског и рачуна за донације).  
Школски одбор  то није узео у разматрање 

Тражили смо, да се отпочне са радовима, који су били предвиђени Планом јавних 
набавки за 2015 годину, и то реновирање сале, да се не би изгубила средства (јер ако се 
не искористе за предвиђене радове, онда се враћају у републички буџет), те Вас је 
отпочело реновирање сале, у законском року. 

Предложили смо, да се инвестиционо одржавање школе, убудуће не планира из 
Ђачког динара, већ да се направе пројекти који ће бити достављени локалној самоуправи 
(Земун), која ће то финансирати из предвиђених градских средстава за то, као и да 
предлоге о инвестиционом одржавању школе достављају и Министарству просвете. 

Такође на предлог Савета Родитеља, директор је у сарадњи са једним родитељем 
(чланом савета родитеља), направио  пројекат „ Музика за све“, који је упућен фондацији 



Новака Ђоковића, као и пријава на конкурс код Министарства Правде. Од наведене 
фондације и министарства,смо добили одговор да наш захтев није прихваћен. 

Тражили смо да се на сајту школе, отвори један фолдер о активностима Савета 
родитеља, на коме би се објављивали сви записници са седница Савета родитеља, како 
би сви родитељи могли да прате предлоге и рад Савета родитеља. 

Предложили смо у својој одлуци, да сви родитељи, који имају финансијске 
могућности, уплаћују редовно ђачки динар. 

Усвојили смо одлуку да директор школе, обави разговор о продајној изложби у 
позоришту Мадленијанум у Земуну, на којој би се продавале иконе нашег сликара (члана 
Савета Родитеља) Милана Цвјетичанина. 

На предлог директора школе покушано је организованје још два састанка (у јуну и 
септембру 2016. године), који нису одржани због недовољно присутних чланова Савета 
Родитеља. 

       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  Миљковић Сара, потпредседник Петровић Лави секретар Хавран Ана. 

Чланове Ученичког парламента, за школску 2015/16. годину чине: I разред: Динић Маша, 
Гаљевић Ангелина, Гаротић Ана; II разред: Белић Маја, Бераковић Дуња, Радошевић 
Никола; III разред: Богдановић Теодор, Недић Иван, Петровић Лав; IV разред: Гачић 
Милица, Хавран Ана, Миљковић Сара. Извршен је избор ученика за састав Школског 
одбора: Хавран Ана и Миљковић Сара. 
 
На првој седници ученици су упознати са радом Парламента, правима и обавезама, а у 
складу са законом и подзаконским актима. Током године дискутовало се о многим 
темама:  

• понашање младих људи, њихова права, обавезе и одговорности 
• сликање за крај школске године 
• организација ђачке екскурзије 



• односи са професорима и односи међу ученицима 
• уређење школског простора 

Током године су одржане још две седнице на којима је предвиђена и реализована 
организациона и координациона активност  Парламента кроз рад различитих тимова, који 
су били задужени за: 

• рад Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 
• припреме и реализација Kвиза из теорије музике  

 
координатор  Ученичког парламента  

Илија Рађеновић 
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3.1. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  
 
 У току школске 2015/16. године Наставничко веће, које броји 143 професора, је на 
укупно 10 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.2015/16. 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 2015/16. 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  током септембра су организовани стручни активи на ком су били 
изабрани руководилац актива (Синиша Радојчић) и чланови комисије 
Наставничког већа (Синиша Радојчић, Ивановић Радојка и Ивана 
Тодоровић). Наредни састанак актива је био договор о плану и 
програму, договор о реализацији контролних испита.Урађен је 
детаљан преглед испитних захтева за сваки разред појединачно, 
укључујући и упоредне клавире.  Презентоване су активности за целу 
школску годину. Избор семинара за стручно усавршавање из 
каталога ЗУОВ-а, као и избор предавача за мастер класове током 
године. А то су били Милош Поповић, Лидија Бизјак и други. 

ОКТОБАР  Сви интерни часови, јавни часови као и састанци стручног актива су 
одржани по плану. 

НОВЕМБАР  састанак актива – анализа рада на тромесечју, контролни испити за 
све разреде средње школе, интерни часови по сменама, јавни час 
одсека, преслушавање ученика за јавни школе, селекција ученика  за 
семинаре.Семинар Милоша Поповића.  



ДЕЦЕМБАР      наступ ученика на концертима поводом Дана школе, , састанак 
актива – анализа рада на крају I полугодишта. Костимирани 
новогодишњи концерт ученика, преслушавање такмичара кандидата 
за Републичко такмичење, мастер клас Лидије Бизјак. Концерт 
Клавирског одсека у Музичкој школи Бинички. 

ЈАНУАР  састанак актива,  преслушавање ученика за Републичко        
такмичење. Смотра ученика 3.разреда ниже музичке школе. 
Концерти клавирског одсека у салама школа Мокрањац, Бинички.                                 

ФЕБРУАР  Мастер клас Милоша Поповића,  интерни часови по cменама, јавни 
час одсека  , састанак актива клавирског одсека везан за договор око 
рада у 2. полугодишту. Одржано је школско такмичење у 
дисциплинама клавир соло и дуо клавира. Концерт ученика 
клавирског одсека у Музичкој школи Бинички                                                                   

МАРТ        интерни часови по сменама, јавни час одсека, , колоквијуми за средњу 
школу,   школско такмичење ученика по разредима, састанак 
клавирског актива 

АПРИЛ  састанак актива – анализа успеха на тромесечју, интерни часови 
по сменама, јавни час одсека, тематско предавање., наступ ученика 
на Републичком такмичењу у дисциплини клавир-дуо и камерна дуа. 
Наставници и ученици нашег одсека су били домаћини музичкој 
школи Бинички Београд, који су одржали концерт у нашој сали . 

МАЈ    Организована је мини турнеја клавирског одсека у Источну Србију.  
   Замисао је била да се одржи више концерата, али због оправданих 
   разлога маћина из  Бора, тај концерт је отказан. Изабрани ученици са 
   преслушавања су успешно извели концерт у свечаној сали Зајечарске 
   школе. Састанак актива – припрема за организовање дипломских и   
   годишњих испита, интерни часови по сменама, избор за годишњи  
   концерт школе и за јавни час одсека 

ЈУН  дипломски испити, годишњи испити ученика ниже и средње школе, 
састанак актива – анализа успеха ученика на крају школске године, 
пријемни испити за нижу и средњу школу. На одсек је примљено 67 
ученика првог разреда ниже школе и 12 ученика првог разреда 
средње музичке школе. 

 



Стручно усавршавање у оквиру установе 
 

- Контролни  колоквијуми ученика средње школе, примена стечених знања са 
предавања и семинара (16 сати) 

- Школско такмичење ученика основне и средње музичке школе одсека клавира.(20 
сати) 

- Семинари пијаниста Милоша Поповића (Белгија), Лидије Бизјак(Француска)  
- Обрада текстова и пренос практичних пијанистичких искустава. (48 сати) 

 

Руководилац клавирског актива 
Синиша Радочић 

 
 
3.4.2.ОДСЕКА ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ  
 
 

У нижу школу је уписано укупно 190 ученика, са позитивним успехом завршило је 
169 ученика. 15 ђака је током године напустило школу или се исписало, 1 ће остати у 
истом разреду уз сагласност родитеља, 4 ученика нису приступила испиту из главног 
предмета, а 1 има негативну оцену из главног предмета, солфеђа и теорије. Убрзано је 
завршило 8 ученика. 
 

У I разред уписано је 32 ученика виолине, 4 ученика виолончела и 5 ученика 
контрабаса. У току године школу је напустио 1 ученик контрабаса (Радовић Ненад) и 1 
ученик виолончела (Петровић Клара – кл. Благојевић). 1 ученик контрабаса је убрзано 
завршио 2 разреда, I и II разред (Митровић Тадија). 1 ученик остаје у истом разреду на 
захтев родитеља због узраста (Јовановић Анђела – кл. Вујадиновић). 

У  II  разред  уписано је 33 ученика виолине, 4  ученика виолончела и 3 ученика 
контрабаса. Током године 4 ученика виолине и 1 ученик контрабаса су се исписали или 
напустили школу (Ђорђевић Јана – кл. Коматина, Ђуретић Катарина – кл. Прибићевић, 
Ивковић Софија – кл. Михајловић, Матић Никола – кл. Николић и Опшић Дуња – кл. 
Лаловић). У току године одобрен је прелаз ученици Теодори Јовановић из школе 
„Мокрањац“ у класу Ј. Коматине. Убрзано су завршили II и III разред: Милошевић Марта 
(кл. Лаловић), Столица Марта (кл. Јовановић), Роксандић Катарина (кл. Дадић), и 
Костадиновић Лола (кл. Грубин). Ученик Маринковић Милош (кл. Лаловић) је поднео 
молбу која је одобрена за полагање II разреда у јуну а  III разреда у августу. 

У  III  разред уписано је 33 ученика виолине, 2 ученика виолончела и 1 ученика 
контрабаса. У току године 1 ученик виолончела и 1 ученик контрабаса су убрзано 
завршили III и IV разред (Билановић Јованка – кл. Благојевић и Живановић Уна – кл. 
Лаловић), 2 ученика су напустила школу (Јеловац Андреј – кл. Радовић и Цветковић Лука – 
кл. Зечевић). Ученици Павловић Андреи је одобрен прелаз из музичке школе у Лозници у 
класу М. Матић. Ученице Павловић Ива (кл. Вујадиновић) и Недељковић Петра (кл. Гагић) 
нису приступиле испиту. 



У  IV  разред је уписано 25 ученика виолине и 2 ученика виолончела и 2 ученика 
контрабаса. У току године 4 ученика су напустили школу: 1 ученик виолине (Матић Анђела 
– кл. Коматина), 1 ученик виолончела (Јовановић Михајло Лајф – кл. Јовановић) и 2 
ученика контрабаса (Николић Вид и Ристески Лука). Убрзано IV и V разред завршила је 
Јочић Ива, кл. Богић. 

У  V разред уписано је 29 ученика виолине. У току године школу су напустила 2 
ученика виолине (Барош Бојана – кл. Богић и Томић Ђурђа – кл. Вујадиновић). 

У  VI  разред уписано је 17 ученика виолине и 1 ученика виолончела. 1 ученицa је 
завршилa са негативном оценом из свих предмета – виолина, солфеђо и теорија, јер није 
приступила испиту (Белензада Јована – кл. Коматина). Вероника Мона Богић, кл. Богић, је 
променила статус из ванредног у редовни. 
 

  Са свим петицама у нижој школи су Жарковић Ена (кл. Вукајловић), 
Милосављевић Теодора (кл. Гагић) и Богић Вероника Мона (кл. Богић). Ученица Богић 
Вероника Мона – кл. А. Богић је награђена и за посебна уметничка достигнућа. 

Пријемном испиту за смш су приступила 3 ученика виолине – Милосављевић 
Теодора кл. Ј. Гагић, Ристић Невена кл. Н. Прибићевић и Богић Вероника Мона кл. А. 
Богић, 1 ученик виолончела – Сеч Јелена кл. Н. Јовановић и 1 ученик контрабаса – 
Живановић Уна кл. Б. Лаловић. Сви ученици су положили пријемни али је Живановић Уна 
на коначној ранг листи испод квоте која се прима у I средње.   
 

Примљено је укупно 39 будућих првака – 32 на виолину, 5 на виолончело и 4 на 
контрабас. На чекању је још 5 за виолину и 2 за виолончело,а 3 детета су предложена за 
ППП.  

 
Дипломски испит је положило 8 ученика: Мастило Магдалена (кл. В. Николић) – 

уписала Грађевински факултет, Чикић Марија (кл. В. Николић) – уписала Факултет 
уметности у Нишу, Павловић Кристина (кл. С. Драмићанин) – уписала ФМУ у Београду, 
Јоксимовић Даниела (кл. Т. Јокетић) – завршила III сгодину у Земунској гимназији , 
Раденковић Теодора (кл. А. Вујадиновић) – уписала Пољопривредни факултет, Митровић 
Теодора (кл. Ј. Вукајловић) – уписала Академију уметности у Новом Саду, Чулић Андреа 
(кл. Н. Јовановић) – уписала Music und cunst у Бечу, Ћурчић Ивана (кл. Н. Јовановић) - 
уписала ФМУ у Београду, Милекић Теодора (кл. Б. Лаловић) – положила је пријемни на 
ФМУ у Београду као самофинансирајући. За август су одложени дипломски испити 
Матановић Александре (кл. М. Матић) и Ди Сомма Софие (кл. М. Михајловић). Најбољи 
дипломски испити су Павловић Кристина и Чулић Андреа. 

Одсек је имао 2 самостална концерта поводом Дана школе – у Галерији Арт гет и у 
музичкој школи „Мокрањац“, а наши ученици су наступили и на заједничким  концертима 
који су одржани у сали школе, у сали Београдске филхармоније и у сали Коларчеве 
задужбине као солисти и као чланови оркестра. 



Професори су наступили на 2 концерта професора – у сали школе „Станковић“ и на 
отварању наше реновиране сале. 

 
Ученица Јосифоски Анђела, III разред омш кл. А. Богић, наступила је у Сава центру 

на Фестивалу пролећа, Скупштини града у организацији Арт Линка, као солиста на 
концерту камерног оркестра „Sinfonietta“ у хотелу „Crowne Plaza“ и у Галерији КНУ у 
оквиру интерпретативног студија проф. Дејана Михајловића.  

Радовић Михаило, V разред омш кл. Г. Радовић, и Ивановић Режак Марго, III смш 
кл. А. Вујадиновић су имали своје прве солистичке концерте у сали „Гварнеријус“. 

Ученица Богић Вероника Мона, VI разред омш кл. А. Богић наступила у Музеју 
позоришне уметности, на отварању фестивала „Музика класика“ на Калемегдану, у 
Галерији КНУ, на Коларцу у улози солисте са Београдским гудачким оркестром „Душан 
Сковран“. Маступила је и на семинару у Аустрији, Семеринг, на International summer 
academy. 

Доста наших ученика је наступило на отварањима различитих изложби у Дому 
ваздухопловства, у библиотеци Земуна, у музичком павиљону на Калемегдану, на 
Новогодишњем концерту у Дому за одрасла инвалидна лица, на манифестацијама „Дани 
Београда“ и „Празник лабудова-Цвркут Земуна“, на концерту поводом дана „Белог 
штапа“, на концертима за предшколске установе и основне школе. 

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

У оквиру циклуса „Коларчев подијум камерне музике“ наступио је ансамбл 
„ТАУРУНУМ“ у чијем саставу свирају бивши ученици наше школе. Уметнички руководилац 
овог ансамбла је Санда Драмићанин, дириговао је Небојша Цвијановић, а у програму је 
клавирску сарадњу пружила Бисерка Маровић. Исти ансамбл је одржао и концерт на 
„Змајевим дечјим играма“ у Новом Саду. 

У августу је оркестар ниже школе ишао на радно летовање на Дивчибаре. Тамо је 
припреман програм за Републичко такмичење. 
 

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

 
Током марта месеца одржано је школско такмичење ученика гудачког одсека. 

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

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

Преглед документације је обављен 22. 06. 2016. Комисија за преглед су били 
Тамара Грубин, Бојана Дадић и Момчило Матић. 
 



Ученици нашег одсека су током године освојили бројне награде на домаћим и 
међународним такмичењима у категоријама соло инструмент и камерна музика. 
 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА, март 2016 
 
I  НАГРАДЕ 
 
Ристић Невена,VI омш кл. Н. Прибићевић                 
Јочић Ива, V омш кл. А. Богић                            
Бојић Кристина, V омш кл. Ј. Вукајловић 
Милосављевић Никола, V омш кл. М. Матић 
Бојић Јована, V омш кл. С. Драмићанин 
Радовић Михаило, V омш кл. Г. Радовић 
Додиг Софија, IV омш кл. Ј. Коматина                 
Баста Елена, IV омш кл. Т. Јокетић                 
Балиновић Михајло, IV омш кл. Н. Прибићевић                 
Дуцић Катарина, IV омш кл. Т. Јокетић                 
Вучковић Ивана, VI  омш кл. Т. Грубин    
Николић Јелисавета, III омш кл. Ј. Вукајловић 
Јосифоски Анђела, III омш кл. А. Богић                              
Миленковић Ирина, III омш кл. Т. Бошковић        
Радовић Нађа, III омш кл. А. Вујадиновић 
Ђорђевић Соња, II омш кл. Ј. Вукајловић 
Бодрожић Ања, II омш кл. Ј. Вукајловић 
Зоговић Ђурђа, II омш кл. Т. Јокетић                 
Мујаковић Андреа, II омш кл. А. Богић                              
Радосављевић Дуња, II омш кл. А. Богић                              
Ђајић Тамара, II омш кл. С. Драмићанин 
Крстић Павле, II омш кл. А. Вујадиновић 
Сузић Маријана, II омш кл. Ј. Вукајловић 
Чаворовић Петра, II омш кл. Ј. Вукајловић 
Урошевић Наталија, I омш кл. Т. Јокетић                 
Божовић Јована, I омш кл. А. Богић                              
Видојевић Ања, I омш кл. Ј. Гагић  
Ивановић Андрија, II омш кл. Н. Јовановић 
Николић Доротеја, II омш кл. Н. Благојевић 
Воларев Наталија, I смш кл. Н. Јовановић 
Смиљић Милица, I смш кл. Н. Јовановић 
Николић Ђорђе, II смш кл. Н. Благојевић 
Поповац Јована, III смш кл. Н. Јовановић 
Милетић Урош, III смш кл. Н. Благојевић 
Чулић Андреа IV смш кл. Н. Јовановић 
Милекић Теодора, IV смш кл. Б. Лаловић 



Панић Урош, III смш кл. Т. Милошевић 
Жикић Сташа, I смш  кл. С. Драмићанин                               
Здравковић Јована, I омш кл. А. Вујадиновић           
Тркуља Ања, II омш кл. А. Богић                                      
Вучковић Михаило, II смш кл. Т. Грубин    
Грего Лаура, II смш кл. Ј. Зечевић           
Мартић Леонтина, III смш кл. Ј. Вукајловић 
Ивановић Режак Марго, III смш кл. А. Вујадиновић               
Павловић Кристина, IV смш  кл. С. Драмићанин                               
Митровић Теодора, IV омш кл. Ј. Вукајловић 
Дуо „Амици“  кл. Г. Радовић                              
Дуо Ивановић Режак Марго-Павловић Кристина кл. А. Вујадиновић               
Дуо „Море“ кл. Н. Благојевић 
Дуо „Акордандо“ кл. Ј. Зечевић           
Дуо Сташа и Богдан кл. С. Драмићанин       
                       
II  НАГРАДЕ 
 
Чубрић Лана, V омш кл. Т. Јокетић                 
Урошевић Милица, V омш кл. Т. Јокетић                 
Ћалић Стефан, V омш кл. Т. Јокетић                 
Деврња Григорије, V омш кл. А. Вујадиновић               
Митровић Иван, III омш кл. Г. Радовић                              
Нешић Милица, III омш кл. С. Драмићанин       
Митровић Симона, III омш кл. Т. Јокетић                 
Маројевић Марија, I смш  кл. Н. Благојевић 
Сеч Бранка,   II смш кл. Т. Грубин                                        
 
                   
РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 2016. 
 
ЛАУРЕАТ 
„Естампе“ Богић В.М. и Јездић В. 
Ана Илијоска Богић и Ивана Тодоровић 
 
 
I  НАГРАДЕ 
 
Додиг Софија 
Јелена Коматина, кл.сарадник Бисерка Маровић 
 
Жикић Сташа 
Санда Драмићанин, кл.сар. Наташа Кузманоски 
 



Јосифоски Анђела 
Ана Илијоска Богић, кл.сарадник Смиља Јосифоски 
 
Радовић Михаило 
Гордана Радовић, кл. сарадник Даша Раичевић 
 
 „Сестрице“ Миленковић Ирина и Искра 
Татјана Бошковић и Марија Јовановић 
 
Николић Ђорђе 
Наташа Благојевић, кл.сар. Хелена С. Гавроска 
 
 „Дуо Море“ Тркуља Ања и Николић Ђорђе 
Наташа Благојевић 
 
Ристић Невена 
Нина Прибићевић, кл.сарадник Даша Раичевић 
 
Јочић Ива 
Ана Илијоска Богић, кл.сарадник Бисерка Маровић 
 
Вучковић Ивана 
Г. Радовић/Т. Грубин, кл.сар. Бисерка Маровић 
 
 
II  НАГРАДЕ 
 
Николић Јелисавета 
Јелена Вукајловић, кл.сарадник Бисерка Маровић 
 
Грего Лаура 
Јована Зечевић, кл.сарадник Даша Раичевић 
 
 „Аccordando“ Митровић Т. и Мартић Л. 
Јована Зечевић 
 
Чулић Андреа 
Нада Јовановић, кл.сарадник Ана Кокир 
 
Тркуља Ања 
Ана Илијоска Богић, кл.сарадник Бисерка Маровић 
Здравковић Исидора 
Михајло Михајловић, кл.сарадник Ана Кокир 
 



 „Лид“ Жикић Сташа и Спасић Богдан 
Санда Драмићанин и Ивана Тодоровић 
 
Сузић Маријана 
Јелена Вукајловић, кл.сарадник Бисерка Маровић 
 
Поповац Јована 
Нада Јовановић, кл.сарадник Ана Кокир 
 
Милекић Теодора 
Борислав Лаловић, кл.сарадник Стеван Врца 
 
Панић Урош 
Томислав Милошевић, кл.сарад. Јелена Цветковић 
 
Смиљић Милица 
Нада Јовановић, кл.сарадник Ана Кокир 
 
Бојић Кристина 
Јелена Вукајловић, кл.сарадник Бисерка Маровић 
 
Мартић Леонтина 
Јелена Вукајловић, кл.сарадник Бисерка Маровић 
 
 
III НАГРАДЕ 
 
Милосављевић Никола 
Момчило Матић, кл.сарадник Радмила Пеурача 
 
Вучковић Михаило 
Г. Радовић / Т. Грубин, кл.сар.Бисерка Маровић 
 
Ћурчић Ивана 
Нада Јовановић, кл.сарадник Ана Кокир 
 
 „Амици“ Радовић Михаило и Марковић Андреј 
Гордана Радовић и Смиља Јосифоски 
 
Воларев Наталија 
Нада Јовановић, кл.сарадник Ана Кокир 
 „Форте“ Режак И. Марго и Павловић Кристина 
Ана Вујадиновић 
 



ПОХВАЛЕ 
 
Милетић Урош 
Наташа Благојевић, кл.сар. Хелена С. Гавроска 
 
 
ФЕСТИВАЛ „РАДОСТ МУЗИЦИРАЊА“ 
03.04.2016.  
 
На основу пропозиција Фестивала, двочлани жири у саставу ред. проф. виолине ФМУ Маја 
Јокановић и Орфеј Симић, концертмајстор Симфонијског оркестра у Клагенфурту 
(Аустрија) дискусијом о кандидатима је донео одлуку о добитницима награде „Љубивоје 
Николић“ за 2016. Додељене су све три, равноправне, награде. Једна од тих награда 
припала је ученици наше школе: 
 
МАРГО ИВАНОВИЋ РЕЖАК, МШ „Коста Манојловић“ 
класа Ана Вујадиновић, проф. 
Клавирски сарадник Наташа Кузманоски 
 
Награђени ученици, добитници награде „Љубивоје Николић“ ће наступити 27. маја на 
солистичким концертима у сали Гварнеријус, Центра лепих уметности Јована Колунџије. 
 
 
РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЗАЈЕЧАР, 07-13.МАЈ 
2016. 
12.05.2016.  
 
Гудачки оркестар омш „Коста Манојловић“ Земун – 98 / I 
 
Софија Додиг IV р. виолина – 98 I 
Дуо „Естампе“ Камерни ансамбл – 100 I 
Вероника Мона Богић VIp. виолина 
Василија Јездић Vp. клавир 
 
 
РАСПЕВАНЕ СТРУНЕ, НОВИ САД, 21. МАЈ 2016. 
24.05.2016. 
 
На међународном такмичењу гудача „Распеване струне“ (МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад) 
ученица Јосифоски Анђела IIIр. (класа проф. Ана Илијоска Богић) je освојила I1 награду 
(100 поена) и проглашена је за лауреата целог такмичења. 
 
 
 



“СУСРЕТИ ВИОЛИНИСТА” СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, 21.5.2016. 
29.05.2016.  
 
Прве награде  
БОГИЋ ВЕРОНИКА МОНА 
Кл. Ана Илијоска Богић 
Кл.сар. Неда Алексић 
 
ЈОЧИЋ ИВА 
Кл. Ана Илијоска Богић 
Кл.сар. Неда Алексић 
 
 
“МЛАДИ ВИРТУОЗ” МШ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ БЕОГРАД, МАЈ 2016. 
24.05.2016. 
 
II награде 
ЗОГОВИЋ ЂУРЂА, II р. 
Кл. Татјана Јокетић 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ“ – ВАЉЕВО, MАЈ 2016. 
02.06.2016. | 
 
I награде 
ЗДРАВКОВИЋ ЈОВАНА, I ср. 
Кл. Ана Вујадиновић 
Кл. сарадник: Наташа Кузманоски 
 
МАРГО ИВАНОВИЋ-РЕЖАК, III ср. 
Кл. Ана Вујадиновић 
Кл. сар. Наташа Кузманоски 
 
 
II награде 
НЕНАДОВИЋ МАРТИНА , I ср. 
Кл. Тамара Грубин 
Кл. сар. Бисерка Маровић 
 
МИТРОВИЋ ТЕОДОРА, IV ср. 
Кл. Јелена Вукајловић 
Кл.сар. Бисерка Маровић 
 



ПАВЛОВИЋ КРИСТИНА , IV ср. 
Кл. Санда Драмићанин 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
 
III награде 
ЗДРАВКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ , III ср. 
Кл. Санда Драмићанин 
Кл.сар. Наташа Кузманоски 
 
СЕЧ БРАНКА, II ср. 
Кл. Тамара Гругин 
Кл.сар. Бисерка Маровић 
 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ „ОХРИДСКИ БИСЕРИ“, МАКЕДОНИЈА, ЈУН 2016 
21.06.2016.  
 
Првa наградa 
 
Вероника Мона Богић, 100 поена 
Класа Ана Илиоска Богић 
 

          Руководилац стручног већа  
       Татјана Јокетић 

 
 
 
3.4.3.ОДСЕКА ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ 
 

Професори и ученици дувачког одсека имали су једну врло интересантну годину, 
испуњену наступима како у школи тако и на концертима и такмичењима ван школе. 
На почетку школске године имали смо 117 ученика а шк.годину завршавамо са 111, с тим 
што два ученика флауте из класе В.Стајевића су одустали од наставе два часа пре краја. 
Предвидјени интерни и јавни часови одржани су по плану који је донешен на почетку 
школске године. Поред тога одржани  су успешни концерти у Артгет галерији поводом 
Дана школе, и завршни концерт који је првобитно био планиран да се одржи на 
земунском кеју али је због временских услова одржан у великој Сали наше школе. 
Ученици из одељења ˝Вељко Рамадановић˝учествовали су и на завршном концерту 
оделејења у Студентском Културном Центру.  Ученици одсека учествовали су на завршном 
концерту школе на КНУ. 



Сви испити су одржани у предвиђеним терминима. Биљана Ненадовић, 3. средње, 
кл.проф. Д.Матић, свој испит из флауте полагаће у августу. Васић Анастасија 4. средње, 
полаже дипломски накнадно, односно  ванредно, на јесен. Шесторо наших ученика је 
конкурисало на пријемном испиту за СМШ,  од којих је четворо положило испит. Једна 
ученица је положила испит у МШ˝Станковић˝. Било је мањих проблема који су решени у 
току школске године. 
У току школске године остварена је и сарадња са еминентним уметницима и 
професорима Вељком Кленковским и Александром Буркертом. Сарадња кларинетиста са 
професорима у виду мастеркласа и семинара постоји од прошле године а по први пут су 
професори флауте направили сарадњу са професором А.Буркертом који је довео целу 
своју класу да уприличе вечерњи концерт  којем су се успешно придружили и ученици 
наше школе. План за следећу школску годину је да са оваквим видом усавршавања 
настави и да се сарадња прошири на друге професоре. У плану је и сарадња са ФМУ, 
дувачки одсек, у виду концерата студената. 
Велико признање добио је проф. Радивој Лазић у виду каријерне награде Заједнице 
музичких и балетских школа Србије. Предлог одсека је да се проф.Р. Лазићу додели звање 
просветног саветника. 
И ове године изванредна сарадња са клавирском сарадницима, проф. Лидија Толди, 
проф.Бисерка Маровић, проф. Ана Кокир, проф. Никола Здравковић, проф. Јелена 
Цветковић, проф. Хелена Стојановић увек и свуда на високом нивоу. 
 
Активности ученика из класе проф.Антонијевића 
Концерт поводом дана сколе; 
Бркић Небојша, 1. ср.  
Јовановић Аљоша, 3. н 
Завршни годишњи концерт; 
Јовановић Аљоша , 3.н и Сергеј Чавић 5. р.. 
Бркић Небојша, 1.ср. и Тодоровић Теодора, 1. ср. 
Ћуковић Матеја, 2.н. Концерт одељења Рамадановић  у СКЦ-у 
ТАКМИЧЕЊА 
Даворин Јенко;  
Бркић Небојша, 1 ср.  лауреат 
Јовановић Аљоша, 3. н  1/2 
Републичко камерна; 
Јовановић Аљоша ,3. Р. Сергеј Чавић, 5.н. 1. награда 
Бркић Небојша 1.ср. и Тодоровић Теодора 1ср. 1. награда 
 
НАСТУПИ  ВАН ШКОЛЕ 
Дуо Анђелковић Диса, 3.ср.и Новаковић Урош 3.ср. Капетанија, Калемегдан. 
Дуо Бркић Небојша, 1.ср и ТеодораТодоровић, 1.ср  Дани Београда 



Дуо Јовановић Аљоша, 3.р.Сергеј Чавић, 5. р. Дани Београда 
Дуо Бркић Небојша 1.ср и Аљоша Јовановић, 3. р. Земун кеј, Калемегдан. 
 
Активности ученика из класе проф .Тијане Крстић 
Дарија Поповић- 2. награда на Јенку и 2. нагр. у Позаревцу.  
Остали ђаци били су активни на хуманитарним концертима у Дому инвалида, интерним 
часовима и другим школским наступима 
Убразна полагања- Јелисавета Дјоковић- положила 3. и 4. раз.  Милица Вујчић завршила 6. 
у јануарском року због обавеза у средњој школи. 
 
Активности ученика из класе проф. Кирна 
Милошевић Марта 2.ср., 1.наг. у  Позаревцу 
Јовановић Андреј  1. ниже  ,  1. наг. у Пожаревцу 
Концерт у Арт - гету ,( дан школе-  концерт дувача )  Јовановић Андреј 1.н. и Јовановић 
Марија 1.ср концерту СКЦ- у ( Одељење Рамадановић )  Јовановић Андреји Милошевић 
Марта и дует Јовановић Марија и Којић Вељко Концерт обоиста у Панцеву :  Јовановић 
Андреј 1.ниже , Васић Ана Марија 1. ниже и Јовановић Марија, 1.ср. Никола Здравковић – 
клавири Иван Кирн - обоа : Концерт професора у МШ " Станковић " и концерт у МШ " 
Манојловић" поводом отварања реновиране сале Концерт камерне музике :  Никола 
Здравковић и Кирн Иван МШ" Станковић " и концерт у МШ " Живорад Грбић " у Ваљеву  

Активности ученика из класе проф.Стајевића 

Допуђ Петра, 1. награда такмичење˝Лисински˝, 2. награда ˝Јенко˝, 2. награда˝Коњовић. 
Арт гет-Петра Допуђ 
Завршни концерт- Лена Јоковић и Ксенија Николић 
Пројекти ˝Диско вече˝и Евергрин и џез вече˝, на којима је свирана музика која излази ван 
плана и програма а који су доживели велики успех и публицитет. 
Линк- хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=СтТеx5тХТвА 
Лична активност-концерти професора у МШ˝Станковић˝и отварање реновиране сале 
МШ˝Коста Манојловић˝. 
 
Активности ученика из класе проф. Китановића 
Олујић  Сара 1 награда Петар Коњовић 
Берат Маша 2 награда, Мали виртуоз 
Николић  Владимир 2 награда, Мали виртуоз 
Олујић Сара дала две године за једну и уписала 1 средње 
Остали ђаци наступали у редовним терминима на интерним и јавним наступима школе. 
 
Активности ученика из класе проф .В.Ненадовића 
Ђорђевић Матија, 1. награда Мали Виртуоз 
Лазар Ревишин, 2. награда Мали виртуоус 
Игор ревишин, 2. награда  Мали Виртуоз 

http://2.sr/
http://1.sr/
http://1.sr/


Лична активност: Члан жирија на Фестивалу музичких школа Србија, члан жирија на 
такмичење ˝Лисински˝, члан жирија на такмичењу˝Мали виртуоз˝ 
 
Активности ученика из класе проф.Р.Лазића 
Ученик Славен Балаћ, 2.ОМШ, имао је 10 такмичења у школској 2015/16. Освојио је 6 
првих, 3 друге и 1 трећа награда. 
Прве награде: 
1.Републичко такмичење камерни дуо 
2.Пожаревац соло 
3.Пожаревац камерни дуо 
4.Републички Фестивал Зајечар 
5.Млади виртуоз 
6.Мајски сусрети 
Друге награде 
1. Фемус Суботица  
2. Даворин Јенко Београд  
3. Емона Словенија  
Трећа награда 
1. Италија Царлино соло 
Наступи ученика Славена Балаћа: 
1.Филозофски факултет Нови Сад, отварањеМеђународн енаучне конференције “Значај 
породице за формирање креативног детета”, 25.09.2015. 
2. Земун, Стара капетанија, отварање изложбе слика 04. 11. 2015. 
3. Хуманитарни концерт за помоћ деци са аутизмом у Синагоги, Нови Сад, 28. 11. 2015. 
4. 18. 12. 2015. наступ у ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад, поводом новогодишњих 
празника. 
5. Суботица 12. 03. 2016. Аудиција под покровитељством Социете Генерал банке за помоћ 
младим талентима. 
6. Завршни цонцерт првонаграђених на такмичењу "Младивиртуоз", МШ Коњовић,  
Београд. 
 
Лична актвност: Радивој Лазић добио је Награду за животно дело ЗМБШ Србије"за више 
годишње свестрано деловање у образовање младих талената и за несебичну љубав, 
пожртвовање, пријатељство и знање уложено у одрастање уметника". 
 
Активности ученика из класе проф.Р.Менђана 
Марија Ковач, 3. награда, такмичење Коњовић 
1. награда, такмичење дрвених дувача у Пожаревцу 
 
Активности ученика из класе проф.Д.Матића 
Убрзано, Лонић Милана 3. омш у јануару, а 4. омш у јуну 2016. 
Биљана  Ненадовић, 3. смш полагаће флауту у августу 
 
Активности  ученика из класе проф. Б.Вукелића 



Концерти поводом Дана школе: Анђела Љубичић 3. ви (сала БГ Филхармоније) и Лончар 
Никола 3. ви (сала МШ“К.Манојловић).  
Концерт на земунском кеју:  Трио два кларнета и баритон саксофон- Анђела Љубичић 3. 
ви. 
Концерт школе на Калемегдану : Дуо алт саксофона  Љубичић Анђела 3. ви и Лончар 
Никола 3. ви.  
Концерт  школе у оквиру Дана музике испред ЈДПа: Љубичић Анђела  3. ви. 
Б.Вукелић је предавач на зимској и летњој радионици дувача у Тивту. 
 
 

      Руководилац дувачког  актива  
       Владислав Стајевић 

 
 
3.4.4.ОДСЕКА ЗА ХАРМОНИКУ 
 
У првом полугодишту 2015.-2016.године одржано је дванаест Интерних  часова, два 
Интерна часа класе- М.Михаиловић,  један Интерни час класе –С. Ушљебрка, два Интерна 
часа класе – Д. Ракић,  два Преслушавање и  два Јавна часа.  Ученици са одсека су 
наступили и на свечаностима ван школе,  Концертима за вртић, на Јавним часовима школе 
као и на Концертима поводом Дана школе: 

-Дуо Олимп (Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић 
наступили су у Гроун плази на 3. Балканском симпозијуму воћа, 16.09.2015.год.; 

-Дуо Олимп (Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић 
наступили су у Дому пензионера, 05.10.2015.год.; 

-Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић наступио је у Библиотеци-Земун, 
09.10.2015.год., поводом Дана рођења Иве Андрића.; 

-Симеуновић Илија 6. раз., класа М.Марковић наступио је у великој Сали школе на 
Концерту Бели штап, 15.10.2015.год.; 

- Дуо Олимп (Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић 
наступили су у Мадленијануму – Земун на свечаности поводом Дана општине Земун, 
05.11.2015.год.; 

-Јелена Кељаћ 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић наступила је на свечаности из Србије са 
љубављу. Свечаност је одржана у Дому културе у Азањи поводом стогодишњице од 
почетка Албанске голготе , уз представљање руско-српских односа, 3.11.2015.год.; 



-Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, наступио је на Концерту лаурета Смотре 
талената у Сремским Карловцима. Концерт је одржан у Сали СКЦ-а, 23.11.2015.год.; 

-Симеуновић Илија 6. раз., класа М.Марковић наступио је на свечаности Светски дан 
борбе против инвалидитета у Сава центру, 03.12.2015.год.; 

-Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, наступио је на Концерту поводом Дана 
школе у сали школе, 04.12.2015.год.; 

-Гарић Драго 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, наступио је на Концерту поводом Дана школе у 
сали Београдске филхармоније, 09.12.2015.год.; 

-Урем Маша 1. раз.,Крајиновић Лука 1. раз. и Марчек Марко 4. раз., класа М.Марковић 
наступили су на Концерту поводом Дана школе, одељење „Вељко Рамадановић“, 
15.12.2015.год.; 

-Николић Стефан 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, наступио је у Земунској библиотеци „Свети 
Сава“, 18.12.2015.год.; 

-Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, наступио је на свечаности поводом 
школске Славе Свети Сава у малој Сали школе, 26.01.2016.год.; 

-Дуо Олимп (Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић 
наступили су на Свечаној академији поводом Дана пољопривредног факултета, 
Пољопривредни факултет, Земун 28.03.2016.год. ; 

- Гарић Драго 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић, наступио је на Књижевној вечери поводом 100 
година од рођења Недовић Драгише у Косовској 9, Земун, 25.03.2016. год.; 

- Дуо Аструм (Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Кељаћ Јелена 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић 
наступили су КБЦ „Бежанијска Коса“ поводом Дана медицинских сестара,10.05.2016.год.; 

- Концерт одељења „Вељко Рамадановић“ наступили су Шошкић Уна 2. раз. и Митровић 
Живота 3. раз., класа М.Марковић,  05.06.2016.год.; 

- На манифестацији Празник лабудова у Земуну наступио је Штулић Алекса 2. раз., класа 
Б.Биочић, 10.06.2016.год.; 

-  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., Гарић Драго 2. раз.ср.шк. и Кељаћ Јелена 2. раз.ср.шк. из   
класе Д.Ракић наступили су на Хуманитарном концерту Подржи живот у Дому културе у 
Азањи, 10.06.2016.год.; 



Ученици из класе Д.Ракић  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср. 
шк.одржали су три солистичка концерта:  

- 16.09.2015. год. Културни центар Горњи Милановац, у оквиру Филмског 
фестивала; 

- 12.10.2015.год. Галерија Арт-гет, Београд; 
- 14.09.2015.год. у МШ „Живорад Грбић“, Ваљево; 

Ученици из класе Д.Ракић  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Кељаћ Јелена 2. раз.ср. 
шк.одржали су Концерт у Народном музеју у Смедеревској Паланци, 27.04.2016.год.. 

Ученици из класе Д.Ракић  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк.  Гарић Драго 2. раз.ср. шк. и 
Јелена Кељаћ 2. раз.ср.шк. одржали  Концерта у Српском културном центру у Белгороду 
24.05.2016.год.. Ово је иначе била прва свечаност одржана у новоотвореном центру.  

Ученик из класе Д.Ракић  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. одржао је солистички Концерт у 
Центру за културу и уметност у Алексинцу, 06.04.2016.год. 

Ученици из класе Д.Ракић  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср. шк. 
наступили су на 65. Светском трофеју, који је ове године одржан у Мартинију у 
Швајцарској (20.-25.10.2015.год.). У категорији Национални трофеј Гарић Драго је заузео 
четврто место,  у категорији Јуниори- двоетапно Мирковић Алекса је заузео четврто 
место. Ученици су као дуо наступили и у категорији World music- без ограничења година, 
где су заузели седмо место. 

Ученици из класе Д.Ракић  Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср. шк. 
наступили на Интернационалним Данима хармонике, такмичењу у организацији Прашког 
конзерваторијума, Чешка (29.10.-01.11.2015.год.). Гарић Драго је освојио златну диплому 
(1-1 награда), Мирковић Алекса је постао лауреат категорије. У оквиру овог конкурса 
Мирковић Алекса је наступио и на Концерту пријатељства  где се представило десетак 
европских земаља. 

Ученик Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић на Смотри талената у Сремским 
Карловцима (07.-08.11.2015.год.) је освојио лауреатско место, апсолутни победник свих 
категорија. 

На 18.Међународном такмичењу хармонике, Лозница, Србија, 12.03.2016.год., лауретско 
место је освојио Гарић Драго 2. раз.ср.шк., прве награде Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., 
Николић Стефан 4. раз.ср.шк., другу награду је освојила Кељаћ Јелена 2. раз.ср.шк.. Сви 
награђени су из класе Д.Ракић. 



На 1.Београдском фестивалу хармонике 27.03.2016.год. другу награду освојио је Башић- 
Палковић Звездан 4. раз.ср.шк. из класе С.Ушљебрка. 

На Фестивалу Словенске музике, Београд, 02.04.2016.год. прву награду је освојио 
Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. класа Д.Ракић. 

На такмичењу The best musical mind, Беркли колеџ, Београд, 02.04.2016.год. у ФИНАЛЕ је 
ушао Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић. 

На 4.Мех-фесту, Београд 02.-03.04.2016.год. лауреатска места освојили су Гарић Драго 2. 
раз.ср.шк., класа Д.Ракић, Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и дуо Олимп 
(Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић. Прве награде 
освојили су Бокун Лазар 1. раз., класа Д.Ракић, Степић Алекса 1. раз., класа М.Павловић и 
Перуничић Лука 3. раз., класа Д.Ракић.Друге награде освојили су Пашић-Палковић 
Звездан 4. раз. ср.шк., класа С.Ушљебрка, Николић Стефан 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и 
дуо Аструм(Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Кељаћ Јелена 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић. 

На Републичком такмичењу, Београд, другу награду је освојила Петаковић Ивана 3. раз., 
класа Д.Вагнер. 

На 11.Међународном такмичењу Хармонија , Белгород, Русија 20.-23.05.2016.год. гран-
при (апсолутни победник такмичења) је освојио Гарић Драго 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић. 
Лауреат категорије камерни ансамбли дуо Аструм (Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и 
Кељаћ Јелена 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић. Прво место дуо Олимп (Мирковић Алекса 4. 
раз.ср.шк. и Гарић Драго 2. раз.ср.шк.), класа Д.Ракић. Друго место је заузела Кељаћ 
Јелена 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић. 

На 13. Мајским сусретима младих хармоникаша 27.-28.05.2016.год. у Лазаревцу, 
лауреати у својим категоријама Бокун Лазар 1. раз., класа Д.Ракић, Гарић Драго 2. 
раз.ср.шк., класа Д.Ракић, Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и дуо Аструм 
(Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. и Кељаћ Јелена 2. раз.ср.шк.) класа Д.Ракић. Прву награду 
је освојио Пумпаловић Лазар 1. раз., класа Д.Ракић. Другу награду су освојили Кељаћ 
Јелена 2. раз.ср.шк., класа Д.Ракић и Башић-Палковић Звездан 4. раз.ср.шк., класа 
С.Ушљебрка. 

На 7. Међународном фестивалу Акордеон арт 15.-17.06.2016.год., Источно Сарајево, прву 
награду освојио је Мирковић Алекса 4. раз.ср.шк. из класе Д.Ракић. Трећу награду освојио 
је Башић-Палковић Звездан 4. раз.ср.шк. из класе С.Ушљебрке. 

Средином децембра успешно су одржане Школске смотре ниже школе и  Технички 
испити средње школе. 



У јуну месецу реализована су четири дипломска испита.Ученици Башић-Палковић 
Звездан, Николић Стефан и Мирковић Алекса успешно су наступили на својим 
дипломским концертима. За најуспешнији дипломски испит је проглашен испит 
Мирковић Алексе из класе Д.Ракић. Ученик Вуковић Алекса није положио дипломски 
испит и прелази у статус ванредног ученика. 

У јуну месецу успешно су реализовани испити ниже и средње школе. У августовском 
испитном року свираће три ученика ниже школе. 

У јуну месецу на пријемном испиту за први разред средње школе наступила су три 
ученика и сва три су успешно положили пријемни испит. 

Професори са одсека су се стручно усавршавали у оквиру установе, као и на 
акредитованим семинарима. 

Руководилац актива хармонике  
Данијела Ракић 

 
3.4.5. ОДСЕКА ЗА ГИТАРУ 
 
У школској 2015/2016 одсек гитаре је успешно извршио све планиране задатке и обавезе. 
Сви уписани ученици у ОМШ и СМШ су успешно положили испите и завршили  
разред.Одсек је учествовао на Републичком такмичењу и постигао запажене резултате. 
Наши ђаци су свирали на концертима поводом Дана школе и на многим концертима 
ореганизованим у оквиру школе и ван ње. 
Средњу школу су уписала три ученика (Владета Маринков, Златковић Катарина, Величков 
Матеја). 
Један ученик Јана Банда 2. ОМШ није приступила испиту те тако није завршила разред. 
Два ученика 4. разреда СМШ , Ана Хавран и Саздановић  Момчило , су успешно одсвирали 
дипломске концерте. 
Одсек је одржао два пријемна испита и  уписао 21-ог новог ученика у ОМШ. 
                                                                                           
                                    Руководилац одсека гитаре  
          Попара Сретен 
 
3.4.6. ОДСЕКА ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ 
 
 
Професори на одсеку: Соло певање Светлана Вранић – руководилац одсека, Ана 
Јовановић и Ненад Ненић. Клавирски сарадници Елена Гавроска Стојановић, Стеван Врца 
и Неда Алексић (Никола Марковић). Професори читања с листа: Ана Јовановић и Ненад 



Ненић. Професори камерне музике: Ана Јовановић, Ненад Ненић, Наташа Кузманоски и 
Стеван Врца. 
 
На почетку школске године уписано 27 редовних ученика и 1 ванредан, од тога 6 у први 
ОМШ, 5 у други ОМШ, 4 у први СМШ, 4 у други СМШ, 5 у трећи СМШ и 3 у четврти СМШ. 
Измене у току године: у новембру се исписала 1 ученица (трећи), а у току године су се 
уписала 2 редовна и 1 ванредан ученик у СМШ (други и трећи разред). 
 
Први разред ОМШ завршило 6 ученика, други разред СМШ завршило 5 ученика (2 
примљена као редовни, а 2 као ванредни у СМШ). Први разред СМШ завршило у јуну 4 
ученика, други разред СМШ завршило у јуну 3 ученика (2 нису изашла на испит у јуну), 
трећи разред СМШ завршило у јуну 5 ученика ( 1 ванредан  није изашао на испит у јуну) и 
дипломирало у јуну 3 ученика (1 ванредан ученик није дипломирао у јуну). 
 На пријемном испиту за први разред ОМШ (2016/2017) примљено 11 редовних ученика. 
 
 

Одсек соло певање ОМШ завршило (свих) 5 ученика:  

(*Јана Шантрић) је прошле школске године завршила ОМШ 

име и 
презиме 

успех да ли је 
изашао/ла 
на 
пријемни 
за СМШ? 

да ли је 
положио/ла? 

да ли је 
примљен/а 
у СМШ? 

доправни, 
накнадни 

награде 

Ива 
Лаштро 

5,00 да да да / вуковац 

Лука 
Роквић 

2,75 да да НЕ / / 

Марија 
Жировић 

4,50 да да да / / 

Стефан 
Пуђа 

5,00 да да НЕ / вуковац, 

посебна 
достигнућа 

Анна 
Хавран 

5,00 не / / / вуковац 



(*Јана 
Шантрић) 

Прошле 
године 

да да НЕ / / 

УКУПНО 5 4.45 5 5 2 / 3 вуковца, 
1 посебна 
достигнућа 

 

 
Рад у стручним жиријима на такмичењима и фестивалима:  
Ана Јовановић – Фестивал на Убу и ``Мита Топаловић`` у Панчеву (омш) 
Ненад Ненић - ``Српска соло песма`` Младеновац, ``Мита Топаловић`` Панчево (смш) и 
Интернет такмичење. 
 
23.06.2016. обављена је провера комплетне документације за школску 2015/2016 годину. 
 
Хронологија: 
 
Прво полугодиште 
-стручни актив 1 28.08.2015. 
-стручни актив 2 (заједнички родитељски састанак) 05.09.2015. 
-стручни актив 3 28.09.2015. 
-концерт поводом Дана белог штапа Сала школе 15.10.2015. 
-интерни час класа Ненић 20.10.2015. 
-интерни час класа Јовановић 22.10.2015. 
-концерт одсека у Пожаревцу 26.10.2015. 
-стручни актив 4 и извештај за прво тромесечје 29.10.2015. 
-интерни час класа Вранић 02.11.2015. 
-интерни час класа Вранић 05.11.2015. 
-такмичење Вера Виткаи Ковач и завршни концерт 6.-8.11.2015. 
-такмичење Српска соло песма у Младеновцу 14.-15.11.2015. 
-интерни час класа Јовановић 19.11.2015. 
-такмичење Никола Цвејић у Руми 27.-28.11.2015. 
-јавни час одсека свих класа 30.11.2015. 
-концерт поводом Дана школе Сала школе 04.12.2015. 
-предавање Балда Микулића из Хрватске Терапија пјевањем 05.12.2016. 
-концерт поводом Дана школе Београдска филхармонија 09.12.2015. 
-такмичење Лазар Јовановић у Београду 10.-13.12.2015. 
-такмичење Мита Топаловић у Панчеву 12.-13.12.2015. 
-концерт професора поводом Дана школе Сала Станковић 17.12.2016. 
-сусрети у Мокрањцу Сала Мокрањац 22.12.2016. 
-стручни актив 5 22.01.2016. 
-стручни актив 6 28.01.2016. 



-извештај за прво полугодиште 29.01.2016. 
 
Друго полугодиште 
-позив ФМУ за професионалну праксу студената 02.02.2016. 
-интерни час школе у Сали Мокрањац 22.02.2016. 
-извештај о прегледу документације 24.02.2016. 
-концерт Лидија Јовановић и Стевана Врце у Гварнеријусу 27.02.2016. 
-интерни час класе Јовановић 03.03.2016. 
-концерт професора поводом реновирања Сале школе 12.03.2016. 
-интерни час класа Јовановић 14.03.2016. 
-интерни час класа Јовановић 17.03.2016. 
-Фестивал у Аранђеловцу 20.03.2016. 
-такмичење Мита Топаловић у Панчеву 20.03.2016. 
-интерни час класа Вранић 24.03.2016. 
-интерни час класа Ненић 25.03.2016. 
-интерни час класа Вранић 31.03.2016. 
-интерни час класа Вранић 07.04.2016. 
-такмичење Бруна Шпилер и завршни концерт у Херцег Новом 07.-10.04.2016. 
-интерни час класа Ненић 15.04.2016. 
-Дани Београда 17.04.2016. 
-Фестивал на Убу 18.-23.04.2016. 
-Пролећна изложба Стара капетанија 20.04.2016. 
-такмичење Лав Мирски Осијек, Хрватска 6.-8.05.2016. 
-Републички фестивал МБШС у Зајечару 07.-13.05.2016. 
-концерт хора Архивокс из Словеније 14.05.2016. 
-такмичење Петар Коњовић 05.2016. 
-дипломски концерт Милица Петровић 30.05.2016. 
-интерни час школе посвећен Светлани Крстић 02.06.2016. 
-дипломски концерт Борис Балуновић 08.06.2016. 
-дипломски концерт Тања Кнежевић 09.06.2016. 
-концерт Милице Опачић 12.06.2016. 
 
Награде: 
 
Међународно такмичење ``Вера Виткаи Ковач`` Нови Сад 
Ана Гаротић кл.Вранић ПРВА 1 
Јелена Спасић кл.Ненић ДРУГА 2 
Јована Цураковић кл.Вранић ДРУГА 3 
Лука Роквић кл.Јовановић ТРЕЋА 1 
Катарина Новчић кл.Јовановић ТРЕЋА 1 
Стефан Александар Пуђа кл.Ненић ПРВА 1 
 
Такмичење ``Српска соло песма`` Младеновац 
Јелена Спасић кл.Ненић ПРВА 3 



Игор Андрић кл.Ненић ПРВА 1 
Стефан Александар Пуђа ЛАУРЕАТ 
 
Међународно такмичење ``Никола Цвејић`` Рума 
Ана Гаротић кл.Вранић ДРУГА 
Катарина Новчић кл.Јовановић ДРУГА 
 
Међународно такмичење ``Лазар Јовановић`` Београд 
Игор Андрић кл.Ненић ПРВА 3 
Андрија Николетић кл.Ненић ПРВА 3 
Тања Кнежевић кл.Ненић ДРУГА 2 
 
Међународно такмичење ``Мита Топаловић`` Панчево 
Марија Стефановић кл.Јовановић ПРВА 4 
Тадија Митровић кл.Ненић ПРВА 5 
Ива Лаштро кл.Јовановић ДРУГА 1 
Лука Роквић кл.Јовановић  ПРВА 1 
Марија Жировић кл.Ненић ПРВА 5 
Кристина Мартаћ кл.Вранић ЛАУРЕАТ СМШ 
Борис Балуновић кл.Ненић ПРВА 
 
Међународни музички фестивал Аранђеловац 
Катарина Новчић кл.Јовановић ПРВА 2 
Лука Роквић кл.Јовановић ДРУГА 
 
Међународно такмичење ``Мита Топаловић`` Панчево 
Трио Малене кл.Јовановић ПРВА 4 
Трио Сореле ПРВА 5 
 
Међународни фестивал ``Бруна Шпилер`` Херцег Нови, Црна Гора 
Андрија Николетић кл.Ненић ПРВА 
Силван Јанковић кл.Ненић ПРВА 
 
Итернационални фестивал на Убу 
Марија Стефановић кл.Јовановић ПРВА 2 
Трио Малене кл.Јовановић ЛАУРЕАТ  
 
Међународно такмичење ``Лав Мирски`` Осијек, Хрватска 
Ана Гаротић кл.Вранић ПРВА 
Катарина Новчић кл.Јовановић ПРВА 
Силван Јанковић кл.Ненић ДРУГА 
Стефан Александар Пуђа кл.Ненић ПРВА 
Ида Магарашевић ТРЕЋА 
 



Републички фестивал МБШС Зајечар 
Лука Роквић кл. Јовановић ПРВА 
 
Међународно такмичење ``Петар Коњовић`` Београд 
Игор Андрић кл. Ненић ПРВА 
Тања Кнежевић кл. Ненић ТРЕЋА 
 
УКУПНО: 37 
ЛАУРЕАТИ: 3 
ПРВЕ: 22 
ДРУГЕ: 8 
ТРЕЋЕ: 4 
 

44 сата стручног усавршавања у школи у оквиру својих развојних 
активности:……………………………………………………………………………………………15/16 

-Цвијета Зузорић концерт Оперетике 17 ч (03.10.2015.) 2 сата 
-концерт полазника барокне радионице ДКСГ 20 ч (03.10.2015.) 2 сата 
-Синеплекс Метрополитен Опера Верди Трубадур 19 ч (03.10.2015.) 3 сата 
-Светски дан слепих ‚‚Бели штап‚‚ у Сали школе 19.30 (15.10.2015.) 2 сата 
-Синеплекс Метрополитен Опера Верди Отело 19 ч (17.10.2015.) 4 сата 
-Народно позориште Верди Риголето 19.30 (21.10.2015.) 3 сата 
-Мадленијанум Орландо премијера (29.10.2015.) 3 сата 
-Синеплекс Метрополитен Опера Вагнер Танхојзер (31.10.2015.) 5 сати 
-Народно позориште Пучини Тоска (31.10.2015.) 4 сата 
-Народно позориште Верди Отело (22.11.2015.) 4 сата 
-Опероза Хајдн Апотекар СКЦ (03.12.2015.) 2 сата 
-Народно позориште Пучини Тоска (04.12.2015.) 4 сата 
-Семинар Балдо Микулић Терапија пјевањем (05.12.2016.) 6 сати 
-Мадленијанум Хендл Орландо (05.12.2015.) 2 сата 
-Мастер клас Џојс Дидонато лајвстрим (05.12.2015.) 3 сата 
-Синеплекс Метрополитен Опера  Бизе Ловци на бисере (16.01.2016.) 4 сата 
-Народно позориште Верди Аида (26.01.2016.) 4 сата 
-КНУ Међ.Дан Сећања На Жртве Холокауста (27.01.2016.) 3 сата 
-Синеплекс Метрополитен Опера Пучини Турандот (30.01.2016.) 4 сата 
-Оперски гала концерт КНУ (04.02.2016.) 2 сата 
-Снимање за ЦД Ана Јовановић (08.02.2016.) 3 сата 
-Фолксопер Беч Штраус Слепи миш (12.02.2016.) 4 сата 
-Гварнеријус концерт (Бах) Лидија Јовановић и Стеван Врца(27.02.2016) 2 сата 
-НП концерт студената Р.Бакочевић (01.03.2016.) 2 сата 
-Рајмунд Театар Беч концерт Кунце/Ливај: Моцарт (05.03.2016.) 2 сата 
-Свечано отварање Сале школе концерт професора (12.03.2016.) 3 сата 
-Инклузивно образовање – резултати анкете за професоре (17.03.2016.) 10 сати 



-Скупштина града концерт Марко Пантелић (26.03.2016.) 2 сата 
-Народно позориште Пучини Боеми (09.04.2016.) 3 сата 
-Синеплекс Метрополитен Опера Доницети Роберто Деверо(16.04.2016.) 4 сата 
-Скупштина града концерт Ана Петровић (05.05.2016.) 2 сата 
-ФМУ предавање Р.Бакочевић Методика (18.05.2016.) 2 сата 
-КНУ годишњи концерт школе (22.05.2016.) 2 сата 
-Арт Гет концерт студената А.Илић (23.05.2016.) 2 сата 
-Филхармонија концерт студената певања (25.05.2016.) 2 сата 
-Народно позориште Пучини Боеми (25.05.2016.) 3 сатa 
-Сала школе концерт A.Кувељић (28.05.2016.) 2 сата 
-СЦ Чајковски Е.Оњегин (11.06.2016.) 4 сата 
-ДКЦ концерт Милице Опачић (12.06.2016.) 2 сата 
-Дом војске 20 год. Педагошког рада Љ.Живковић (17.06.2016.) 2 сата 
-Народно позориште Верди Отело (18.06.2016.) 4 сата 
- Народно позориште Верди Риголето (22.06.2016.) 3 сата 
-Хорови међу фрескама (23.06.2016.) 2 сата 
-Гварнеријус Антонија Мират сопран (24.06.2016.) 2 сата 
-Мадленијанум Хуманитарни концерт Н.Ненић (28.06.2016.) 2 сата 
 
 
АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ:  
-Трансфер знања и интердисциплинарност наставних садржаја и општеобразовних 
предмета у области музичке уметности бр.764 К2 П2 (02.11.2015.) 8  
-Одрастање без алкохола, дроге, кoцкe, секти и насиљa бр.170 К3 (18.-22.11.2015) 16 
-Oцена, самопроцена и формативно оцењивање бр.417 К2 (18.-22.11.2015) 8 
-Програм мировног образовања бр.120 K4 (18.-22.11.2015) 16 
-Позитивна дисциплина у школи и породици бр.118 К4 П4 (новембар 2015.) 16 
-Напредне технологије у настави бр.210 К1 П10 (25. И 26. 06.2016.) 16  
 
 
 
                                                                                     Руководилац одсека соло певања   
       Светлана Вранић 
 
 
3.4.7. ОДСЕКА ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ  
 

У школској 2015/2016 години имали смо част да дужност директора школе, од почетка 
школске године преузме колегиница са нашег одсека – НаталијаМилојевић. 
У  настави, њу је заменио Милош Родић, који је запослен на одређено време 
У школској 2015/2016 години наставу теоретских предмета обављало је укупно 19 
наставника,и то: 



-Весна Лазић - солфеђо у  6-годишњој, 4-годишњој и  двогодишњој ОМШ 
-Александра Каралић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и СМШ 
-Милош Родић - 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 и СМШ 
-Јасмина Ашику – солфеђо и теорија музике у 6-годишњој ОМШ и  4-годишњој ОМШ 
-Ивана Бусанчић – солфеђо, теорија музике и хор у 6-годишњој и 4-годишњој 
ОМШ,водила је ихор ОМШ 
-Емилија Вукелић - солфеђо и теорија музике у 6-годишњој, 4-годишњој и припремном 
разреду за слабовиде ученике 
-Нина Суботић - солфеђо у 6-годишњој ОМШ; солфеђо и музички облици у СМШ 
-Александра Лазендић - солфеђо, хармонија и контрапункт у СМШ 
-Оливера Стамболић – солфеђо, музички облици и контрапункт у СМШ 
-Владимир Милојичић – хармонија, и музички облици у СМШ (до фебруара 2016, после 
тога само хармонија) 
-Мирјана  Латић – историја музике, национална историја музике и етномузикологија у 
СМШ 
-Небојша Цвијановић – оркестар ОМШ, оркестар СМШ, хор СМШ као и свирање партитура 
са основама дириговања на одсеку за музичку продукцију у СМШ 
-Мирослав  Савић  (МП) -АУДИО, МИДИ, дизајн звука за медије, савремена хармонија, 
хармонија 
- Душан Петровић (МП)-  АУДИО, МИДИ, дизајн звука, савремена хармонија, савремена 
миди, електро-акустична композиција 
- Зоран Маринковић  (МП) – аудиотехника 
Александра Самолов  (МП)  - акустика 
Изузев  Весне Лазић (која је у настави солфеђа имала 50%), Зорана Маринковића и 

Александре Самолов (са одсека музичка продукција) - до почетка другог полугодишта, сви 

остали наставници теоретских предметарадили су нанеодређено време са 100 % радног 

времена. У другом полугодишту дошло је до промене, тако што је наставник Милојичић 

Владимир преузео дужност помоћника директора, а у настави остао са 40%, предајући 

хармонију трећем разреду СМШ.Преостали део норме од 60% преузела је Андреа Гајић 

(запослена на одређено време), предајући хармонију и музичке облике у СМШ. 

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, два кабинета 



 за солфеђо у популарној „кућици“ добила су клавинове. 
Пракса која је уведена пре неколико година, да се у децембру и мају одрже колоквијуми 
из солфеђа настављена је и ове године: у децембру је одржана смотра диктата за ОМШ и 
СМШ, а у мају смотра парлата и мелодијских примера за ОМШ и СМШ. Ово се показало 
веома корисно, тако да ће се са тиме наставити и убудуће, уз стално побољшавање 
квалитета и критеријума. У фебруару  и крајем марта  одржана је и смотра из хармоније – 

свирањемодулација, за ученике 2. 3. и 4. разреда СМШ. 

У  току школске године за све теоријске предмете су урађени и ревидирани испитни 

захтеви као и дефинисање и усклађивање захтева за оцењивање у  оквирима правилника 

о оцењивању ученика. 

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.Два ученика, 

нажалост, нису положила поправни испит. 

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

теорије 

музикена пријемном испиту  из солфеђа за СМШ.Такође,  на пријемним испитима на 

високо-школске установе у области музике, наши ученици 4.разреда СМШ су показали 

висок проценат успешно положеног испита из солфеђа идругих теоретских предмета.  

Ова школска година је донела следеће награде ученика на такмичењима: 
 
РЕЗУЛТАТИ  РЕПУБЛИЧКОГ  ТАКМИЧЕЊА ИЗ  СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ  
Одржаног  5. и  6.децембра 2015. године: 
СОЛФЕЂО: 
Милан Ђукић    (II разред СМШ)                                    I награда               96,66поена 
Лаура Грего (II разред СМШ)                                 II    награда            94       поена 
Огњен Милосављевић   (Iразред СМШ)                     II    награда            93       поена 
Класа : Нина Суботић 
ТЕОРИЈА  МУЗИКЕ: 
Лаура Грего (II разред СМШ)                                         I    награда            94       поена 
Класа : Нина Суботић 
 
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА 
Огњен Милосављевић  (I разред СМШ)              I   награда  98,66 поена 



Јован Младеновић     (I разред СМШ)       I   награда  96,33поена 
Лаура Грего                  (IIразред СМШ)        II   награда 93,66поена 
Милан Ђукић                (IIразред СМШ)          II   награда 91,66поена 
Класа : Нина Суботић 
 
ТАКМИЧЕЊЕ  "VIVA LA MUSICA"  Сремска Митровица – ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
Анна Хавран  I  награда 
Мастило Магдалена – похвала 
Класа: Оливера Стамболић 
ТАКМИЧЕНЈЕ ИЗ СОЛФЕЂА У ЛАЗАРЕВЦУ 
Миа   Матковић    (III разред СМШ)          I   награда   
Класа: Оливера Стамболић 
 
ТАКМИЧЕЊЕ „КОРНЕЛИЈЕ“  - ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
Јовановић Магдалена(VIОМШ)I   награда        100 поена 
Јоцић Јована                          (VIОМШ)I   награда        100 поена     
Лаврнић  Кристина( VIОМШ)I   награда95 поена 
Класа: Јасмина Ашику 

 

Извештај о реализацији пројекта „Квизум“ 

 

Пројекат „Квизум“ је  школске 2015/16. предвиђен Школским програмом МШ „Коста 

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

била је Наталија Милојевић, директор школе, аутор и председник организационог одбора 

Александра Каралић, професор солфеђа и теорије музике, док су чланове жирија чинили 

професори теоретских предмета четири средње музичке школе у Београду: Сања Булбић 

(МШ „Даворин Јенко“), Катарина Павловић (МШ „Ватрослав Лисински“),Ј. Штрбац(МШ 

„Станислав Бинички“) и Оливера Стамболић (МШ „Коста Манојловић“). 

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

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

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

школу распоређени у три екипе: 

- „Пчелице“: Ана Хавран (IV), Лаура Грего (II) и Лана Хаџи-Антић (I) 

- „Intermezzo“: Милица Нешковић (IV), Сара Фрејзер (III) и Теодора Тодоровић (I) 



- „Cantus firmus“: Константин Костић (IV), Ева Грујић (II) и Милош Грнчароски (I) 

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

„Даворин Јенко“ (екипа „Триангл“) и ученици МШ „Стаковић“ (екипа „Корнелије“). 

Квизум је реализован у два дана. Првог дана, 20. марта 2016. године, одржана је прва 

елиминациона етапа, у којој је из даљег надметања испала екипа „Пчелице“. Другог дана, 

27. марта 2016. године, одржане су друга и трећа, односно финална етапа. Финалној етапи 

„Квизума“ приступиле су екипе „Корнелије“ и „Триангл“. 

Сваку етапу чинио је одређени број игара и то: 

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

- „Слагалица“ 

- „Споро, брже, најбрже“ 

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

- „Слагалица“ 

- „Дуго, краће, најкраће“ 

- „Пронађи уљеза“ 

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

- „Слагалица“ 

- „Лако, теже, најтеже“ 

- „Пронађи уљеза“ 

- „Асоцијације“ 

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

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

музичких термина, а трећом је процењивана способност аудитивног опажања музичких 

елемената – звучни примери у свим играма аудитивног опажања снимљени су и обрађени 

у рачунарским програмима и током квиза су били репродуковани преко звучника. У 

четвртој игри екипе су се надметале у визуелном запажању у нотном тексту, док се у петој 

игри истакла способност ученика у асоцијативном повезивању музичких и не-музичких 

термина. 

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



искоришћен је искључиво за награду првопласиранојекипи, ваучер сваком члану екипе од 

по 5.000 дин у музичкој кући "Lyra Stile ". 

Највећа заслуга самој замислии реализацији Квизума припада на првом месту 

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

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

Милојичић, Нина Суботић, АлександраЛазендић и Мирјана Латић. Весна Ракоњац је и 

овог пута динамично и на занимљив начин истрајалау улозиводитеља свих 6 сати, а за 

одличну техничку реализацију у погледу звука заслужни суМиша Савић и ученици 

продукције (Лав Петровић). 

Захвални смо и поносни на све поменуте, који су несебично и волонтерски уложили свој 
труд и учествовали у реализацији овог пројекта. 
У току ове школске године чланови стручног већа теоретских предмета присуствовали су 
акредитованим семинарима и постигли одређени број часова за нови, петогодишњи 
циклус. Неки од тих семинара одржани су у нашој школи, током викенда, тако да стручно 
усавршавање наставника теоретских предмета није утицало на одржавање редовне 
наставе. У оквиру стручног усавршавања у установи, сви наставници су остварили 
минимум 44 
обавезних сати. Одржано је 8 презентација и трибина са дискусијама, на којима су 
предавачи били колеге са одсека, 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. 
У мају месецу одржан је веома посећенинтерни час класе Александре Лазендић у оквиру 

предмета  контрапункт,  на коме су ученици изводили вокалне каноне и друге полифоне 

вокалне и инструменталне композиције и на занимљив начин приказали примену 

полифоније. 

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: Александра Каралић и 

Јасмина Ашику. 



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 
упогледу инвентивних ваннаставних активности и разних облика стручног усавршавања. 
                                             

                                                                        Руководилац стручног већа теоретских предмета 
                                                                                                 Мирјана Латић  

 

 

3.4.8. ОДСЕКА ЗА ОПШТЕ-ОБРАЗОВНУ НАСТАВУ 
  

У школској 2015-2016. години општеобразовну наставу похадјало је  77 ученика. Од тога 1. 
разред 18 ученика, 2. 18, 3. 16 и 4. 25. Први разред су завршили сви ученици с тим што је 
Здравковић Јована полагала разредни испит из историје у јуну. Други разред су завршили 
сви ученици, Јеленковић Стефан је положио разредне испите из социологије, историје и 
информатике у августу.3. разред су завршили сви ученици, Здравковић Василије је 
полагао поправни из историје. Четврти разред је завршило 23 ученика, Добродолац 
Матеја и Дјуровић Андјела нису завршили разред. 

У току ове школске године ученици су посетили сајам књига, организована је посета 
Калемегдану уз предавање проф. историје Стојанке Милић као и одлазак у позориште на 
представу „Кир Јања“. У мају је организован излет у Нови Сад и Сремске  Карловце. 

                                                                                                                                                                            
                                                                            Србислава Вуков Симентић 

3.4.9.ОДСЕКА ЗА МУЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ 
 

Све редовне активности одсека за музичку продукцију везане за наставу обављене 
су према плану и програму. Матуранти су завршили школовање са просечно добрим 
успехом и у до сада највећем броју уписали студије које су желели. Током претходне 
школске године на Одсеку је, поред наставе остварена следећа динамика активности: 

• Аранжирање, припрему нотног материјала и штимова као и снимање и продукцију 
за потребе оркестра хармоника проф. Блаженке Босиљчић. Овај посао биће 
поверен ученицима 2. године.  

• Снимање више од двадесет концерата камерне и солистичке музике на Коларцу, у 
СКЦ-у и Сали школе. Готово сваки концерт, од ренесансне и барокне до савремене 



музике био је сниман од стране различитих група ученика 1., 2 и 3. године. Неки од 
снимака налазе се на сајту школе. 

• Снимање матурских испита ученика са вокално-инструменталног одсека обавили 
су превасходно ученици 4. године. Документација извођења на завршном испиту 
обогаћена је за нових десетак снимака. 

• Снимање концерата одржаних поводом дана школе. Снимци су архивирани и 
похрањени у документацији школе. 

• Студио и контролна соба су окречени током летњег распуста и генерално 
почишћени како би рад и боравак у овим просторијама био пријатнији. 
 

Мирослав Савић, 
наставник теоријских предмета 

3.4.10. КОРЕПЕТИТОРА 
 
     Клавирски сарадници су и ове, као и свих претходних година, од самог почетка 
неуморно свирали, наступали, и пружали несебичну подршку нашим сјајним ђацима, 
дајући тако велики допринос све бољем и већем угледу и успеху наше школе. Међу 
бројним наступима и такмичењима издвојила бих Смотру музичких талената у Сремским 
Карловцима, где су наступали Ана Кокир и Никола Здравковић. Ученик кога је пратила Ана 
Кокир- виолончело- освојио је на смотри 1. награду; затим концерте В. Богић које је 
пратила Б. Маровић, као и концерт ученика певачког одсека у Пожаревцу где су наступали 
Х.Гавроска, С.Врца и Н. Марковић . Никола Здравковић имао је неколико солистичких 
концерата, у салама М.Ш “Мокрањац” и “Вучковић”, у Галерији Арт гет, као и у Дому 
културе у Пироту. Ана Кокир пратила је ученике на Семинарима виолончела Милана 
Карановића и мастер-класовима Ксеније Јанковић и Георга Бајића. Хелена Гавроска 
пратила је ученике соло певаче на Међународном такмичењу у Новом Саду, где су 
освојили једну 1. и једну 2. награду, као и на такмичењу у Младеновцу, где је један ученик 
био лауреат такмичења, а освојене су такође и 2 1. награде. Такође је учествовала и на 
такмицењу “Лазар Јовановић”, где су ученици освојили две 1. и једну 2. награду. Бисерка 
Маровић пратила је ученике на семинару проф. Балашова, а такође је наступила и на 
концерту ансамбла Таурунум на Коларцу. Наравно, не могу а да не поменем и 
овогодишњу прославу Дана школе, којој су својим наступима на свим концертима у школи 
и ван ње знацајно допринели Лидија Толди, Наташа Кузманоски, Даша Раичевић, Никола 
Здравковић, Ана Кокир, Стеван Врца, Бисерка Маровић, Хелена Гавроска, Јелена 
Цветковић…и као, по мом мишљењу, најлепши и најинтересантнији догађај- концерт 
професора, на коме су наступили скоро сви већ поменути клав.сарадници,и, пружајући 
тако велику подршку, професионализмом на сцени и пијанистичким умећем обогатили и 
употпунили такође сјајне наступе колега са дувачког, гудачког и певачког одсека. Ана 
Кокир и Хелена Гавроска такође су на овом концерту имале и одличан солистички наступ, 
изводећи дела Дебисија и Скрјабина. Желим посебно да се захвалим свим колегама сто су 



својим ентузијазмом допринели томе да се подсетимо основне сврхе и суштине нашег 
посла- да свирамо, да стварамо, друзимо се и радујемо музици. Честитамо и хвала! 

 

                                                 Руководилац одсека 
                                                                         Радмила Пеурача 

 
 
 
 
3.4.11. ИЗВЕШТАЈ ШЕФА ОДЕЉЕЊА"ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 
 

У току школске године 2015/16 настава је одржана по распореду,плану и програму. Сви 
професори су наставу држали у својим собама по плану. Одржано је доста интерних и 
јавних наступа као и интерних часова класе.  

У децембру поводом Дана школе одржан је концерт слепих и слабовидих ученика у Сава 
Центру.  Такође,у јуну месецу је одржан концерт слепих и слабовидих у дворани СКЦ.  

Републичко такмичење је одржано у априлу,као и Мали виртуоз,где су ученици освојили 
многобројне награде. Од срца честитамо ученицима, родитељима и професорима на 
постигнутом успеху.  

Школска година је завршена по плану и програму веома успешно.      

 
     Руководилац одељења „В.Рамадановић“ 

            Момчило Матић 
 

 
 
3.4.12. РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ I  РАЗРЕДА СМШ 

У школској 2015/16 је уписано 34 ученика – 11 ученика у музичку гимназију.  
У току школске године Косановић Марта је напустила школу. 
На крају школске године одличан успех има 23 ученика, вр. добар успех – 10 ученика. 



Дисциплинске мере: Здравковић Јована има вр. добар (4) из владања због 8 
неоправданих часова и има Укор одељенског старешине.  
Награде и похвале: 2015/16 ученици су освојили 10 првих награда на такмичењима, 7 
других и 2 треће . Похваљени су због одличног успеха (5,00) ученици: Грнчароски Милош, 
Тодоровић Теодора и Хаџи Антић Лана.  
 

      одељенски старешина, Весна Ракоњац     

      

                                                               

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ II РАЗРЕДА СМШ 

           Укупно уписаних ученика на другој години 38, од тога 26 на вокално-
инструменталном одсеку и 12 на музичкој продукцији. 
Што се тиче В.И. одсека два ученика обнављају разред, а један не иде даље. Остали 
ученици су успешно завршили разред.  
18 ученика је завршило разред са одличним успехом, 3 са врло добрим и два са добрим 
успехом. 9 ученика има све петице. 
На одсеку музичке продукције сви ученици су положили разред. 
4 ученика су са одличним успехом, 5 са врло добрим и 3 са добрим. Један ученик је са 
свим петицама. 
 
Похвале и награде: 
 
Ђукић Милан: 1. награда на републичком такмичењу из солфеђа 
Грего Лаура: 2. солфеђа и 1.  из теорије 
Гарић Драго: Светски трофеј 4. награда. Интернационални дани хармонике у Прагу 1. 
награда 
Андрић Игор: 1/ 1 Српска соло песма,  1/3 награда међународно такмичење Лазар 
Јовановић 
Николетић Андрија: 1/3 међународно такмичење Лазар Јовановић 
Мартаћ Кристина: Лауреат међународно такмичење Мита Топаловић 
Пешић Јелена: Међународно такмичење ,,Даворин Јенко” 3. награда 
Андрић Игор: Међународно такмичење ,,Петар Коњовић” 1. награда 
Николетић Андрија: Међународни фестивал соло пјевача ,,Бруна Шпилер” 1. награда  
Сеч Бранка: 3. награда Међународно такмичење ,,Златне степенице”  
Гарић Драго: Мајски сусрети младих хармоникаша, Лазаревац – Лауреат 



                      ,,Хармонија”, Белгород, Русија, ,,Гран приx” 
Прво место дуо Олимп 
                       Међународно такмичење хармонике, Лозница, Лауреат 
Кељаћ Јелена: Мајски сусрети младих хармоникаша, Лазаревац – 2. награда 
                        Лауреат дуо Аструм 
                      ,,Хармонија”, Белгород, Русија, 2. место 
                        Лауреат дуо Аструм 
                        Међународно такмичење хармонике, Лозница, 2. награда 
Вучковић Михаило: Републичко такмичење 3. награда 
Грего Лаура: Републичко такмичење 2. награда 
Тркуља Ања:Републичко такмичење 2. награда 
Здравковић Исидора: РТ 2. награда 
Жарак Александар: РТ 2. награда 
Николић Ђорђе: РТ 1. награда 
Ђукић Милан: Међународно такмичење младих пијаниста, Ниш, 3. награда 
 

      Одељенски старешина, Милош Родић 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ III РАЗРЕДА СМШ 

 

            У августовском поправном року на испит из хармоније је изашло петоро ученика: 
Биљана Ненадовић, Павловић Филип, Александра Марковић, Леонтина Мартић и Гачић 
Милица при чему једино ученица Биљана Ненадовић није положила испит и према томе 
није стекла услов да упише четврти разред већ обнавља III разред.  

Пет ученика обнавља разред, и то : Анђелковић Диса, Панић Урош, Здрвковић Василије, 
Милетић Урош и Силван Јанковић; Поповац Јована се исписала из школе у јуну месецу и 
прешла у другу школу. 

Од уписаних 32  на почетку године и имајући у виду уписане и исписане током целе 
године, затим исхода на поправном испиту,као и ученике који обнављају годину  на крају 
школске године, трећи разред за школску 2015/2016 завршило је  26 ученика. 

 Успех ученика, одличних 7 ; врло добрих 15, добрих 4 . Средња оцена 3,69. 

                                                                                                                                                

     одељенски старешина , Владимир Милојичић  



 

ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ  IV  РАЗРЕДА СМШ 

Школску 2015/16. Годину на ВИ одсеку у 4. Разреду почело је да похађа 26. Ученика. У 
самом току школске године није било ни новоуписаних, као ни искључених ученика из 
разреда. Од укупно 26 ученика, до данашњег, последњег дана школске 2015/16. Године, 
дипломирала су 22 ученика, од тога 19-оро петицом, а троје врло добрим (оцена 4). 
Преостала четири ученика која до данашњег дана нису дипломирала, а то су Васић 
Анастасијаа, Ди Сомма Софиа, Вуковић Алекса и Матановић Александра, предали су 
молбу секретаријату наше школе за полагање матурског испита. Вуковић Алекса ће 
полагати поправни матурски испит на данашњи дан  (31.8.2016.), Матановић Александра 
ће полагати матурски испит 06.09.2016., док Ди Сомма и Васић Анастасија одлажу 
полагање матурског испита до даљњег. 

Двадесетдва ученика која су се до данашњег дана (31.08ч.2016) завршила четврти разред 
( од укупно 26 ученика из разреда), остварили су следећи успех: 12 ученика има одличан 
успех, 9-оро ученика има вр. добар успех, а 1 ученик има добар успех. Ђак генерације је 
Мирковић Алекса.  
У току школске 2015/16. године ученици 4. разреда ВИ одсека освојили су укупно 28 
награда, од тога 18 првих, 8 других и две треће и освојили су две похвале.  
Потом, у току школске  2015/16 сви ученици су се примерно владали, изузев Саздановић 
Момчила који је разред завршио врло добрим владањем због учесталог изостајања са 
наставе. У току школске 2015/16 године изречене су укупно 4 опомене одељенског 
старешине, након којих су ученици кориговали своје понашање, те им је закључена 
петица из владања на крају школске године уз сагласност Одељенскога већа. 
У дневнику рада, у рубрици напомена (стр. 114-121) уписано је  које су факултете  ученици 
уписали у јунском року школске 2015/16. Године; Балуновић Борис је већ дипломирао 
историју на Филозофском факултету у Београду, Башић Палковић Звездан, Мирковић 
Алекса и Николић Стефан уписали су Музичку академију у Источном Сарајеву – одсек 
хармоника, Домоњи Марина – Природноматематички факултет у Новом Саду – 
депертман биологија, Иритано Александра и Николов Јована уписале су клавир на ФМУ у 
Београду, Јоветић Јована ће бити ђак 4. Разреда Филолошке гимназије у Београду 
школске 2016/17., а исте  школске године Јоксимовић Даниела биће ђак 4. Разреда 
Земунске гимназије, Кнежевић Тања је већ студент Филолошког факултета у Београду, 
Матило Магдалена – Грађевински факултет у Београду, Милекић Теодора још увек чека 
упис на ФМУ у Београду (контрабас на гудачком одсеку), Митровић Теодора – виолина на 
Музичкој академији у Новом Саду, Павловић Кристина – виолина на ФМУ у Београду, 
Петровић Милица је већ  студент музикологије  на ФМУ у Београду, Раденковић Теодора и 



Спасић Тијана уписале су Пољопривредни факултет у Београду, Саздановић Момчило није 
полагао пријемни испит ни на једном факултету ове школске године,  Ђурић Ивана – 
виолончело на ФМУ у Београду, Хавран Анна – Музичку академију у Прагу – одсек за 
гитару, Чикић Марија – Музичка академија у Нишу ( виолина)- , Чулић Андреа – Музичка 
академија у Бечу – гудачки одсек , виолончело.  
 
 

Одељенски старешина, Оливера Стамболић  

 

 

3.5. АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 
 
 Чланови Актива за Развојни план:  
Светлана Вранић (наставник соло певања, координатор) 
Небојша Цвијановић (диригент, члан) 
Тијана Крстић (наставник флауте, члан) 
Тања Јаблановић (наставник клавира, члан) 
Санда Драмићанин (наставник виолине, члан) 
Биљана Поповић (представник локалне самоуправе) 
Вера Томић Тошков (представник Савета родитеља) 
 
У току претходне школске 2015/2016. године актив за развојни план се састајао 10 пута са циљем 
да анализира реализацију плана 2011/2016. године. 

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, сва стручна већа на челу са њиховим руководиоцима и наставници који имају директну 
обавезу да појединачне циљеве и задатке спроведу у дело. 

На основу самовредновања рада, школа је сама утврдила резултате свога рада, своје јаке и слабе 
снаге и своја постигнућа у одређеним областима у предходном периоду. Стручни актив за 
развојно планирање је сачинио SWOT анализу на основу самовредновања и вредновања школе и 
извештаја о реализацији развојног плана , као и на основу извештаја о раду школе у претходних 
пет година. 

На основу извештаја из претходног периода направљен је концепт  за израду новог Развојног 
плана за наредних пет година. Сакупљени су и обједињени извештаји свих носилаца активности. 



Детаљан извештај за претходни период налази се у новом документу Развојни план за период 
2016/2021.године. 

Нови Развојни план завршен је у августу месецу 2016. године. 

 

                                                                 Тим ШРП мш ‘’Коста Манојловић’’ Земун 
                                                                               (руководилац С. Вранић) 

 
 
 
 
 
 
3.6. ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ 

 

 У школској 2015/2016.год. Тим је радио у саставу: Наталија Милојевић,  Снежана 
Тодоровић, Милица Бабовић, Мирјана Латић, Снежана Милчић, Бранкица Бауер Бабић, 
представник родитеља. Тим је у потпуности реализовао годишњи план рада. Евалуирани 
су следећи развојни циљеви: Самоевалуација као мера превенције осипања ђака, 
Организовање хуманитарних концерата у домовима за старе, за децу са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, децу без родитеља, дечијим болницама, Подизање 
професионалног нивоа дувачког одсека и Сензибилисање јавности за инклузивни приступ 
музичком образовању деце оштећеног вида, унапређивање и развијање модела 
инклузивног образовања. Током године Тим је остварио тесну сарадњу са Тимом за развој 
школског програма и Тимом за школско развојно планирање.  

Поред планираних активности, у сарадњи са Тимом за инклузивно образовање 
осмишљена је и спроведена анкета међу професорима школе. Анкета је укључивала 
питања о инклузивној пракси, моделу рада са даровитим ученицима и искуству у раду са 
децом са развојним тешкоћама. Школски психолог презентовала је резултате анкете на 
Наставничком већу у марту 2016.год. 

На основу праћења изостајања ученика школски психолог је указала на потребу 
увођења посебних мера које су усмерене на смањење броја изостанака како би ученици 
редовније похађали наставу, имали боље резултате и развили одговорност према својим 
обавезама. Уз свесрдну помоћ проф. Оливере Стамболић, школски психолог формулисала 
је Упутство за правдање изостанака за разредне старешине, родитеље и ученике. 
Педагошки колегијум је усвојио Упутство за наредну школску годину у јуну 2016.год. 



 

Снежана Тодоровић, психолог 
 
 

 
3.7. ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

У школској 2015/2016.год. Тим је радио у следећем саставу: Наталија Милојевић, 
директор, Снежана Тодоровић, психолог, Соња Ђукић, проф.српског језика, Ивана 
Михаиловић, проф.енглеског језика, Весна Смиљанић, проф.физичког васпитања, 
Александар Николов, представник родитеља и Лав Петровић, представник ученика.  
Сасатнак Тима одржан је у децембру 2015.год . На дневном реду биле су следеће теме: 1. 
Крађа лап-топ рачунара у школи; предлог мера за превенцију крађа у школском простору 
2. Упознавање чланова Тима са документима и протоколима који се односе на превенцију 
насиља и реаговање на појаву насиља 3. Однос професора и ученика - школски 
механизми разматрања примедби ученика и родитеља. 

У шк.2015/2016.год.школски психолог је осмислила анкету за ученике о присуству 
различитих облика насиља у школи. Анкета је спроведена у септембру 2015.год. Психолог 
је презентовала резултате анкете  ученицима и Савету родитеља у октобру 2015.год. 

Током године, у разматрању примедби ученика и родитеља учествовали су по 
потреби поједини чланови Тима, директор, помоћник директора, руководиоци одсека, 
разредне старешине и школски психолог.  

У случајевима евидентираног породичног насиља, укључен је током године 
надлежни Центар за социјални рад. 

Снежана Тодоровић, психолог 

 
 
 
3.8. ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                  
У шк.2015/2016.години одржана су 2 састанка Тима за инклузивно образовање. Први 
састанак одржан је у септембру 2015.год. На састанку је анализирана школска ситуација: 
број ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, редовност ажурирања 
базе података ученика и потребе за израдом ИОП-а.   
Други састанак Тима одржан је у марту 2016.године. На дневном реду биле су следеће 



теме:         1. Акивности за регулисање радног места нотограф/тифлотехничар за Брајеву 
музичку нотацију и2. Одговорност ученика и родитеља према музичком материјалу на 
Брајевом писму. 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

- За ученика Далибора Бабића,клавир, 5.разр., класа, Радојка Ивановић, израђен је 
ИОП-2 на основу евалуације прошлогодишњег ИОП-а. 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. 

- За нове ученике ОВ урађени су педагошки профили и ажурирани су 
прошлогодишњи педагошки профили свих ученика са оштећеним видом и осталим 
развојним тешкоћама. Школски психолог је координирала израду педагошких 
профила са професорима главног предмета и професорима солфеђа. 

- У оквиру самовредновања рада школе осмишљена је и спроведена анкета за 
професоре о инклузивном образовању. Резултати анкете презентовани су на 
Наставничком већу. 

Тим је радио у саставу: Наталија Милојевић, директор, Снежана Тодоровић, Србислава 
Вуков, Данијела Петровић. У раду Тима учествовале су Марија Јовановић и Гордана 
Виденовић, нотографи. 

Снежана Тодоровић, психолог 

Стручни актив за развој школског програма 

 
У школској 2015/2016. години план Стручног актива за развој школског програма (у даљем 
тексту Актив) спровођен је на основу евалуације циљева из претходних година, тренутних 
потреба школе, као и нових идеја, насталих током измене и допуне постојећег Школског 
програма. Поред координатора и чланова Актива, реализацији документа допринели су 
директор школе, Наталија Милојевић, руководиоци стручних већа, као и спољни 
сарадници. 

На првом састанку Актива у школској 2015/2016. години, одржаном 10. октобра 2015. 
године, утврђен је измењен састав Актива у односу на школску 2014/2015. годину: 

1. Александра Каралић (наставник солфеђа, координатор), координатор, 
2. Владимир Николић (наставник виолине, члан), 
3. Наташа Благојевић (наставник виолончела, члан), 
4. Михајло Михајловић (наставник виоле, члан), 



5. Ивана Тодоровић (наставник клавира, члан), 
6. Ирена Опаров Добрила (наставник клавира, члан), 
7. Сретен Попара (наставник гитаре, члан), 
8. Блаженка Биочић (наставник хармонике, члан), 
9. Ведран Ненадовић (наставник трубе, члан), 
10. Борислав Лалови (наставник контрабаса, члан) 
11. Ана Јовановић (наставник соло певања, члан) и 
12. Наталија Милојевић (директор, члан). 

Услед промена законских регулатива, које су у последње време постале честе, на првом 
састанку Актива донета је одлука о формалној и суштинској промени Школског програма, 
на управо онај начин како то захтевају актуелна законска, подзаконска и школска акта. 
Иако је постојећи Школски програм на снази до краја школске 2016/2017. године, 
промене које је било потребно унети су веома захтевне, тако да је закључено да је 
неопходно да рад на изменама започне већ у текућој, 2015/2016. години.  Да би се овај 
план остварио, координатор Актива, Александра Каралић, уз помоћ директора, Наталије 
Милојевић, ступила је у контакт са Бориславом Максимовић, консултантом за област 
образовања и спољњим сарадником Школе, уз чију помоћ су постављени оквири и нацрт 
за израду допуњеног и измењеног Школског програма. 

Сама реализација постављеног плана се током школске године спроводила готово 
континуирано. У рад Актива укључени су и руководиоци стручних већа, психолог школе, 
Снежана Тодоровић, секретар школе, Саша Петровић, као и наставници који су, поред 
чланова Актива учествовали у изради новог документа. 

Коресподенција свих учесника у изради Школског програма одвијала се углавном 
електронским путем. Поред тога, одржано је и неколико сасастанака, већином у другом 
полугодишту школске године, на којима се расправљало о форми, нацрту, предлозима, 
редоследу и самом садржају документа. 

Све идеје су записане, разматране, усвојене у мање или више измењеном облику. 
Формиран је нови садржај документа, који је покривао све прописане законске елементе. 
На састављању документа Актив је радио и током летњег распуста, када су формирана 
важна поглавља која се односе не смотре ученика. Том приликом, одређени наставници 
школе, који не припадају Активу, показали су се као веома заинтересовани и корисни, што 
је узето у обзир приликом касније усвојене измене чланова. 

Нова, ревидирана и, сходно законској регулативи, измењена структура Школског 
програма била је велики изазов за чланове. Садржај је распоређен у двадесет једно 
поглавље и у потпуности реализован током школске године, а у овом извештају измењена 
структура приказана је у целости: 
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20.  ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   
21.  ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ  

21.1. ПРОЈЕКАТ: „МУЗИКА ЗА СВЕ“ 
21.1.1. Предшколско припремни програм (П.П.П.) – Индивидуална радионица 

„Где живи музика“  
21.1.2. Групни клавир – Групна радионица „Упознајмо инструменте“ 

21.2. ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ ЗА ПРИПРЕМНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
21.2.1. Музички вртић   
21.2.2. Музичко забавиште  
 

21.3. ПРОЈЕКАТ: „КВИЗУМ“ 
        Поред успешно састављене структуре Школског програма, чланови Актива детаљно су 
разрадили сваки од наслова. Сви сачињени текстови нису, као што је то био случај у 
уретходној верзији документа, преписани из Закона, правилника и осталих докумената, 
већ су формирани на основу њих, позивајући се на потребне цитате изабраним 
референтним системом. Основну новину у новом, недавно прописаном приступу изради 
школске документације, представља управо овкав начин израде Школског програма, 



чиме је омогућена креативност његових тваораца, као и истицање оригиналности и 
специфичности сваке, па и музичке школе „Коста Манојловић“. 

Као што је већ поменуто, током изреде Школског програма, одређени број наставника 
који нису чланови Актива, дао је велики допринос његовој изради, те је крајем школске 
године, на састанку Актива усвојен предлог измене у саставу чланства које ће на овом 
документу наставити да ради током следеће школске године. 

Сумирајући резултате, на последњем састанку Актива у школској 2015/2016. години, 
закључено је да су сви постављени циљеви остварени, доприносећи на тај начин 
промоцији и даљем развоју и напретку Школе. 

    Координатор Стручног актива за развој шлолског програма 

            Александра Каралић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ РАДА 

 
 
4.1. ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

Подручја рада школског психолога: 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

III Рад са професорима 

IV Рад са ученицима 

V Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

VI Сарадња са директором, помоћником директора и руководиоцима одсека 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

X Остали послови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

• У оквиру израде годишњег плана и програма рада школа психолог је дао свој 
допринос израдом годишњих програма рада психолога, плана рада Тима за 
самовредновање, Тима за инклузивно образовање и Тима за безбедност и 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. 

 

II 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: инклузивна 
пракса - анкета за професоре о инклузивном образовању). 

• Осмишљавање анкете за ученике о присуству различитих облика насиља у 
школи 

• Спровођење анкете о различитим облицима насиља, статистичка анализа 
резултата, израда презентације 

• Праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагању мера за 
побољшање ефикасности, економичности и успешности установе. Израда 
Упутства за правдање изостанака за разредне старешине, родитеље и ученике. 

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

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

III  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. 2015/2016.год. психолог је учествовао, као члан комисије, у припремању 
кандидата за полагање стручног испита. 

   

IV Рад са ученицима (групни и индивидуални) 

У школској 2015/2016.години на овом подручју рада послови психолога обухватали су 
следеће: 

• Испитивање особина личности ученика И раз.СМШ стандардизованим 
психолошким тестом (тест ПИЕ), обрада протокола са теста и израда личног 
профила ученика, дискусија профила у индивидуалном саветодавном раду са 
сваким учеником појединачно; 

• Организовање и вођење РАДИОНИЦА за превазилажење треме за ученике СМШ 
• 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  
• Анкетирање ученика у оквиру самовредновања рада школе 
• Презентација резултата анкете о присуству различитих облика насиља у школи 

 

V 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. 

 

 

 

 



VI 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.  

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

У школској 2015/2016.год. психолог је учествовао у раду: 
• Наставничког већа,  одељенских већа 
• Стручних већа 
• Педагошког колегијума 
• Савета родитеља 
• Тима за самовредновање рада школе, Тима за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, Тима за инклузивно образовање 
• Дисциплинске комисије 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

• У школској 2015/2016. год. психолог је учествовао у раду секције за психологију 
музике у Друштву психолога Србије.  

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

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

 

 

 

 

 



 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Током године психолог је водио следећу евиденцију: 

• Дневник рада школског психолога, психолошки досије ученика, евиденција о 
појачаном васпитном раду 

• Евиденције о извршеним анализама, истраживањима, психолошким тестирањима, 
појачаном васпитном раду, посећеним часовима. 

• Педагошки профили за све слепе и слабовиде ученике и остале ученике са 
посебним потребама. 

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

• Записници са састанака Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање 
и Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 
 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ у шк.2015/2016.год. 

a. Учешће на акредитованом семинару: Употреба говорних технологија као 
асистивних технологија у настави 

b. Стручно усавршавање у институцији 
c. Праћење стручне  литературе 
d. Реализација акредитованог семинара: Овладавање извођачком тремом: 

радионичарски и развојни приступ (аутор семинара). 
 

X 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. 

 
 

      Снежана Тодоровић, психолог 
 

 
 
 



Извештај за вртић и музичко забавиште 

 

У овој школској години музички вртић и забавиште је похађало око 70 деце (број се 
незнатно мењао због константног уписа и исписа деце) и они су били распоређени у 6 
група, 2 групе вртића и 4 групе музичког забавишта. 

Циљ рада са децом је да пре свега заволе музику,певање и да науче кроз слушање 
музике, цртање и музичке игре нешто о композиторима класичне музике и о музичким 
инструментима,као и да свирају металофоне и удараљке и по мало клавир. 

Током другог полугодишта имали смо гостовања инструменталиста-професора и ученика 
наше школе, који су деци представили поједине инструменте (виолина, хармоника, 
флаута,  гитара) и одсвирали кратак програм, тако да су деца могла да чују како ти 
инструменти звуче и да се евентуално одлуче који би они инструмент изабрали да свирају 
у будућности. 

Приређена су и два концерта,први је био у децембру,Новогодишњи концерт (мала сала 
школе),деца су певала и свирала(удараљке),а завршни концерт,у јуну одржан је у великој 
сали школе и том приликом деца су извела представу „Филозофирања о музици“(аутор 
Мирјана Јовичић) која је праћена са неколико песама и плесом.Обе представе су снимане 
камером и налазе се на сајту школе,тј.на музичком каналу школе( you tube). 

Много деце је  исказало  жељу да и следеће године иду на часове у музичко забавиште а 
велики број се и пријавио за предшколски припремни програм,групни клавир или 
пријемни испит за први разред основне музичке школе,тако да је циљ наставе оправдан и 
мени је била изузетна част и задовољство да се дружим са најмлађим ученицима наше 
школе. 

                                                                                                                  Професор Мирјана Јовичић 

                                                                          

Извештај  о превођењу музичке литературе на Брајево писмо 
 

        Од 01.09.2015-23.06.2016. године на Брајево писмо је преведен и одштампан велики 
број дела из клавирске литературе, књига из солфеђа за 1. разред ОМШ аутора А. Каралић 
и тестови из солфеђа са пријемних испита за одсек Музички извођач од шк. 2002/03 до 
шк. 2014/15 године. Одштампано је и више дела из клавирске литературе и солфеђа, као и 
Приручник за ученике на Брајевом писму, који су раније преведени на Брајево писмо, а 



указала се потреба за њима и ове школске године и у нашој школи, а и у другим школама 
у Србији и региону.  

                                                    Јовановић Марија, проф. клавира 

 

СПИСАК ОДШТАМПАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ 
 

Литература за клавир: 

Кригер: Анданте 
Х. Лемоан: Етида а-мол 
Х. Лемоан: Етида Ф-дур 
Ј. Хаyдн: Менует 
Бах: Буре 
Ј. Ф. Бургмилер: Арабеска 
Ј. Ф. Бургмилер: Немир 
Хорр: Сонатина Г-дур 
В. Ржиховски: Пастирска песма 
Le Coupey: Шала 
Гњесина: Етида А-дур 
Прокофјев: Тарантела 
Мајкапар: Етида Ц-дур 
Шмиц: Етида а-молл 
Л. Шите: Етида а-мол 
А. Гедике: Етида а-мол 
А. Живцов: Етида 
А. Касела: Галоп 
К. Черни: Етида Д-дур оп.740 
Ј. С. Бах: Двогласне инвенције – Ц-дур 
                                                        Г-дур 
                                                        д-мол 
                                                        г-мол 
                                                        ф-мол 
W. А. Мозарт: Соната КВ 330, Ц-дур, 1. став 
П. И. Чајковски: Април 
Ф. Шопен: Валцер а-мол 
Ф. Шопен: Мазурка г-мол 
G. Battista Pescetti: Престо 



Moszkowski: Етида оп. 72, бр. 6, Ф-дур 
W. А. Моцарт: Соната КВ 457, ц-молл, И став 
С. Рахманинов: Прелид оп.3, бр. 2, цис-молл 
В. Миланковић: Чекање 
 
Солфеђо: 
А. Каралић: Мелодијске вежбе из солфеђа за 1. разред 
Тестови са пријемних испита за солфеђо за одсек Музички извођач од шк.2002/03 до шк. 
2014/15 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ- Синдикат „Независност“ 

Септембар 2015. 

Главни повереник, Мирјана Латић, известила је чланове  синдиката  и  Надзорни одборо 
стању на рачуну 

Октобар 2015. 

- Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на 
седници одржаној 15. 10.2015. донео је одлуку да се изврши  анкетирање чланова 
синдиката да ли желе да изврше систематски преглед (по сопственом избору – у оквиру 
понуђеног пакета) у износу 3.000 динара и то 2.000 динара које дотира синдикат + 1.000 
динара доплате личних средстава 

-         Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 
одржаној 26. 10.2015. донео је одлуку да се уплате са рачуна трошкови услугa 
поликлинике Еуромедик – Дом здравља Земун (у Косовској улици) у износу 96.000 динара 
за извођење систематског прегледа за 48 чланова синдиката који су се у претходно 
спроведеној анкети одлучили да желе да изврше систематски преглед 

Новембар 2015. 

          Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 
одржаној 03.11.2015. донео је одлуку                                                        

1) Са рачуна синдиката биће исплаћена помоћ Михајловић Мирјани у износу од 
7.000 динара, због смртног случаја у породици 
 



Децембар 2015 

          Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 
одржаној 11. 12.2015. донео је следеће одлуке: 

1) Са рачуна синдиката колегама који имају децу до 11 година старости биће 
исплаћен износ од 2.000  динара (по детету, дакле 4.000 за колеге који имају 
двоје деце тог узраста) за куповину новогодишњих пакетића који ће бити 
уручени после дечије представе у школи. Укупно 46.000 динара 
2)  Са рачуна синдиката исплатити солидарна годишња накнада члановима 
синдиката из помоћног особља школе (домар и теткице) у износу од 3.000 
динара – укупно за то издвојити 21.000 динара 
3) Рефундирати два такси рачуна, од централе сидиката до школе, у укупном 
износу од 1.500 динара 

          Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 
одржаној 25. 12.2015. донео је следеће одлуке: 

1) Са рачуна синдиката биће исплаћена репрезентација, у износу од 1.400 за 
пиће (сокове) за новогодишњу представу 
2) Рефундирати један рачун за такси у износу 600,оо динара 

Фебруар 2016. 

          Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  
на седници одржаној 13. 02.2015. донео је одлуку 
 
1) Са рачуна синдиката биће исплаћена помоћ Бабовић Милици у износу од 
7.000 динара, због смртног случаја у породици  

-Главни Повереник синдиката „Независност“ МШ „Коста Манојловић присуствовала је 
седници Главног одбора   ГСПРС на коме је било говора о одржавању штрајка упозорења. 

25.02.2016. ГСПРС  доноси Одлуку о штрајку упозорења која је прослеђена 
Министартсву просвете, науке и технолошког развоја и Председнику Владе РС.   
Овај штрајк је подразумевао неодржавање првог часа у смени на овај дан. 
 
- До краја  фебруара ангажовано  је  стручно лице за рачуноводствене 

послове  и  предат је завршни рачун Синдиката „Независност“ МШ „Коста 
Манојловић“  Агенцији за привредни регистар. При томе је урађен 
електронски сертификат и склопљен уговор  



Март 2016. 

Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 
одржаној 18. 03.2015. донео је  следеће одлуке: 

1) Са рачуна синдиката биће исплаћена помоћ Коматина Јелени у износу од 
7.000 динара, због смртног случаја у породици 
2) Са рачуна синдиката биће исплаћена помоћ Црнобрња Анети у износу од 
7.000 динара, због смртног случаја у породици 
3) Потребно је утрошити 1.000 динара за текуће административне трошкове 
 

 Одбор повереника синдиката „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“,  на седници 
одржаној 30. 03.2015. донео је одлуку : 

 
1) Уплатити са рачуна трошкове књиговодствених услуга - израде завршног 
рачуна рачуноводственој агенцији Ј.С.  
2) Са рачуна синдиката биће исплаћена помоћ Петковић Ани, у  износу од 
7.000 динара, због смртног случаја у породици 

Мај 2015. 

-Одржана је седница Надзорног одбора 

Јуни 2016 

24.06.2016. одржана је седница синдиката синдиката „Независност“ МШ „Коста 
Манојловић.На седници су чланови синдиката наше школе обавештени да је трезор 
погрешно обрачунавао плате просветних радника и да ће ГСПРС „Независност“ тим 
поводом припремити потребне акције – договоре са владом, алии тужбу против исте. 

- донета је одлука да се уради нови, аутоматски печат и потпис повереника 

На седници је главни Повереник синдиката поднела извештај о стању на рачуну 
синдиката. Због одржавања Конгреса ГСПРС „Независност“ оквирно у јесен 2016. главни 
Повереник синдиката,Мирјана  Латић,  затражила је изјашњавање о томе да ли чланови 
синдиката желе да их и унаредној години представља и добила је  једногласно поверење 
члнова синдиката. 

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је редовно седницама 
Школског одбора МШ „Коста Манојловић“ .  

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



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

Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“  на дан 01. 09. 2016. броји  75 чланова. 
Није било нових приступа чланова. Одржано је 4 седница синдиката и 8 седница одбора 
повереника, као и две седнице надзорног одбора. 

                                                                                                                     Главни повереник 
         Мирјана Латић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР ОМШ  

У овој школској години оркестар ниже школе је наступао једанпут  у првом и четири пута  
у другом полугодишту.  

У првом полугодишту је наступао у сали Београдске Филхармоније поводом Дана школе.  

У другом полугодишту на Фестивалу Музичких и балетских школа у Зајечару где је освојио 
прво место, на Земунском кеју и концерт на Дивчибарама у оквиру летњег кампа.  

Ученици су у току ове школске године а у оквиру предмета оркестар увежбавали и 
свирали на концертима дела различитих аутора, епоха, и жанрова.Свирали су  дела "ТЕМА 
СА ВАРИЈАЦИЈАМА" - ПЕТАР НИКОЛИЋА,"БИБИДИ, БАБИДИ, БУ" - аранжман АНЂЕЛКО 
ДУПЛАНЧИЋ, Обраде за оркестар нижих школа тема из 5 Симфоније Л.В. Бетовена,“ LORD 
OF THE DANCЕ“ Ронана Хардимана, „GREENSLEEVES“ анонимног аутора,  као и обраде 
неких оперских арија. Ђаци су задати програм савладали на завидном нивоу, што је 
публика показала својим аплаузом на наступима. У раду са оркестром учествовала и проф. 
Тамара Грубин. 

    Предметни наставник, проф. Небојша Цвијановић, диригент 

 Тамара Грубин, професор виолине 

  

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ОРКЕСТАР СМШ 

У овој школској години оркестар средње школе је наступао једанпут  у првом и једанпут  у 
друом полгодишту.  

У првом полугодишту је наступао у сали Београдске Филхармоније поводом Дана школе.  

У другом полугодишту на завршном концерту у сали КНУ. 



Ученици су у току ове школске године а у оквиру предмета оркестар увежбавали и 
свирали на концертима дела различитих аутора, епоха, и жанрова.Свирали су вокално- 
инструментално дело „На рекама Вавилонским“ И. Алфејева, заједно са хором Средње 
школе, „Алегро ма нон танто“ П.И. Чајковског, „Брандембуршки концерт бр.3“  Ј.С.Бах, као 
и композицију „Дим“џерома Керна.  Ђаци су задати програм савладали на завидном 
нивоу, што је публика показала својим аплаузом на наступима. 

Предметни наставник, Проф. Небојша Цвијановић, диригент  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ ХОР СМШ  

У овој школској години хор средње школе је наступао три пута у првом и два у другом 
полугодишту.  

У првом полугодишту је наступао на манифестацији у позоришту „Мадленијанум“ поводом дана 
Општине Земун, у Дому Ваздухопловства поводом ослобађања Земуна у Другом Светском Рату, и 
у сали Београдске Филхармоније поводом  Дана школе. 

У другом полугодишту на манифестацији Дани Београда у улици Краља Милана и завршном 
концерту у сали КНУ. 

Ученици су у току ове школске године а у оквиру предмета хор увежбавали и  певали на 
концертима дела различитих аутор, епоха, и жанрова. Од „Десете руковети“ Ст.Ст. Мокрањца, 
преко „Таласи Амура“ М. Кјоса, „Приче старог ратника“ Радомира Петровића, „На рекама 
Вавилонским“ И. Алфејева ( вокални инструментално дело које су изводили са оркестром средње 
школе), до „Под сјајем звезда“ Предрага Ивановића. Ђаци су задати програм савладали на 
завидном нивоу, што је публика показала својим аплаузом на наступима. 

 

                                                              Предметни наставник , Проф. Небојша Цвијановић, диригент  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕШЋЕ У АКТИВНОСТИМА УНЕСКО КЛУБА 

 У  школској 2015/2016. години реализовани су следећи програмски садржаји Унеско 
клуба М.Ш.“Коста Манојловић“: 

Ред
бр. Програмски садржај Време 

Носиоци остваривања 
програма и  
реализација 

1. 
Израда паноа Унеско клуба са 
информацијама битним за студијско 
путовање за време пролећног распуста.  

Септембар Весна Смиљанић, 
управа школе 
Реализовано 

2.  
Сајам књига 2015 – посета 
Једнодневни излет у Идвор, родно место 
Михајла Пупина 

Октобар 

 

Весна Смиљанић, 
Соња Ђукић - 
реализовано 

Излет је реализован у 
марту -  Н. Хопово – 
С.Карловци – Н.Сад 

3.  Међународна година светлости (MGS)-
предавања, радионице у Центру за 
промоцију науке. Пано у школи ће 
тематски пратити пројекат.   

Новембар 

  

Весна Смиљанић 

Није реализовано 

4.  Дан борбе против СИДЕ- трибина 

Прикупљање играчака за незбринуту 
децу(Звечанска, Свратиште) и децу у 
Тиршовој   

Децембар                      

 

Весна Смиљанић 

Није реализовано 

Није реализовано 

5  Обилазак Дома за  бескућнике 

Посета музеју Драмских уметности 

Фебруар Весна Смиљанић 

Није реализовано 

Није реализовано 

6.  Посета музеју Јована Цвијића 

Посета Народном позоришту - представе 

Март 

  

Весна Смиљанић 

Није реализовано 

Није реализовано 



7.  Студијско путовање Април Весна Смиљанић  

Није реализовано 

8. Обележавање Дана планете Земље  

(пано у школи) 

Трибина о значају рециклаже  

Април Весна Смиљанић 

Није реализовано 

Није реализовано 

9. 

 

Болести зависности, алкохолизам, 
наркоманија.. 

-Социјална (не)видљивост болести 
зависности 

 

Посета Етнографском музеју 

Мај 

 

 

 

 

Предавач: Др. Снежана 
Светозаревић 

Реализовано у априлу 

Није реализовано 

9. 

 

Посета Југословенском драмском 
позоришту-представе 

Јун Весна Смиљанић 

Реализовано – 
ученици су гледали 
представу „Отело“ 
В.Шекспира 

 

 

Весна Смиљанић, проф.



 ТАКМИЧЕЊА  И  НАГРАДЕ  2015/2016 
  

 
ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА И ПОСТИГНУЋА  - ОСНОВНА ШКОЛА 

 
Ученик, инструмент, разред Наставник Назив такмичења Награда 

ПРВИ РАЗРЕД 

Марија Стефановић  

соло певање 

Ана Јовановић 

Стеван Врца 

6. међународно такмичење младих талената 

„Мита Топаловић“, Панчево 12. и 13. 12. 2015. 

I 

14. интернационални фестивал 

Уб, 18 – 23. април 2016. 

I 

Тадија Митровић  

соло певање 

Ненад Ненић 

Јелена Цветковић 

6. међународно такмичење младих талената 

„Мита Топаловић“, Панчево 12. и 13. 12. 2015. 

I 

 

Константин Ђоковић 

клавир 

 

Синиша  

Радојчић 

8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

I 

5. Међународно такмичење „Иван Ријавец“ 

Рогашка Слатина (Словенија), 24. јануар 2016.  

III 

Међународно такмичење ФАНТАСТ 2016 

Бечеј, 9. и 10. мај 2016. 

I 

„Охридски бисери“ I 



Охрид, 11. јун 2016. 

Маријана Сузић  

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Петра Чаворовић  

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Наталија Урошевић 

виолина  

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Јована Божовић 

виолина  

Ана Илијоска 
Богић 

Никола 
Марковић 

Школско такмичење I 

Дуња Радосављевић  

виолина 

Ана Илијоска 
Богић 

Никола 
Марковић 

Школско такмичење I 

Илија Базовић 

клавир 

Зорица 
Вукосављевић 

Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ I 



22. – 28.  мај 2016. 

Илија Деврња 

клавир 

Радојка Ивановић Школско такмичење I 

Ивана Ђорђевић 

клавир 

Данијела 
Петровић 

Школско такмичење I 

Петра Ђорђевић 

клавир 

Зорица 
Вукосављевић 

Школско такмичење I 

Искра Илић 

клавир 

Весна 
Мартиновски 

Школско такмичење I 

Марко Јоксимовић 

клавир 

Шућур Сања Школско такмичење I 

Милош Марковић 

клавир 

 Школско такмичење I 

Матија Матејић 

клавир 

Смиља Јосифоски Школско такмичење I 

Петар Мићић 

клавир 

Марија 
Јовановић 

Школско такмичење I 

Огњен Нишкић Катарина Инхоф Школско такмичење I 



клавир 

Ксенија Пилиповић 

клавир 

Ана Живановић Школско такмичење I 

Нађа Рабасовић 

клавир 

Биљана Савић Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

I 

Милош Рађеновић 

клавир 

Смиља Јосифоски Школско такмичење I 

Анђела Секулић 

клавир 

 Школско такмичење I 

Ива Тадић 

клавир 

Биљана Савић Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

II 

Симона Ћирковић 

клавир 

Сања Шућур Школско такмичење I 

Милица Цвијетићанин 

клавир 

Биљана Савић Школско такмичење I 

Лена Шкипина 
Дина 

Хаџиомеровић 
Школско такмичење I 



клавир 

Лазар Бокун 

хармоника 

Данијела Ракић 4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. I 

13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

Лауреат 

Алекса Степић 

хармоника 

Маја Павловић 4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. I 

Вук Вукајловић 

гитара 

Лазар Остојић Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Андреј Јовановић 

обоа 

Иван Кирн 

Никола 
Здравковић 

13. такмишење дрвених дувача МШ „Стеван Мокрањац“ 

Пожаревац, 21 – 24. април 2016. 

I 

Владимир Николић 

хорна 

Александар 
Китановић  

Лидија Толди 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

I 

Маша Берат 

хорна 

Александар 
Китановић  

Лидија Толди 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

II 

Лазар Пумпаловић 

хармоника 

Данијела Ракић 13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

I 



Лука Обрадовић 

клавир 

Војин Милановић 9. међународни фестивал музике и игре „Амадеус“ 

Београд, мај 2016. 

I 

Лазар Митић 

клавир 

Војин Милановић 9. међународни фестивал музике и игре „Амадеус“ 

Београд, мај 2016. 

I 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

Славен Балаћ 

кларинет 

 

 

Радивој Лазић 

 

 

Јелена Цветковић 

 

 

XIII Concorso Internazionale per Clarinetto,  

Cita di Carlino (Удине, Италија) 23 – 25. октобар 2015. 

III 

3. међународно такмичење дувача „ЕМОНА 2015“ 

Љубљана (Словенија) 16 – 22. новембар 2015.  

II 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 26. фебруар – 06.март 2016.  

II 

Међународно такмичење ФЕМУС 2016 

Суботица, 11. март 2016. 

II 

13. такмишење дрвених дувача МШ „Стеван Мокрањац“ 

Пожаревац, 21 – 24. април 2016. 

I 

Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 

Зајечар, 7 – 13. мај 2016. 

I 



„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

13. мајски сусрети дувача 

Лазаревац, мај 2016. 

I 

 

 

 

Лука Роквић 

соло певање 

 

 

 

Ана Јовановић 

Стеван Врца 

     2. међународно такмичење соло певача ‚‚Вера Виткаи 
Ковач“,  

Нови Сад, 6 – 8. 11. 2015.  

III 

6. међународно такмичење младих талената 

„Мита Топаловић“, Панчево 12. и 13. 12. 2015. 

I 

9. међународни музички фестивал 

Аранђеловац, 17 - 20. март 2016. 

II 

Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 

Зајечар, 7 – 13. мај 2016. 

I 

 

 

Стефан Пуђа 

соло певање 

 

Ненад Ненић 

Х. Гавроска 
Стојановић 

     2. међународно такмичење соло певача ‚‚Вера Виткаи 
Ковач“,  

Нови Сад, 6 – 8. 11. 2015.  

I 

„Српска соло песма“-такмичење соло певача  

Младеновац, 14. и 15. новембар 2015.  

Лауреат 

Републичко такмичење соло певача I 



Београд, 24. април 2016. 

Међународно певачко такмичење „Лав Мирски“ 

Осјек (Хрватска), 6 – 8. мај 2016. 

I 

Ива Лаштро 

соло певање 

Ана Јовановић 

Б. Маровић 

6. међународно такмичење младих талената 

„Мита Топаловић“, Панчево 12. и 13. 12. 2015. 

II 

 

 

Марија Жировић  

соло певање 

Ненад Ненић 

Ј. Цветковић 

Х. Гавроска 
Стојановић 

6. међународно такмичење младих талената 

„Мита Топаловић“, Панчево 12. и 13. 12. 2015. 

I 

Републичко такмичење соло певача 

Београд, 24. април 2016. 

II 

 

Саша Опсеница 

клавир 

Ирена Опаров 8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

I 

Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

I 

 

Катја Каламир 

клавир 

 

Ивана Тодоровић 

8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

I 

6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа 
„Бинички“ 

I 



Београд, 14 – 21. март 2016. 

Школско такмичење I 

„Охридски бисери“ 

Охрид, 11. јун 2016. 

II 

Матија Поповић 

клавир 

Радмила Пеурача 8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

II 

 „Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

I 

 

Димитрије Радоњић 

клавир 

 

Анета Црнобрња 

8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

II 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 30.01. – 04. фебруар 2016. 

II 

Фестивал „Исидор Бајић“ 

Нови Сад, 28. – 30. мај 2016. 

I 

 

Урош Грбић  

клавир 

 

Зорица 
Вукосављевић 

8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

I 

6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа 
„Бинички“ 

Београд, 14 – 21. март 2016. 

I 



Школско такмичење I 

 

Мила Илић 

клавир 

 

Ана Ђорђевић 

6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа 
„Бинички“ 

Београд, 14 – 21. март 2016. 

I 

Школско такмичење I 

Међународно такмичење ФАНТАСТ 2016 

Бечеј, 9. и 10. мај 2016. 

I 

„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

Соња Ђорђевић  

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Ања Бодрожић 

виолина  

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Ђурђа Зоговић 

виолина  

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

II 

Андреа Мујаковић  
Ана Илијоска 

Богић 
Школско такмичење I 



виолина Бисерка Маровић 

Ања Видојевић 

виолина  

Јелисавета Гагић 

Даша Раичевић 

Школско такмичење I 

Тамара Ђајић 

виолина 

Санда 
Драмићанин 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Павле Крстић 

виолина  

Ана Вујадиновић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Андрија Ивановић 

виолончело  

Нада Јовановић 

Ана Кокир 

Школско такмичење I 

Доротеја Николић 

виолончело  

Наташа 
Благојевић 

Хелена Гавроска 
Стојановић 

Школско такмичење I 

Лазар Божић 

клавир 

Александра 
Раићковић 

Школско такмичење II 

Лена Вељановски 

клавир 

Ана Ђорђевић Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ I 



22. – 28.  мај 2016. 

 

Богдан Вујиновић 

клавир 

Марија 
Јовановић 

Школско такмичење II 

 

Иконија Димитријевић 

клавир 

Ана Живановић Школско такмичење I 

Емилија Дренић 

клавир 

Биљана Савић Школско такмичење I 

Андреј Вал Ђорђевић 

класа 

Милена 
Страхињић 

Школско такмичење II 

Лена Јовановић 

клавир 

Невена 
Стојановић 

Школско такмичење II 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

II 

Јана Јокановић 

клавир 

 Школско такмичење I 

Михајло Костић 

клавир 

Биљана Пејић Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ I 



22. – 28.  мај 2016. 

Сара Костић 

клавир 

Драгана Булајић Школско такмичење I 

Сава Микашиновић 

клавир 

Дина 
Хаџиомеровић 

Школско такмичење II 

Михаела Молнар 

клавир 

Радмила 
Рашовић 

Школско такмичење II 

Огњен Пауновић 

клавир 

 Школско такмичење II 

Вања Пејић 

клавир 

Биљана Пејић Школско такмичење II 

Ива Пешић 

клавир 

Ирена Опаров Школско такмичење I 

Ленка Радоњић 

клавир 

Анета Црнобрња Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

I 

Јана Самарџић 

клавир 

Катарина Инхоф Школско такмичење I 



Марко Самарџић 

клавир 

Катарина Инхоф Школско такмичење I 

Катарина Симић 

клавир 

Дина 
Хаџиомеровић 

Школско такмичење II 

 

Валентина Вујковић 

клавир 

Жељка 
Симановић 

Школско такмичење II 

Матија Ђорђевић 

труба 

Ведран 
Ненадовић 

Ана Кокир 

„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

Милица Цветичанин 

клавир 

Биљана Савић „Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

Ана Поповић 

клавир 

Војин Милановић „Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

9. међународни фестивал музике и игре „Амадеус“ 

Београд, мај 2016. 

I спец. 

Лазар Шакић 

клавир 

Радмила Пеурача „Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

II 

 



ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Aљоша Јовановић 

кларинет 

 

А. Антонијевић 

Н. Здравковић 

13. смотра музичких талената 

Сремски Карловци, 7. и 8. новембар 2015, 

9.место 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 26. фебруар – 06.март 2016.  

I 

Петар Николић 

клавир 

Синиша Радојчић 5. Међународно такмичење „Иван Ријавец“ 

Рогашка Слатина (Словенија), 24. јануар 2016.   

II 

Међународно такмичење ФАНТАСТ 2016 

Бечеј, 9. и 10. мај 2016. 

I 

 

Софија Гвоздић 

клавир 

 

Лидија Главић 

6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа 
„Бинички“ 

Београд, 14 – 21. март 2016. 

II 

Школско такмичење I 

Јелисавета Николић  

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Иван Митровић  

виолина 

Гордана Радовић 

Даша Раичевић 

Школско такмичење II 



Анђела Јосифоски 

виолина  

Ана Илијоска 
Богић 

Смиља Јосифоски 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

„Распеване струне“ 

Нови Сад, 21. мај 2016. 

I 

Ирина Миленковић  

виолина 

Татјана Бошковић 

Јелена Цветковић 

Школско такмичење I 

Милица Нешић  

виолина 

Санда 
Драмићанин 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење II 

Нађа Радовић 

виолина 

Ана Вујадиновић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Симона Митровић  

виолина 

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење II 

Софија Бачић 

клавир 

Биљана Савић Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ III 



22. – 28.  мај 2016. 

Маја Ђурашковић 

клавир 

Ана Живановић Школско такмичење I 

Исидора Кораћ 

клавир 

 Школско такмичење II 

Катарина Костић 

клавир 

Ирена Опаров  Школско такмичење II 

Милена Милановић 

клавир 

Биљана Пејић Школско такмичење I 

„Млади виртуоз“ МШ „Петар Коњовић“ 

22. – 28.  мај 2016. 

II 

Искра Миленковић 

клавир 

 

 

Марија 
Јовановић 

Школско такмичење I 

14. Међународно такмичење младих пијаниста 

Ниш, 31.03. – 3.04. 2016. 

I 

„Бањалучки бијанале“ 

Баша Лука, 18. – 22. мај 2016 

I 

Сара Пајић 

клавир 

 Школско такмичење II 

Сара Хубач Смиља Јосифоски Школско такмичење I 



клавир 

Марта Цвијовић 

клавир 

Александра 
Раичковић 

Школско такмичење II 

Лука Перуничић 

хармоника 

Данијела Ракић 4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. I 

 

 

Ивана Петаковић 

хармоника 

Даниела Вагнер Београдски фестивал хармонике 

3. април 2016. 

I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Алекса Данић 

гитара 

Андреј Јованић Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Реља Васић 

гитара 

Лазар Остојић Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Катарина Томић Синиша Радојчић Међународно такмичење ФАНТАСТ 2016 III 



клавир Бечеј, 9. и 10. мај 2016. 

 

Андреј Јовановић 

клавир 

Олга Малевић 
Ђорђевић 

„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

Лазар Ревишин 

труба 

Ведран 
Ненадовић 

Ана Кокир 

„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

Игор Ревишин 

труба 

Ведран 
Ненадовић 

Ана Кокир 

„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

II 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Петра Допуђ 

флаута 

 

Владислав 
Стајевић 

Лидија Толди 

2. такмичење флаутиста „Славенски“ 

Београд, 15 – 17. децембар 2015. 

I 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 26. фебруар – 06.март 2016. 

II 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

Београд, 7. и 8. мај 2016. 

II 

  6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа I 



Ивана Вучковић 

виолина 

Тамара Грубин 

Бисерка Маровић 

„Бинички“ 

Београд, 14 – 21. март 2016. 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

 

Софија Додиг 

виолина  

Јелена Коматина 

Стеван Врца 

 

Бисерка Маровић 

 

Стеван Врца 

Школско такмичење 

 

I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 

Зајечар, 7 – 13. мај 2016. 

 

I 

Елена Баста 

виолина  

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Михајло Балиновић 
Нина 

Прибићевић 
Школско такмичење I 



виолина  Даша Раичевић 

Катарина Дуцић  

виолина 

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Катарина Давидовић 

клавир 

Зорица 
Вукосављевић 

Школско такмичење II 

Ања Димитријевић 

клавир 

Ивана Тодоровић Школско такмичење II 

Анастасија Костић 

клавир 

Драгана Булајић Школско такмичење II 

Михаило Тејић 

клавир 

Дина 
Хаџиомеровић 

Школско такмичење II 

Меморијал „Аца Панић“, Младеновац I 

Тара Томовић 

клавир 

Ивана Тодоровић Школско такмичење II 

Сара Олујић 

хорна 

Александар 
Китановић 

Лидија Толди 

„Млади виртуоз“  - МШ „Петар Коњовић“ 

Београд, 22. – 28.  мај 2016. 

I 

Растко Димиреијевић 

клавир 

Радојка Ивановић Фестивал „Исидор Бајић“ 

Нови Сад, 28. – 30. мај 2016. 

I 



 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

Сергеј Чавић 

клавир 

 

 

 

 

Радојка 

Ивановић 

13. смотра музичких талената 

Сремски Карловци, 7. и 8. новембар 2015, 

I 

48. међународно такмичење клавириста 

„Usti nad Labem“, Чешка, 18 – 20. новембар 2015. 

Похвала 

Школско такмичење I 

Фестивал  словенске музике 

Београд, 2. април 2016. 

I 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

Београд, 7. и 8. мај 2016. 

Похвала 

Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 

Зајечар, 7 – 13. мај 2016. 

I 

„Бањалучки бијанале“ 

Баша Лука, 18. – 22. мај 2016 

I 

 

Милица Опачић 

клавир 

 

Синиша Радојчић 

8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

II 

 5. Међународно такмичење „Иван Ријавец“ II 



Рогашка Слатина (Словенија), 24. јануар 2016. 

Школско такмичење I 

Међународно такмичење ФАНТАСТ 2016 

Бечеј, 9. и 10. мај 2016. 

II 

Ања Гвоздић 

клавир 

Лидија Главић 6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа 
„Бинички“ 

Београд, 14 – 21. март 2016. 

I 

Школско такмичење I 

 

Михаило Радовић 

виолина 

 

Гордана Радовић 

Даша Раичевић 

6. отворено такмичење ученика основнох музичких школа 
„Бинички“ 

Београд, 14 – 21. март 2016. 

I 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

Кристина Бојић 

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

 



Лана Чубрић 

виолина 

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење II 

Милица Урошевић 

виолина 

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење II 

Стефан Ћалић  

виолина 

Татјана Јокетић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење II 

Никола Милосављевић  

виолина 

Момчило Матић 

Радмила Пеурача 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Јована Бојић  

виолина 

Санда 
Драмићанин 

Наташа 
Благојевић 

Школско такмичење I 

Григорије Деврња  

виолина 

Ана Вујадиновић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење II 

Ива Јочић  Ана Илијоска Школско такмичење I 



виолина Богић 

Никола 
Марковић 

 

Неда Алексић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

„Сусрети виолиниста“ 

Сремски Карловци, 21. мај 2016. 

I 

Стефан Ћалић 

клавир 

Жељка 
Симановић 

Школско такмичење II 

Иван Александров 

клавир 

Ивана Тодоровић Школско такмичење III 

Андреј Ђорђевић 

клавир 

Олга Малевић 
Ђорђевић 

Школско такмичење II 

Василија Јездић 

клавир 

Ивана Тодоровић Школско такмичење I 

Марија Ковач 

клавир 

Лидија Главић Школско такмичење II 

Исидора Спасић 

клавир 

Ана Петковић 

замена Е. 
Петковић 

Школско такмичење III 

Марија Ковач Растислав 13. такмишење дрвених дувача МШ „Стеван Мокрањац“ I 



флаута Менђан 

Бисерка Маровић 

Пожаревац, 21 – 24. април 2016. 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

Београд, 7. и 8. мај 2016. 

III 

 

Лука Богавац 

клавир 

Војин Милановић 9. међународни фестивал музике и игре „Амадеус“ 

Београд, мај 2016. 

I 

Такмичење на Сребрном језеру 

11. јун 2016. 

I 

Далибор Бабић 

клавир 

Радојка Ивановић Фестивал „Исидор Бајић“ 

Нови Сад, 28. – 30. мај 2016. 

II 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Андреј Марковић 

клавир 

Смиља Јосифоски 8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

II 

Школско такмичење I 

2. међународно пијанистичко такмичење 

Смедерево, 23 – 27. април 2016. 

I 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ Похвала 



Београд, 7. и 8. мај 2016. 

Вероника Мона Богић 

виолина 

Ана Илијоска 
Богић 

Бисерка Маровић 

9. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНКУРС „Артур Гримио“ 

Намур (Белгија)  9 – 12. фебруар 2016. 

I 

„Сусрети виолиниста“ 

Сремски Карловци, 21. мај 2016. 

I 

„Охридски бисери“ 

Охрид, 11. јун 2016. 

Grand Prix 

Лауреат 

 

 

Уна Миљуш 

клавир 

 

 

Радојка Ивановић 

13. смотра музичких талената 

Сремски Карловци, 7. и 8. новембар 2015. 

II 

20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

I 

Школско такмичење I 

12. међународно такмичење „Млади Виртуози“ 

Софија (Бугарска), 3. април 2016. 

II 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

Београд, 7. и 8. мај 2016. 

I 

Невена Ристић 

виолина 

Нина 
Прибићевић 

Даша Раичевић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

I 



Београд,16 – 24. април 2016. 

Катарина Бачанин 

клавир 

Радојка Ивановић Школско такмичење II 

Матеја Величков 

гитара 

Лазар Остојић Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

Похвала 

Магдалена Јовановић 

солфеђо 

Јасмина Ашику 3. такмичење из музичко – теоријских предмета „Корнелије" 

МШ „Станковић“, Београд, 13 – 15. маја 2016. год. 

I 

Јована Јоцић 

солфеђо 

Јасмина Ашику 3. такмичење из музичко – теоријских предмета „Корнелије" 

МШ „Станковић“, Београд, 13 – 15. маја 2016. год. 

I 

Кристина Лаврнић 

солфеђо 

Јасмина Ашику 3. такмичење из музичко – теоријских предмета „Корнелије" 

МШ „Станковић“, Београд, 13 – 15. маја 2016. год. 

I 

 

 

 

 

 

 

 



КАМЕРНИ АНСАМБЛИ – основна школа 

Трио „МАЛЕНЕ“ 

Марија Стефановић,  

Маја Белић,Милица Опачић 

Ана Јовановић 6. такмичење младих талената „Мита Топаловић“ 

Панчево, 20. март 2016. 

I 

14. интернационални фестивал  

Уб, 18 – 23. април 2016 

Лауреат 

Дуо „РАЗИГРАНЕ НОТЕ“ 

Маша Станисављевић и  

Урош Грбић 

Зорица 
Вукосављевић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Дуо „AMICI“ 

Андреј Марковић и  

Михаило Радовић 

Смиља Јосифоски 
Гордана Радовић 

 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Дуо „ЕСТАМПЕ“ 

Василија Јездић  и  

Мона Вероника Богић 

Ивана Тодоровић 

Ана Илијоска 
Бојић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

Лауреат 

Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 

Зајечар, 7 – 13. мај 2016. 

I 

Дуо „TAUROS“ Радојка Ивановић 

Александар 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

I 



Сергеј Чавић и  

Аљоша Јовановић 

Антонијевић Београд,16 – 24. април 2016. 

Дуо „СЕСТРИЦЕ“ 

Искра и Ирина Миленковић 

Марија 
Јовановић Татјана 

Бошковић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

 

Дуо „BURLESCO“ 

Ариан Петровски и Славен 
Балаћ 

 

Весна Синђелић 
Радивој Лазић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

13. такмишење дрвених дувача МШ „Стеван Мокрањац“ 

Пожаревац, 21 – 24. април 2016. 

I 

Клавирски дуо 

„ЛАР ДАФОНИЈА“ 

Лара Елена Игић и  

Давид Загорац 

Синиша Радојчић Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Диригент: Небојша Цвијановић Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 

Зајечар, 7 – 13. мај 2016. 

I 

 
 
 
 



ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА И ПОСТИГНУЋА  - СРЕДЊА ШКОЛА 
 

Ученик, инструмент, разред Наставник Назив такмичења Награда 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

Ана Гаротић 

соло певање 

 

С. Вранић 

Н. Марковић 

 

Стеван Врца 

     2. међународно такмичење соло певача ‚‚Вера Виткаи Ковач“,  

Нови Сад, 6 – 8. 11. 2015.  

I 

18. међународно такмичење соло певача „Никола Цвејић“,  

Рума, 27. и 28. 11. 2015. 

II 

Међународно певачко такмичење „Лав Мирски“ 

Осјек (Хрватска), 6 – 8. мај 2016. 

I 

 

Јелена Спасић  

соло певање 

 

Ненад Ненић 

Х. Гавроска 
Стојановић 

     2. међународно такмичење соло певача ‚‚Вера Виткаи 
Ковач“,  

Нови Сад, 6 – 8. 11. 2015.  

II 

„Српска соло песма“-такмичење соло певача  

Младеновац, 14. и 15. новембар 2015. 

I 

 

Катарина Новчић 

соло певање 

 

Ана Јовановић 

Стеван Врца 

     2. међународно такмичење соло певача ‚‚Вера Виткаи 
Ковач“,  

Нови Сад, 6 – 8. 11. 2015.  

III 

18. међународно такмичење соло певача „Никола Цвејић“,  

Рума, 27. и 28. 11. 2015.  

II 



9. међународни музички фестивал 

Аранђеловац, 17 - 20. март 2016. 

I 

Међународно певачко такмичење „Лав Мирски“ 

Осјек (Хрватска), 6 – 8. мај 2016. 

I 

 

Алекса Јанковић 

клавир 

 

Радојка Ивановић 

48. међународно такмичење пианиста 

„Usti nad Labem“ (Чешка) 18 – 20. новембар 2015. 

II 

20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

Огњен Милосављевић 

солфеђо 

Нина Суботић Републичко такмичење солфеђа и теорије музике 

5. и 6. децембар, Београд 

II 

2. међународно такмичење из солфеђа 

Београд, 9. и 10. април 2016. 

I 

Небојша Бркић 

кларинет 

А. Антонијевић 

Н. Здравковић 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 26. фебруар – 06.март 2016.  

Лауреат 

 

Дарија Поповић 

флаута 

 

Тијана Крстић 

Лидија Толди 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 26. фебруар – 06.март 2016. 

II 

13. такмишење дрвених дувача МШ „Стеван Мокрањац“ 

Пожаревац, 21 – 24. април 2016. 

II 



Милош Грнчароски 

клавир 

Лидија Главић 20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

 

Богдан Спасић 

клавир 

 

Ивана Тодоровић 

20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

Школско такмичење II 

Наталија Воларев 

виолончело  

Нада Јовановић 

Ана Кокир 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Милица Смиљић 

виолончело  

Нада Јовановић 

Ана Кокир 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Марија Маројевић  

виолончело 

Наташа 
Благојевић 

Хелена Гавроска 
С. 

Школско такмичење II 

Сташа Жикић 

виолина 

Санда 
Драмићанин 

Наташа 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

I 



Кузманоски Београд,16 – 24. април 2016. 

Јована Здравковић 

виолина 

Ана Вујадиновић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

I 

Тијана Црнојевић 

клавир 

Лидија Главић Школско такмичење II 

 

Јован Младеновић 

гитара 

 

солфеђо 

Душан 
Димитријевић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Нина Суботић 2. међународно такмичење из солфеђа 

Београд, 9. и 10. април 2016. 

I 

Теодора Тодоровић 

клавир 

Ирена Опаров „Бањалучки бијанале“ 

Баша Лука, 18. – 22. мај 2016 

III 

Мартина Ненадовић 

виолина 

Тамара Грубин 

Бисерка Маровић 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

II 

 

 

 



 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 

 

Драго Гарић 

хармоника 

 

 

 

Данијела Ракић 

65. СВЕТСКИ ТРОФЕЈ, Martigny (Швајцарска)   

20 - 25. oктобар 2015.– категорија Национални трофеј 

4. место 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДАНИ ХАРМОНИКЕ 

Праг (Чешка) 28.10.- 01.11. 2015.год. 

ЗЛАТНА 
ДИПЛОМА- 

I награда 

18. међународно такмичење хармонике 

Лозница, 12. март 2016. 

Лауреат 

4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. Лауреат 

 13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

Лауреат 

Фестивал словенске музике „Хармонија“ 

Белгород (Русија), 21. - 24. мај 2016. 

Grand prix 

 

Игор Андрић 

соло певање 

 

Ненад Ненић 

Х. Гавроска 
Стојановић 

„Српска соло песма“-такмичење соло певача  

Младеновац, 14. и 15. новембар 2015. 

I 

Међународно такмичење соло певача 

„Лазар Јовановић“ 10 - 13. децембар, Београд  

I 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ I 



Београд, 11. мај 2016. 

 

Лаура Грего 

солфеђо 

 

 

теорија музике 

 

 

виолина 

Нина Суботић Републичко такмичење солфеђа и теорије музике 

5. и 6. децембар, Београд 

II 

2. међународно такмичење из солфеђа 

Београд, 9. и 10. април 2016. 

II 

Нина Суботић Републичко такмичење солфеђа и теорије музике 

5. и 6. децембар, Београд 

I 

Јована Зечевић 

Даша Раичевић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

 

Јована Кончаревић 

клавир 

 

Зорица 
Вукосављевић 

8. клавирско такмичење „Славенски“ 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

III 

20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

 

Јелена Пешић 

клавир 

 

Лидија Главић 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 30.01. – 04.02.2016. 

III 

Школско такмичење I 



Никола Лекић 

клавир 

Ивана Тодоровић 20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

 

 

Јелена Кељаћ 

хармоника 

Данијела Ракић 18. међународно такмичење хармонике 

Лозница, 12. март 2016. 

II 

13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

II 

 Фестивал словенске музике „Хармонија“ 

Белгород (Русија), 21. - 24. мај 2016. 

II 

 

Ђорђе Николић 

виолончело 

Наташа 
Благојевић 

Хелена Гавроска 
Стојановић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

Ања Тркуља  

виолина 

Ана Илијоска 
Богић 

Никола 
Марковић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Бранка Сеч  

виолина 

Тамара Грубин 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење II 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

III 



Михаило Вучковић 

виолина  

Тамара Грубин 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

 

Милан Ђукић 

солфеђо 

 

клавир 

Нина Суботић Републичко такмичење солфеђа и теорије музике 

5. и 6. децембар, Београд 

I 

2. међународно такмичење из солфеђа 

Београд, 9. и 10. април 2016. 

II 

Ирена Опаров Школско такмичење II 

14. Међународно такмичење младих пијаниста 

Ниш, 31.03. – 3.04. 2016. 

III 

Виктор Ранђеловић 

клавир 

Дина 
Хаџиомеровић 

Школско такмичење I 

Изабела Цонев 

клавир 

Радојка Ивановић Школско такмичење II 

Андрија Николетић 

соло певање 

Ненад Ненић 9. међународни фестивал соло певача „Бруна Шпилер“ 

Херцег Нови - Црна Гора, 7 – 10. април 2016. 

I 

Исидора Здравковић 

виола 

Михајло 
Михајловић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

II 



Ана Кокир Београд,16 – 24. април 2016. 

Александар Жарак 

гитара 

Душан 
Димитријевић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Марта Милошевић 

обоа 

Иван Кирн 

Никола 
Здравковић 

13. такмишење дрвених дувача МШ „Стеван Мокрањац“ 

Пожаревац, 21 – 24. април 2016. 

I 

Ева Грујић 

хармонија 

 3. такмичење из музичко – теоријских предмета „Корнелије" 

МШ „Станковић“, Београд, 13 – 15. маја 2016. год. 

II 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Јована Цураковић 

соло певање 

С. Вранић 

Н. Марковић 

     2. међународно такмичење соло певача ‚‚Вера Виткаи 
Ковач“,  

Нови Сад, 6 – 8. 11. 2015.  

II 

 

Урош Панић 

виола 

Т. Милошевић 

Н. Здравковић 

Јелена Цветковић 

13. смотра музичких талената 

Сремски Карловци, 7. и 8. новембар 2015, 

III 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 



 

Дуња Бераковић 

клавир 

 

Олга Малевић 
Ђорђевић 

13. међународно такмичење „Даворин Јенко“ 

Београд, 30.01. – 04.02.2016. 

II 

20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

Школско такмичење I 

„Охридски бисери“ 

Охрид, 11. јун 2016. 

Диплома 

Јована Поповац  

виолончело 

Нада Јовановић 

Ана Кокир 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Урош Милетић  

виолончело 

Наташа 
Благојевић 

Хелена Гавроска 
Стојановић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

Похвала 

Леонтина Мартић 

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 



Марго Ивановић Режак 

виолина 

Ана Вујадиновић 

Наташа 
Кузманоски 

Школско такмичење I 

Фестивал „Радост музицирања“ - Удружење „Мокрањац“ 

Београд, 3. април 2016. 

Награда 

„Љ. 
Николић“ 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

I 

Ивана Обрадовић 

клавир 

Зорица 
Вукосављевић 

Школско такмичење III 

Милица Поповић 

клавир 

Дина 
Хаџиомеровић 

Школско такмичење I 

Сара Фрејзер 

клавир 

Смиља Јосифоски Школско такмичење II 

 

Димитрије Нинковић 

гитара 

Вера Бакиш Међународно такмичење „Др Јован Јовичић“ 

Нови Сад, 8 – 10. април 2016. 

I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

 

Силван Јанковић 

Ненад Ненић 

 

9. међународни фестивал соло певача „Бруна Шпилер“ 

Херцег Нови - Црна Гора, 7 – 10. април 2016. 

I 



соло певање Хелена Гавроска 
Стојановић 

Међународно певачко такмичење „Лав Мирски“ 

Осјек (Хрватска), 6 – 8. мај 2016. 

II 

 

Миа Матковић 

солфеђо 

Оливера 
Стамболић 

Такмичење из солфеђа 

Лазаревац, април 2016. 

I 

Василије Здравковић 

виолина 

Санда 
Драмићанин 

Наташа 
Кузманоски 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

III 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

Алекса Мирковић 

хармоника  

 

 

 

 

 

 

Данијела Ракић 

65. СВЕТСКИ ТРОФЕЈ, Martigny (Швајцарска)   

20 - 25. oктобар 2015.– категорија Јуниори, двоетапно 

4. место 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДАНИ ХАРМОНИКЕ  

Праг (Чешка) 28.10.- 01.11. 2015.год. 

Лауреат 

13. смотра музичких талената 

Сремски Карловци, 7. и 8. новембар 2015. 

Лауреат 

18. међународно такмичење хармонике 

Лозница, 12. март 2016. 

I 



 

 

композитор – извођач  

4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. Лауреат 

9. Међународно такмичење хармоникаша ''Перпетум мобиле'' 

Дрогобич, Украјина 

II 

Фестивал  словенске музике 

Београд, 2. април 2016. 

I 

13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

Лауреат 

 

Андреа Чулић 

виолончело 

Нада Јовановић 

Ана Кокир 

13. смотра музичких талената 

Сремски Карловци, 7. и 8. новембар 2015, 

I 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

 

Борис Балуновић 

соло певање 

Ненад Ненић 

Јелена Цветковић 

Хелена Гавроска 
Стојановић 

6. међународно такмичење младих талената 

„Мита Топаловић“, Панчево 12. и 13. 12. 2015. 

I 

Републичко такмичење соло певача 

Београд, 24. април 2016. 

III 

  8. клавирско такмичење „Славенски“ I 



 

Јована Николов 

клавир 

 

Синиша Радојчић 

Београд, 22 – 24. децембар 2015. 

20. међународно такмичење младих пијаниста 

Шабац, 1 – 5. март 2015 

II 

Школско такмичење I 

21. међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

Београд, 7. и 8. мај 2016. 

III 

 

Стефан Николић 

хармоника 

 

Данијела Ракић 

18. међународно такмичење хармонике 

Лозница, 12. март 2016. 

I 

4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. II 

Теодора Милекић 

контрабас 

Бора Лаловић 

Стеван Врца 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Теодора Митровић 

виолина 

Јелена 
Вукајловић 

Бисерка Маровић 

Школско такмичење I 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

II 

Кристина Павловић 

виолина 

Санда 
Драмићанин 

Наташа 

Школско такмичење I 

Међународно такмичење виолиниста „Златне степенице“ 

Ваљево, 27. -29. мај 2016. 

II 



Кузманоски 

Александра Иритано 

клавир 

Ирена Опаров Школско такмичење I 

Јована Јоветић 

клавир 

Ивана Тодоровић Школско такмичење I 

Звездан Башић Палковић 

хармоника 

Стефан 
Ушљебрка 

4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. II 

13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

II 

Момчило Саздановић 

гитара 

Горан Ковачић Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Ивана Ћурчић 

виолончело 

Нада Јовановић 

Ана Кокир 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Ана Хавран 

теорија музике 

Оливера 
Стамболић 

Такмичење „VIVA LA MUSICA“ 

Сремска Митровица, април 2016. 

I 

Магдалена Мастило 

терија музике 

Оливера 
Стамболић 

Такмичење „VIVA LA MUSICA“ 

Сремска Митровица, април 2016. 

Похвала 

 



Тања Кнежевић 

соло певање 

Ненад Ненић 

Х. Гавроска 
Стојановић 

21.међународно такмичење „Петар Коњовић“ 

Београд, 11. мај 2016. 

III 

 

КАМЕРНИ АНСАМБЛИ – средња школа 

 

Дуо „ОЛИМП“  

Драго Гарић и Алекса 
Мирковић 

 

Данијела Ракић 

65. СВЕТСКИ ТРОФЕЈ  

Martigny (Швајцарска) 20 - 25. oктобар 2015.   

– категорија World music 

7. место 

4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. Лауреат 

Фестивал словенске музике „Хармонија“ 

Белгород (Русија), 21. - 24. мај 2016. 

I 

Трио „SORELLE“ 

Радмила Станишић, 
Александра Марковић, Јована 

Николов 

Ана Јовановић 6. такмичење младих талената „Мита Топаловић“ 

Панчево, 20. март 2016. 

I 

Дуо „ЛИД“ 

Сташа Жикић и Богдан Спасић 

Санда 
Драмићанин 

Ивана Тодоровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 



Дуо „МОРЕ“ 

Ана Тркуља и Ђорђе Николић 

Наташа 
Благојевић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

Дуо „ACСORDANDO“ 

Леонтина Мартић и  

Теодора Митровић 

Јована Зечевић Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

II 

Дуо „FORTE“ 

Марго Ивановић Режак и 

Кристина Павловић  

Ана Вујадиновић Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

III 

Клавирски дуо „CANTABILE“ 

Јелена Пешић и  

Милош Грнчароски 

Лидија Главић Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 

Клавирски дуо  

„DOLCE SAMBA“ 

Милица Поповић и  

Лана Хаџиантић 

Дина 
Хаџиомеровић 

Школско такмичење I 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 



 

Дуо „АSTRUM“ 

Јелена Келаћ и Алекса 
Мирковић 

Данијела Ракић 4. МЕХ – ФЕСТ, Београд, 2. и 3. април 2016. II 

13. мајски сусрети хармоникаша 

Лазаревац, 27. и 28. мај 2016. 

Лауреат 

Фестивал словенске музике „Хармонија“ 

Белгород (Русија), 21. - 24. мај 2016. 

Лауреат 

Дуо „ТЕОНЕО“ 

Теодора Теодоровић и  

Небојша Бркић 

Никола 
Здравковић 

Александар 
Антонијевић 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа 
Србије 

Београд,16 – 24. април 2016. 

I 











 



 


	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
	МШ “Коста Манојловић”  за шк. 2015/2016 годину

	- Усвојени су годишњи извештаји из претходне наставне године, планови за 2015/16., као и следећа акта:
	- Правилник о набавкама-Интерни акт
	- правилник о трошковима репрезентацију
	-Правилник о коришћењу службених телефона,
	-Правилник о коришћењу приватног аутомобила у службене сврхе,
	-Правилник о безбедности и здрављу на раду за школу,
	- Одлука о измени Правилника о упису у Основну музичку школу,
	-Одлука о поступку и започињању процедуре за допуну прошерене делатност школе
	-Решење о избору директора школе,
	Чланови Актива за Развојни план:
	СПИСАК ОДШТАМПАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ

	Израда паноа Унеско клуба са информацијама битним за студијско путовање за време пролећног распуста. 
	Сајам књига 2015 – посета

